BANCO DE VAGAS DE 30/10/2015
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.

INDICE DAS VAGAS POR AREA
A) - Administrativa – página
B) - Alimentação – página
C) - Automotiva – página
D) – Comercial – página E) - Comunicação – página
F) – Educação – página
G) – Engenharia – página
H) – Indústria – página
I) – Instituições Sem Fins Lucrativos – página
J) - Operacional – página
K) – Saúde – página
L) – Tecnologia da Informação – página
M) – Internacionais – página
N) – Concursos Públicos – página
O) – Pessoas com Deficiência – página
P) – Estágios – página
Q) – Diversos – página

ADMINISTRATIVAS

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

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

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 concernentes 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

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 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

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

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, orçadas e realizadas;
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

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

ASSISTENTE/ANALISTA CONTABIL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
ISAEL ASSESSORIA CONTABIL LTDA está com duas vagas(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 Plana Odontológica
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!

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 Novo Campinas)
Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira, horário comercial.
Salário: 1.500,00
Benefícios: Vale transporte, Assistência médica e Refeição no local. Necessária
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 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 Econômica 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

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 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!

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

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

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 à 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 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 às 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 econômico-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

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: 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 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 a 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

Auxiliar Administrativo (a) Operacional
Código da vaga: k1669-1705
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Brusque/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 16/10/2015
Previsão de encerramento: 20/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LTLFju

Advogado (a) Cível
Código da vaga: k2253-76
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 16/10/2015
Previsão de encerramento: 15/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Rgrt9e

Advogado (a) Trabalhista
Código da vaga: k2253-77
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC

Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 16/10/2015
Previsão de encerramento: 15/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Rgrt9j

AUXILIAR CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: `PERTINENTES À FUNÇÃO DE AUXILIAR.
Requisitos: FORMAÇÃO CONTÁBIL TÉCNICO OU SUPERIOR EM ANDAMENTO OU
CONCLUÍDA CONHECIMENTOS EM CLASSIFICAÇÃO CONTAS CONTÁBEIS,REGISTRO
DE LANÇAMENTOS, NOÇÕES BÁSICAS DE IMPOSTOS.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA
Observações: CONTRATAÇÃO EFETIVA PELA CLT. HORÁRIO DE TRABALHO 8H00 ÀS
18H00 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. RESIDIR EM CAMPINAS . ENVIAR CV NO
CORPO DO EMAIL E PRETENSÃO SALARIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de IRENITA para o email irenita@idrhcampinas.com.br com a sigla AUXILIAR no campo assunto até o
dia 31/10/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR CONTÁBIL no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Advogado Sênior - Cível e Tributário
Código da vaga:v1221800
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:17 de Novembro de 2015
Responsabilidades
Consultas cíveis (negócios e empresa) e tributarias (tributos federais e ISS,
Sociedades Uni profissionais, autos de infração, denuncia espontânea, Perd/Dcomp,

cancelamentos de notas fiscais, planilhas de deposito judicial, guias de deposito,
rotinas junto a RFB, prefeituras, procuradorias)
Contencioso cível em geral: peças, recursos em geral, arbitragem, notificações.
Contencioso tributário: processos administrativos e judiciais (mandados de
segurança, declaratória de inexigibilidade, repetição de indébito, cautelares)
Requisitos
Graduação Superior em Direito;
OAB ativa;
Desejável experiência em contencioso e consultivo no Cível e Tributário
Desejável inglês.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1221800/advogado-senior-civele-tributario#sthash.pRQGS92Q.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente contábil e Fiscal
Código da vaga:v1256242
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:30 de Novembro de 2015
Reportando-se ao head of finance e com uma equipe de sete profissionais. Suas
principais responsabilidades serão:
- Consolidação do balanço e realização das demonstrações dos resultados.
- Acompanhar as auditorias internas e externas;
- Revisão e melhorias de normas e processos
Buscamos profissionais com formação superior em Ciências Contábeis e CRC ativo.
Necessário possuir conhecimento das normas IFRS. Inglês avançado será um
diferencial. O profissional deverá possuir disponibilidade para trabalhar e residir em
Campos dos Goytacazes.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256242/gerente-contabil-efiscal#sthash.GSc1Wuey.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Auditoria Externa
Código da vaga:v1238914
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:20 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 econômico-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 área de auditoria com foco em Bancos, Seguradoras,
Corretoras e Fundos de Investimento.
- Necessário experiência em Big Four.
- Desejável inglês.
- Habilidades na gestão de projetos.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1238914/gerente-de-auditoriaexterna#sthash.438mt137.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo l - Administração de Filiais
Código da vaga:v1255497

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:18 de Novembro de 2015
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Dar suporte à Gerência de Administração visando contribuir para que a
Administração esteja dentro dos padrões exigidos pela companhia;
Acompanhar, monitorar e atualizar o quadro de pessoal da área de Administração,
mediante o apoio e controle dos processos de seleção, admissão, transferências,
promoções,
Dar suporte ao atendimento referente às atividades administrativas, através de
atendimento telefônico e retorno à Administração de filiais e Matriz;
Providenciar reservas de viagens, passagens aéreas, hospedagens, reservas de
carros, pagamento de cartões amex, reembolso de viagens e telefonia para a
administração de filiais, dentro do prazo estabelecido;
Contribuir para a padronização da Administração, através da análise das
solicitações de uniformes, controle de estoque e demais itens necessários ao
funcionamento da área.
REQUISITOS:
Ensino médio completo. Desejável cursando superior em Administração de
Empresas ou areas afins.
Pacote Office: Intermediário
Desejável vivência em áreas de rotina administrativa
Salário e benefícios diferenciados.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1255497/assistenteadministrativo-l-administracao-de-filiais#sthash.1Lvg4ZJB.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Contabilidade
Código da vaga:v1255528
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Data de expiração:30 de Novembro de 2015
Buscamos um profissional com experiência em empresas multinacionais e de
grande porte.
Será um diferencial candidatos com experiência em Auditoria ou em Consultoria
Fiscal e conhecimento no sistema SAP.
Essa posição se reportara diretamente ao CFO da organização.
OBJETIVOS DO CARGO:
- Gerenciar as atividades de contabilidade e impostos, a fim de contribuir para o
alcance dos objetivos econômicos e financeiros, fornecer informações que permitam
a tomada de decisões por parte dos gestores, bem como atender a legislação
vigente e normas contábeis.
FORMAÇÃO:

- Formação em Ciências Contábeis, Econômica, Administração.
- Desejável Pós Graduação
- Registro no CRC
CONHECIMENTOS MÍNIMOS:
- Legislação Fiscal/Tributária
- Legislação Societária
- Contabilidade geral
- Contabilidade Internacional
CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS:
- Sistema de Custeio
- Finanças
IDIOMAS:
Inglês avançado
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1255528/gerente-decontabilidade#sthash.CTeY9nWq.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Júnior
Código da vaga:v1240676
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração:20 de Novembro de 2015
Principais atividades:
- Revisão de notas de materiais e serviços;
- Visto Fiscal;
- CND;
- Responsabilidade solidária;
- Apuração de ISS;
- Suporte a área fiscal e clientes internos.
Desejável conhecimento SAP e pacote Office.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1240676/analista-fiscaljunior#sthash.SIGBNe3b.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Financeiro Jr
Código da vaga:v1256255
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração:19 de Novembro de 2015
O GPA esta buscando um Analista Administrativo Financeiro Jr para atuar na área
de Tesouraria Corporativa do Grupo com Garantias e Finanças Bancárias.
Pré-requisitos:
Formação acadêmica: Superior completo em Administração de Empresas.
Idiomas: Inglês avançado.
Pacote Office: Intermediário.
Principais responsabilidades:
- Controle de emissão de fianças bancárias e seguro garantia do Grupo;
- Relacionamento com clientes internos (Multiverso, Assai, Via Varejo e Canova),
bancos e seguradoras;
- Controle de pagamentos das comissões de fiança e suas respectivas
contabilizações no sistema SAP;
- Conciliação mensal e fechamento contábil;
- Elaboração de relatórios gerenciais;
- Atendimento a auditorias internas e externas.
Local de trabalho: Sede
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256255/analista-administrativofinanceiro-jr#sthash.Lbd8NtSM.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Geral
Código da vaga:v1255516
Nível hierárquico: Gerência
Local: Montes Claros / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:18 de Novembro de 2015
Atividades:
Participar efetivamente da elaboração do planejamento estratégico. Organizar,
comandar, coordenar e controlar as atividades dos setores. Administrar os serviços
diretamente subordinados à diretoria administrativa e financeira, assegurando a
regularidade de seu funcionamento obedecendo aos Regimentos internos, contratos
vigentes e demais normas e instruções formais de trabalho, zelar pela exatidão das
informações que são levantadas pela sede administrativa para composição da
prestação de contas mensal, conforme exigências contratuais e padrões
estabelecidos. Participar das reuniões de prestação de contas. Manter em dia os
registros e alvarás dos serviços que exigirem essa providência. Divulgar aos
colaboradores e demais profissionais o organograma, missão, visão e valores. Exigir
que todas as unidades administrativas tiver suas instruções de trabalho
implantadas e atualizadas. Preparar o orçamento programa do exercício seguinte,
relacionando as atividades que pretende desenvolver, tanto assistenciais quanto de
recursos humanos, sociais, educacionais e econômicas e as aplicações dos

resultados, submetendo-o à aprovação da diretoria geral. Manter sistemas de
avaliação contínua, visando medir o desempenho da equipe e a qualidade dos
serviços prestados aos clientes. Substituir o diretor geral em seus impedimentos
dentro dos limites de delegação fixados por este. Autorizar a emissão de cheques e
ordens bancárias e proceder demais práticas necessárias ao controle e
movimentação financeira, colocando, em todos os documentos seu visto
juntamente ao diretor geral. Participar das reuniões com os gerentes e
coordenadores das unidades. Preparar os expedientes relativos às áreas sob sua
coordenação, as informações diárias e/ou mensais e colher os dados que o diretor
geral necessite para a tomada de decisões. Preencher os relatórios mensais,
relativos às áreas sob sua coordenação.
Participa ativamente de projetos regionais e nacionais. Garante que os objetivos
econômicos e humanos de sua loja sejam alcançados, assegurando o crescimento
constante da Rentabilidade. Ser um modelo exemplar na vivência dos valores, do
Horizonte, da Filosofia da Partilha e da visão. Garantir a satisfação de seus
Colaboradores. Assegura o profissionalismo, o crescimento do nível de
competência, o desenvolvimento e a disponibilidade dos Colaboradores em sua loja.
Visão estratégica sobre o potencial e a conquista de mercado, os objetivos são
construídos de forma participativa, perene e ambiciosa. Exige e zela pela
integridade de seus clientes, colaboradores e do patrimônio da loja. Ter como
excelência forma transparente de atuar. Aquilo que é dito é feito. Ter como provar,
como está sendo feito com simplicidade. Não maquiar as coisas e resultados.
Assumir o erro quando houver o fato e não transferi-lo para subordinados.
Capacidade de lidar com profissionais de médio conhecimento e ainda motiva-los a
crescer.
Salário: A combinar
Formação: Superior completo em Administração, Contabilidade, Finanças ou
correlatas.
Idiomas: Inglês (Desejável)
Informática: Pacote Office
Experiência: Experiência na gestão de equipes
Gestão de profissionais de chão de fábrica
Faixa etária: Indiferente
Sexo: Indiferente
Requisitos Imprescindíveis: Formação requerida e experiência com gestão
comercial na área de automação industrial e/ou eletrônicos
Requisitos Desejáveis: Desejável pós-graduação.
Vivência no segmento de varejo preferencialmente de colchões.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1255516/gerentegeral#sthash.zXdTmegh.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Departamento De Pessoal
Código da vaga: k8-597
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial

Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 20/10/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1OR0Sk6

Advogado Trabalhista Pleno
Código da vaga: v1256849
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Novembro de 2015
Atuação como advogado (a) pleno na área trabalhista.
Perfil desejado: Experiências em todas as fases processuais, audiências, análise e
pesquisa de legislação, orientações aos clientes internos e externos, elaboração de
relatórios gerenciais, participações em reuniões, elaboração de pareceres e
orientações técnicas, tratativas com correspondentes, entre outros.
Especializações na área e inglês avançado serão um diferencial.
Se você tem interesse em uma carreira de sucesso, venha fazer parte de nossa
equipe!
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256849/advogado-trabalhistapleno#sthash.E95wwUaU.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO
Código da vaga: v1256534
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santa Bárbara d'Oeste / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Novembro de 2015
CORPORATE COUNSEL – CONTRACTS (ADVOGADO PLENO – CONTRATOS)
The candidate will work in the legal department of Industries Romi S.A., which is
based at Rod. SP 304, Km 141, 5, Santa Bárbara d’Oeste, SP, and the activities will
be mainly:
- Counsel the various businesses units and affiliates on contractual and commercial
matters relating to national and international contracts, and corporate law;

- Draft, review, negotiate and legally approve agreements and corporate
documents with customers, suppliers, partners, subcontractors, affiliates;
- Advise and support the local businesses for any legal issue.
Requirements:
- Lawyer registered at OAB;
- Work experience regarding contractual issues;
- Fluency in English is mandatory (excellent writing and speaking);
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1256534/advogado#sthash.u9lCHj6S.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1256878
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Novembro de 2015
Atuará na tesouraria com antecipação de recebíveis.
Pré-requisitos:
- Superior Cursando (conclusão em dez/2015);
- Excel Intermediário;
- Inglês Intermediário;
- Experiência com tesouraria;
- Conhecimento em meios de pagamento será um diferencial.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256878/analista-administrativofinaceiro#sthash.v4c2dNeK.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE CONTROLADORIA
Código da vaga: v1256865
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Novembro de 2015
REQUISITOS
Formação: Superior completo em Contabilidade, Economia, Administração ou áreas
afins.
Conhecimentos: Excel, nível avançado – Macro, Dinâmica e fórmulas em geral.
Experiência: Ter atuado na área de Controladoria, Custos ou Precificação. Bons
conhecimentos do sistema SAP/integrado.
ATIVIDADES
- Análise de custos e precificação;
- Análise do planejado x realizado;
- Report gerenciais.
HORÁRIO: Administrativo
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256865/analista-decontroladoria#sthash.ChTTHdQX.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL SENIOR
Código da vaga: v1256868
Nível hierárquico: Sênior
Local: São João da Barra / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Novembro de 2015
Perfil da Vaga:
- Apuração dos Impostos Diretos – PIS/COFINS/IR/CSLL – Lucro Real;
- Apuração dos impostos retidos na fonte de terceiros – ISS/PIS/COFINS/CSLL/IR;
- Elaboração e Entrega das declarações: DTCF, GIA-ICMS, DUB, SPED FISCAL,
SPED CONTABIL, FCONT, ECF, PERDCOMP, DIRF e Manifestação do Destinatário;
- Levantamento e Controle dos créditos tributários;
- Analise das Contas de Impostos;
- Confecção das notas explicativas de impostos;
- Acompanhamento e atualização das certidões negativas junto aos órgãos públicos
e
- Atendimento a fiscalização e auditoria.
Informações acadêmicas:
Nível Superior: Contabilidade
Pós Graduação/MBA: Desejável MBA em Tributos
Inglês Avançado
Benefícios:
• Refeição no local
• Transporte (Fretamento)

• Seguro de Vida
• Assistência Médica
• Assistência Odontológica
• Previdência Privada
• Vale Alimentação
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256868/analista-fiscalsenior#sthash.IRtkbEz4.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 Novembro 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 performance 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.HIFPO5KZ.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE RH JUNIOR PARA PLENO – VILA OLÍMPIA - SP
O profissional que buscamos será contratado diretamente por nosso cliente,
empresa multinacional do segmento de telecomunicações, de médio/de grande
porte, provedora de internet, acesso dedicado, transmissão Wimax, etc. para o
mercado corporativo.
DESCRIÇÃO E REQUISITOS:
Buscamos um jovem profissional em ascensão na carreira;
Responsável por todo o processo de Folha de Pagamento (Terceirizada), incluindo
documentações, lançamentos, impostos, férias, benefícios, documentação de
autônomos, RPA, informações financeiras, alterações em Contrato de Trabalho,
Relações sindicais básicas e atendimento à população interna;
Fazer cadastramento das vagas em aberto na empresa em site de busca;
Fazer a recepção e triagem dos currículos recebidos e passar para o gestor da área;
Agendar e participar das entrevistas, avaliando o perfil necessário para a ocupação
da vaga;
Discutir e identificar juntamente com o gestor o melhor candidato para a vaga;
Bons conhecimentos no Pacote Office;
Boa experiência anterior na Área, principalmente em Folha de Pagamento;
Formação: Ciências Contábeis, Economia ou Administração de Empresas completa
ou em curso.
Características Pessoais: Proatividade, bom relacionamento interpessoal.
Salário: Em torno de R$ 3.00,000 (Envie sua pretensão salarial que será avaliada).
Contratação Efetiva-CLT;
Benefícios: Assistência médica e odontológica, estacionamento, vale refeição,
seguro de vida;
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: ANALISTA DE RH/DP – SP
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

Analista de Faturamento
Atividades:
- Conferência, validação e emissão de Danfes eletrônicos
- Geração e emissão de Notas fiscais de importações
- Lançamento de ficha de transformação de produtos
- Suporte e atendimento ao setor de logística das filiais
Necessária experiência na área tributária, principalmente, ICMS/ IPI.
Conhecimentos básicos de impostos, contábeis e de informática.
Vaga temporária de quatro meses
Salário a combinar + benefícios (VT + VR + Plano de saúde)

Horário de trabalho de 09h00min as 18h00min (deverá entrar em escala de plantão
final de semana).
Interessados deverão encaminhar o currículo para claudia.ribeiro@to-brasil.com,
com o título "Analista de Faturamento"

FATURAMENTO / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
Workcell Assessoria e Recursos Humanos Ltda. está com uma vaga(s) em aberto
para INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: Experiência em Grande Volume de Faturamento por dia,
experiência com cálculos de Fretes noções de Rotas e Romaneio. Com experiência
em emissão de Pedidos.
Requisitos: Experiência com Faturamento, Habilidade, Agilidade e Dedicação.
Preferência para quem já trabalhou em Distribuidora e Transportadora.
Salário: R$
Benefícios: A Combinar com a empresa
Observações: Horário de Trabalho: 06h00 às 16h00 Segunda a Sexta.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Priscila para o email priscila@workcell.com.br com a sigla Faturamento no campo assunto até o dia
15/11/2015.
Veja outras vagas de Faturamento no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Secretaria
Necessário experiência na função comprovada em carteira
Imprescindível estabilidade profissional e conhecimentos com atendimento ao
cliente
Escolaridade: Ensino superior Completo ou em curso
Conhecimento intermediário no pacote Office com domínio no Excel (planilhas e
fórmulas)
Desejável conhecimento em Departamento Comercial , com elaboração de
propostas
Desejável conhecimento em contas a pagar e receber e em cobranças
Horário: Comercial
Local de trabalho: Rocha/RJ
A empresa oferece salário de R4 2000,00 (podendo chegar a R$ 2200,00
dependendo da experiência) + VT + VR
As interessadas dentro de o perfil enviar currículo no CORPO do e-mail para
claudia.agirrh@gmail.com colocando no campo assunto: Secretária

FIQUEM ATENTAS! AS ENTREVISTAS SERÃO AGENDADAS POR E-MAIL EM
RESPOSTA AOS CURRÍCULOS ENVIADOS.

ANALISTA DE FATURAMENTO - NITERÓI
Formação/Experiência Requerida:
- Desejável nível superior em administração (cursando);
- Conhecimento de tabelas de convênios e de faturamento (SIMPRO, BRASINDICE,
AMB, CBHPM);
- Sólida experiência em faturamento hospitalar;
- Experiência com supervisão de equipe de faturamento, orientação e treinamento;
- Experiência com VISUAL ASA será um diferencial.
Carga Horária:
44h/semana – De segunda a quinta de 8h às 18h e sexta 8h às 17h
Salário:
R$1800,00
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale transporte;
Refeição no local;
Desconto em faculdade;
Desconto em farmácia.
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
sauderhniteroi@gmail.com mencionando no assunto ANALISTA DE FATURAMENTO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Barbearia Dom Barbeiro - empresa especializada no cuidado do homem moderno,
ambiente familiar que oferece serviços de barbearia e bar está com uma vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Responsável pelo controle do estoque do material
administrativo, do material de uso da barbearia e do bar. Realizar pedido de
compra de insumos. Limpeza e organização do bar e do estoque. Servir os clientes.
Cobrir folga das recepcionistas
Requisitos: Word, cálculos básicos, pro-atividade, responsabilidade, cordialidade,
boa comunicação, gostar de pessoas.

Salário: R$ 1.000,00
Benefícios: Vale transporte e benefícios CLT
Observações: Horário de trabalho: 11h00minhs as 20hs Shopping Galleria uma
folga por semana, sendo duas domingos por mês. Prioridade pessoas que moram
em Campinas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cristiane para o email Cmontanher@yahoo.com com a sigla Aux DB no campo assunto até o dia
05/11/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE CONTABIL
PARA ESCRITORIO CONTABIL NO CENTRO DE DUQUE DE CAXIAS
Imprescindível: Conciliação bancária, lançamentos, depreciação, apurações de
impostos Federais, SPED, balanço, balancete. Lucro Real e Presumido
Analise contábil;
Balanço, fechamento; Declarações assessórias.
Salário : R$ 1.700,00 + VT + VR (R$ 16,00), Plano de Saúde 50 % - Plano
odontológico e Convênio Farmácia.
Horário: 08h00min às 18h00min (Segunda à sexta).
Requisitos: Superior Cursando ou completo, ambos os sexos.
SISTEMA ALTERDATA
Os interessados deverão encaminhar currículo no corpo do e-mail para
contabil@inovacaorh.com.br colocando no assunto ASSISTENTE CONTABIL CAXIAS.

Contador
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Local: Bonsucesso
Com crc ativo (técnico ou graduado em contabilidade)
Experiência com ICMS (imprescindível)
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/contador224602.aspx

Assistente de RH - Sacomã/Heliópolis
·
Atividades:·
·
Executar todas as rotinas pertinentes a férias, ponto eletrônico, processos de
admissão e outros. Efetuar lançamentos na folha de pagamento conforme
orientações superiores. Prestar atendimento pessoal e telefônico, executar as
rotinas administrativas do setor.
·
Elaborar e desenvolver relatórios de indicadores de turnover, absenteísmo e
demais estatísticas do setor.
·
Necessário experiência em elaboração de planilha estatística de indicadores
e conhecimento em rotinas de treinamento e desenvolvimento.
Horário: de seg a sexta das 08h as 18h.
Benefícios: VA, VT, Assistência ambulatorial e Odonto, Auxilio Creche e seguro de
vida.
Os interessados devem enviar o cv para
selecao@amebarradas.org.br
Com a pretensão salarial
Enviado por: monicagodoy1@yahoo.com.br

Analista de Faturamento
Para a cidade de Niterói / RJ
Segmento: saúde
Formação/experiência requerida:
Desejável nível superior em administração (cursando),
Conhecimento de tabelas de convênios e de faturamento (Simpro, Brasíndice, amb,
cbhpm),
Sólida experiência em faturamento hospitalar,
Experiência com supervisão de equipe de faturamento, orientação e treinamento,
Experiência com visual asa será um diferencial.
Carga horária:
44h/semana – de segunda a quinta de 8h às 18h e sexta 8h às 17h
A empresa oferece:
Salário: R$1800,00
Benefícios: plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, refeição no local,
desconto em faculdade, desconto em farmácia.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analista-defaturamento-224583.aspx

CONTROLLER JR. / PAULINIA / 1 VAGA(S)
Ipackchem está com uma vaga(s) em aberto para Paulinia.
Responsabilidades: DESCRIÇÃO DA VAGA Responsável pelo planejamento e
acompanhamento de projeções de faturamento, despesas e custos;
Desenvolvimento de relatórios financeiros, gerenciais e KPI; Analises de
investimentos, contabilidade, e comparativos com planejamento da empresa;
Auxiliar atividades de controladoria; Acompanhamento de evoluções de contas;
Requisitos: REQUISITOS DA VAGA Formação Superior completa Inglês fluente Excel
avançado Disponibilidade para morar em Paulinia
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site
http://www.hprojekt.com.br/oportunidade/recente/16044 para o código de
identificação da vaga até o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Controller Jr. no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: APURAR IMPOSTOS DAS EMPRESAS QUE SÃO CLIENTES DO
ESCRITÓRIO.
Requisitos: FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS. CONHECIMENTOS EM
LEGISLAÇÃO FISCAL EM INDÚSTRIAS , EMPRESA DE LUCRO PRESUMIDO E REAL,
SIMPLES. IMPORTANTE EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM ESCRITÓRIO CONTÁBIL.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA APÓS PERÍODO DE EXPERIÊNCIA.
Observações: CONTRATAÇÃO EFETIVA PELA CLT. HORÁRIO COMERCIAL DE
TRABALHO. RESIDIR EM CAMPINAS OBS: NÃO SERÃO ANALISADOS CVS QUE NÃO
TENHAM EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM ESCRITÓRIO CONTÁBIL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de IRENITA para o email selecao4campinas@gmail.com com a sigla ANALISTA no campo assunto até o
dia 31/10/2015.
Veja outras vagas de ANALISTA CONTÁBIL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUX ADM FINANCEIRO / MONTE MOR / 01 VAGA(S)
Multinacional Alemã está com 01 vaga(s) em aberto para Monte Mor.
Responsabilidades: Atuará no apoio financeiro/faturamento, controles através de
planilhas e sistemas.
Requisitos: Necessário ensino médio completo, conhecimento e experiência em
faturamento, controles financeiros, pacote Office, principalmente Excel.
Característica imprescindível é organização.
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio médico Unimed; Convênio odontológico; Refeição; Cesta
Básica; VT; PR. Horário de trabalho de 2ª a 6ª das 08h00minh às 17h00minh
Observações: Vaga destinada também a Pcd - Pessoas com deficiência.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhmontemor@gmail.com com a sigla AUXFINANC no campo assunto até o dia
10/11/2015.
Veja outras vagas de AUX ADM FINANCEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista de Departamento De Pessoal
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Local: zona oeste
Requisitos:
Curso superior nas áreas afins;
Acompanhar/ conferir todo procedimento executado pelo escritório contábil;
Execução das homologações;
Sólida experiência nas rotinas de departamento de pessoal, com foco em toda
rotina de admissão e demissão.
Experiência no sistema Alterdata;
Experiência em toda rotina de dp;
Conhecimentos de legislação trabalhista.
Atribuições:
Lançar, gerar e conferir folha de pagamento, rescisões, férias, providenciar
afastamentos e licenças, caged, recolhimento de impostos e encargos, Rais, PIS,
Dirf, relatórios, emissão de cat, Sefip/icp.
De segunda a sábado
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analista-dedepartamento-pessoal-224465.aspx

ANALISTA DE DP. - RJ
Local: Zona Oeste.
Dias: 2o feira à sábado.
Requisitos:
* Curso Superior nas áreas afins;
* Acompanhar/ Conferir todo procedimento executado pelo escritório contábil;
* Execução das homologações;
* Sólida experiência nas rotinas de Departamento De Pessoal, com foco em toda
rotina de admissão e demissão.
* Experiência no Sistema Alterdata;
* Experiência em toda rotina de DP;
* Conhecimentos de Legislação trabalhista.
Atribuições:
* Lançar, gerar e conferir folha de pagamento, rescisões, férias, providenciar
afastamentos e licenças, CAGED, recolhimento de impostos e encargos, RAIS, PIS,
DIRF, relatórios, emissão de CAT, SEFIP/ICP.
Se estiver dentro do perfil envie CV no corpo do e-mail para
rh@performancerecursoshumanos.com.br com assunto: ‘ANALISTA DP - Zona
Oeste''. INFORMAR PRETENSÃO SALARIAL NO CURRÍCULO.

Advogado Tributário.
Atuação: Desenvolvimento de trabalhos de consultoria tributária e planejamento
tributário envolvendo impostos diretos e indiretos, bem como atuação no
contencioso administrativo tributário.
Necessário:
Formação completa com OAB
Curso de especialização Tributária.
Experiência na área tributária é fundamental
Conhecimento e atuação em escritórios e ou empresas
Inglês Fluente – para atender clientes internacionais.
Oferecemos:
Oportunidade de desenvolvimento
Contratação CLT
Benefícios atrativos
Remuneração : Favor informar a pretensão salarial.
Encaminhar o currículo para empregos13@yahoo.com.br
FAVOR ENVIAR O CV COPIADO NO CORPO DO E-MAIL

Assistente Departamento De Pessoal – Magé/RJ
Salário: R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00
Carga Horária: 2ª a 6ª feira - 08h00min às 17h48minh
Local: Magé – Rio de Janeiro
Sexo: Feminino ou Masculino
Idade: entre 35 a 45 anos
Não fumante
Morador Magé / Pibetá / Guapimirim / Caxias
Atividades: - Controle das rotinas internas da área de departamento de pessoal Controle e cálculo de férias - Processo de Admissão - Cálculos de Rescisão, férias,
horas extras, repouso remunerado, adicional noturno. - Homologação em
Sindicatos - Fechamento de Folha - SEFIP, INSS, IRRF - Folha de Autônomos CAGED - RAIS - DIRF - Informes de Rendimentos - Emissão de procedimentos da
área e avisos Escolaridade: 3º Grau Completo Conhecimentos Exigidos: Experiência
comprovada na área de Departamento De Pessoal Conhecimento do Sistema
Nasajon (Módulo: Persona) à Características: Polivalente, responsável,
comprometimento com a empresa Boa Comunicação (escrita e verbal) à Benefícios:
Vale Transporte Ticket Restaurante Assistência Médica e Dental AMIL, após
experiência, com participação de 30%à do valor total.
Interessados encaminhar currículo para tamara.recrutamento@outlook.com – no
título colocar “Assistente Departamento De Pessoal”.
NÃO MANDAR ANEXO!
CURRÍCULOS FORA DO PERFIL NÃO SERÃO ANALISADOS!

Advogado em Porto Alegre
Descrição:
Advogado
Uma
Jurídica
Segmento: jurídico
Recém-formado, com OAB ativa e interesse em desenvolver-se profissionalmente.
Atuação em escritório, área cível e trabalhista.
Alimentar os sistemas do cliente.
Controlar e calcular prazos jurídicos.
Emissão de relatórios e contato com clientes via e-mail e telefone.
Boa comunicação, desenvoltura, capacidade de organização, pró atividade e
comprometimento.
44h semanais.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar

Contratação CLT.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.

Advogado Trabalhista Júnior em São Paulo
Descrição:
Advogado Trabalhista Júnior
Uma
Jurídica
Segmento: jurídico (escritório)
Superior completo: direito
Vivência anterior na área trabalhista.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Jurídico em Belo Horizonte
Descrição:
Assistente Jurídico
Uma
Jurídica
Local: savassi
Escolaridade: ensino médio completo.
Atividades desenvolvidas: cadastro de processos judiciais, inserção de informações
processuais em sistema interno (via web), análise de atas de audiências,
contagem/lançamento de prazos processuais, agendamento de audiências,
conferência de dados, reporte de informações ao cliente via e-mail, consulta de
processos nos sites dos respectivos tribunais, análise de andamentos processuais e
elaboração de relatórios.
Pré-requisito: indispensável experiência com contencioso de massa/volume em
demandas consumeristas; Experiência em escritório de advocacia ou empresas no
ramo jurídico; Conhecimento de algum sistema jurídico (preferencialmente
espaider); Excel intermediário; Disponibilidade para trabalhar aos sábados.
Horário de trabalho: segunda a sexta de 07h50min às 14h05min ou 14h10min às
20h25min e aos sábados de 07:50 às 14:05.

A empresa oferece:
Salário: R$788,00 + variável
Benefícios: vt, plr semestral.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Recursos Humanos em Fortaleza
Descrição:
Analista de Recursos Humanos
Uma
Administrativo
Local: conjunto Ceará
Perfil: estar cursando nível em administração e p. Gerenciais superior a partir do 1º
semestre. Ter conhecimentos no pacote Office.
Atividades: filtrar clientes em potencial em uma lista oferecida pela empresa;
Suporte no atendimento ao cliente por telefone em relação ao produto de
empréstimo consignado.
Carga horária: 30 horas semanais (11h ás 17h)
A empresa oferece:
Bolsa-auxílio: R$ 550,00
Benefícios : auxilio transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente de Departamento De Pessoal em Fortaleza
Descrição:
Assistente de Departamento De Pessoal
Uma
Administrativo
Segmento: indústria (têxtil)
Atividades:
Realizar os processos de admissão, demissão, férias e sistema de ponto;
Realizar cálculos de rescisões e folha de pagamento.
Requisitos:

Possuir nível superior completo ou em conclusão em administração/ gestão de rh
ou ciências contábeis;
Possuir conhecimento intermediário em informática (pacote Office);
Possuir experiência de 06(seis) meses com rotinas trabalhistas (sistema de ponto,
férias, rescisão, folha de pagamento, admissão, demissão);
Possuir disponibilidade para trabalhar em Pacajus.
Horário: 07:30 min ás 17:18 min (segunda a sexta-feira).
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: assistência médica + seguro de vida +refeição na empresa +transporte
(rota da empresa) + ppr (programa de participação dos rendimentos).
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista Administrativo Pleno em Belo Horizonte
Descrição:
Analista Administrativo Pleno
Uma
Administrativo
Porte: multinacional
Ensino superior completo
Com boa experiência em rotinas administrativas e preferencialmente de suporte a
vendas (área comercial interna)
Inglês nível intermediário
Atividades: prestar suporte administrativo e comercial a área, atualizando e
mantendo o controle das atividades relacionadas a clientes, auxiliar na elaboração
de propostas comerciais, documentando os processos de vendas. Elaborar
relatórios gerenciais voltados para vendas. Atender e realizar outras atividades
profissionais correlatas e inerentes ao cargo, conforme orientação do superior
imediato.
Horário: de segunda a sexta, das 08:00 ás 17:00 hrs
A empresa oferece:
Salário: R$ 2. 500,00
Benefícios: á combinar
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 (8:00 às 17:15) 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

Gerente Contábil em Campinas
Descrição:
Gerente Contábil
Uma
Financeiro
Porte: multinacional
Responsabilidades: gerenciar as atividades de contabilidade e impostos.
Requisitos: experiência em auditoria e consultoria fiscal, legislação fiscal/tributária,
societária, contabilidade geral e internacional. Graduação em ciências contábeis,
com registro no crc. Desejável pós graduação Sap, sistema de custeio e finanças.
Inglês fluente.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

SUPERVISOR JURÍDICO
Código da vaga: v1259602
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015
ATIVIDADES:
*Supervisionar a equipe de advogados, estagiários, administrativos e escritórios
terceirizados no escopo de atuação do Contencioso;
*Produzir os relatórios jurídicos e administrativos para atender a Coordenação e
Diretoria da área;
*Aprovar pagamentos de condenações, acordos e custas de recursos dentro da sua
alçada, monitoramento e criação de teses padrão das ações recorrentes;
*Controle de faturamento e avaliação dos escritórios terceirizados;
*Acompanhar o andamento das atividades da equipe jurídica na prestação de
subsídios e esclarecimentos atinentes as ações judiciais. Desenvolver a equipe com
o objetivo de aumentar a performance e eficiência do trabalho prestado.
EXIGÊNCIAS DA VAGA
*Experiência com Gestão de pessoas;
*Atuação comprovada em escritórios de advocacia ou Jurídico interno de Empresas
atuando no Contencioso;
*Conhecimento em Direito Civil, Código de defesa do Consumidor, Direito e
Processo do Trabalho.
DETALHES:

* Benefícios: Plano de Saúde / Plano Odontológico / Seguro de Vida / Vale Refeição
ou Alimentação (R$18,00/dia)
* Local de trabalho: Belo Horizonte
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259602/supervisorjuridico#sthash.C3WLDZ5m.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1244876
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Angra dos Reis / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Novembro de 2015
- Ensino superior em Direito em curso ou concluído é imprescindível;
- OAB desejável;
- Pacote Office básico/intermediário desejável;
- Inglês intermediário desejável;
- Imprescindível disponibilidade para residir em Angra dos Reis;
- Experiência em rotinas judiciais e/ou administrativas em escritórios/empresas de
médio a grande porte;
- Desejável experiência como preposto.
Atribuições do cargo:
- Controlar o andamento dos processos administrativos e judiciais;
- Organizar, controlar e arquivar adequadamente os documentos da área;
- Representar a empresa como preposto em audiências;
- Controlar agenda de audiências e apoiar no desenvolvimento de relatórios e
outros documentos da área.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1244876/assistentejuridico#sthash.6E1grcJE.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Contencioso Trabalhista
Código da vaga: v1259274
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015

- Supervisionar e planejar as atividades relativas ao setor jurídico, a fim de garantir
a maximização dos procedimentos inerentes a área, através do acompanhamento
dos colaboradores, orientando, dirigindo e monitorando a rotina jurídica, a fim de
contribuir com as necessidades da empresa.
- Representar a empresa nos processos de relevância perante a Justiça do
Trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Publico e demais órgãos
e entidades.
- Orientar pesquisas para aplicação das normas jurídicas, Constituição Federal,
Sumulas e OJ’s, Legislação Previdenciária, Convenção Coletiva do trabalho e demais
Leis vigentes, para atender a empresa.
- Analisar os contratos, termos, convenções ou acordos das demais áreas a fim de
constatar situações de risco à empresa.
- Foco essencial com prevenção de forma a se ter um contencioso trabalhista
integrado.
- Salário e Benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259274/supervisor-decontencioso-trabalhista#sthash.kckLB8On.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Contábil
Código da vaga: v1259518
Nível hierárquico: Gerência
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015
Requisitos:
- Avaliar Belém (Pará)
- Formação Contábil (desejável CRC ativo)
- Inglês fluente (Obrigatório)
- SAP (Obrigatório) e Hyperion (Desejável)
Atividades:
- Experiência em toda a rotina contábil;
- Fechamento contábil;
- Conhecimentos com Provisão com obrigações de desmobilização de ativos (ARO);
- Experiência com gestão de pessoas.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259518/gerentecontabil#sthash.bUXMBm8m.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor (a) Administrativo
Código da vaga: v1259257
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Formação superior completa ou cursando.
Responsável pela administração geral, desenvolvendo atividades de
Controle de pessoal, tesouraria, despesas, contas a pagar e materiais, focando
qualidade
No atendimento ao cliente e cumprimento de metas estabelecidas
Assegurar que todos os pagamentos sejam efetuados nos prazos estipulados,
evitando
Prejuízos
Controlar as vendas diárias
Manter em dia o envio das remessas bancárias
Apoio na administração das filiais da regional quando necessário
Seleção e treinamento de novos colaboradores
Treinar novos colaboradores
Vagas em diversas regiões do Brasil.
VAGAS DESTINADAS TAMBÉM PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259257/supervisor-aadministrativo#sthash.lVCo1EsG.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL SÊNIOR
Código da vaga: v1259646
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Estamos contratando para uma posição de ANALISTA FISCAL SÊNIOR
O profissional será responsável por atuar com análise e apuração de impostos
indiretos e diretos (ICMS, ICMS – ST, ISS, PIS, COFINS, IR, INSS, IPI, CSLL)
Elaboração de DIPJ, SPED FISCAL, Perdcomp, DCTF, DIRF, entre outras.
Importação registros em livros fiscais MASTERSAF e SAP
Impostos incidentes na Importação e exportação
Operações Fiscais, vasta experiência em Rotina do Sistema Integrada (ERP);
obrigações acessórias federal, estadual e municipal; impostos indiretos e diretos.
Atendimento a fiscalização, experiência em benefícios fiscais, experiência em
coordenação de equipes.
Ampla visão sobre Impostos indiretos (ICMS, PIS e COFINS, IR, ISS, IPI, ICMS-ST,
Retenções, INSS), conhecimento em contabilidade, processos, Mastersaf e SAP,
Interpretação de legislações relacionadas e boa Comunicação

Importante conhecimento em SAP e MASTERSAF
Formação superior completa Direto, Contabilidade ou Economia
Inglês intermediário
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259646/analista-fiscalsenior#sthash.DGDTEqB8.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE DPTO PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade e Assessoria Empresarial está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Será responsável pela atendimento clientes na área de
Departamento de pessoal, fechamento de folha de pagamento, rescisão, férias,
obrigações acessórias entre outras.
Requisitos: Experiência em departamento de pessoal e em toda sua rotina com
experiencia comprovada em carteira; possuir formação na área.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Café da Manha e da Tarde - Após a
experiencia: Convenio Medico e Convenio Odontológico e Uniforme,
Observações: Segunda a Sexta-feira, Horário 08:00 a 18:00 com intervalo de
01:12, Contração CLT
Os interessados d deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao.pacf@gmail.com com a sigla ASS DP no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Assistente Dpto Pessoal no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1259729
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 26 de Novembro de 2015
Perfil:
Cursando Superior em Direito;
Preferencialmente ter atuado em Instituições Financeiras (Bancos/Financeiras),
Assessorias de Cobrança ou Seguradoras;
Microsoft Office (Word e Excel).

Principais Atribuições:
Experiência desejável na área, para análise e elaboração de defesas de ações
ativas;
Conhecimentos de processos de Busca e Apreensão de veículos;
Atividades administrativas dentro da área jurídica;
Elaboração de Relatórios Gerenciais.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259729/assistentejuridico#sthash.d2srOwn2.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado
Código da vaga: v1259007
Nível hierárquico: Sênior
Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015
Acompanhamento de processos judiciais e administrativos. Efetuar a propositura de
ações, impetração de mandados e medidas cautelosas. Realizar a confecção de
peças processuais. Realizar audiências; Efetuar atividades de sustentação oral;
Emitir pareceres jurídicos com base na legislação concernente à área de atuação.
Realizar o acompanhamento da agencia verificando datas e prazos relativos ao
andamento dos processos, conciliando as atividades com os demais advogados da
unidade. Efetuar prospecção de novos negócios, bem como a manutenção dos
clientes ativos. Manter atualizados os arquivos do sistema, bem como o
acompanhamento de lançamentos efetuados; Acompanhar sistematicamente as
publicações do dia disponibilizadas nos sistemas internos e demais atividades
correlatas a função.
**Experiência na área de atuação.
**Experiência na elaboração e revisão de contratos, na emissão de pareceres
jurídicos, orientações e opiniões legais, acompanhamento de processos
administrativos na área Civil; elaboração de peças processuais e condução de
audiências.
** Superior completo: Direito
** Desejável: Especialização e/ou mestrado na área do Direito Civil e/ou
Empresarial.
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1259007/advogado#sthash.mM1LGVXT.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga:v1214628
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio Verde / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:26 de Novembro de 2015
Profissional será responsável pelas entregas/coletas da corretora, priorizando as
solicitações emergenciais;
Separação de pedidos de entregas/ coletas de acordo com cada região;
Realização de pagamentos e cobranças;
Desejável experiência em atividades administrativas.
Imprescindível habilitação e moto.
Salário: 860,00.
Competências Comportamentais:
Planejamento e Organização
Pro Atividade
Responsabilidade
Otimização de Recursos/Tempo
Orientação para Resultados
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1214628/auxiliaradministrativo#sthash.xAxlMtzX.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo - Backoffice
Código da vaga: v1259799
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 26 de Novembro de 2015
• Atribuições:
Entrar em contato com clientes para confirmação de dados e vendas.
• Requisitos:
Ensino médio completo;
• Benefícios:
Assistência médica e odontológica, convênio farmácia, Vale Refeição ou Vale
Alimentação, Vale Transporte e/ou Fretado. Auxílio-creche.
• Horário de Trabalho: De segunda a sexta das 08h00 ás 18h00.
• Local de Trabalho: Barra Funda
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259799/assistenteadministrativo-backoffice#sthash.uAPe8Qxe.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1259353
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015
Atribuições:
- Exercer atividades núcleo de lançamento de notas fiscais que faz parte da gestão
administrativa .
Competências Necessárias:
- Conhecimento pacote Office
- Cursando Administração , ciências contábeis ou curso afins
Competências Desejáveis:
- Conhecimento Excel Básico
- Pró atividade
- Bom relacionamento Interpessoal
Salário e benefícios:
Compatíveis com o mercado.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259353/auxiliaradministrativo#sthash.2VOnPM20.dpuf
www.vagas.com.br

Analista SR - Controladoria
Código da vaga:v1259797
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:06 de Novembro de 2015
Atividades:
- Execução Orçamentária;
- Suporte na preparação do orçamento e revisões periódicas;
- Preparação de reuniões periódicas com os principais gestores a fim de discutir
planos de ações em curto prazo;
- Preparação dos materiais de suporte para comitês internos;
- Elaboração de Business Plans.
Requisitos:
- Inglês nível avançado;
- Conhecimentos básicos de contabilidade;
- Conhecimentos em Planejamento e Controle e/ou Controladoria;
- Necessário ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharias,
ou afins.

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259797/analista-srcontroladoria#sthash.xFcOgfAt.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR FINANCEIRO
Código da vaga: v1259752
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Novembro de 2015
ATIVIDADES:
*Responsável pela liderança da equipe de Cobrança;
*Habilidade para trabalhar sob pressão constante;
*Acompanhar indicadores da área e garantir a entrega dos resultados;
*Garantir aplicação da régua de cobrança;
*Elaboração de campanhas de incentivo.
EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS
*Vivência em operação de atendimento e cobrança;
*Conhecimento em técnicas de cobrança;
*Experiência em operações ativas e receptivas de cobrança;
*Conhecimento em elaboração de mailing, DISCADOR, sistema de
acompanhamento de negociações;
*Ações para reforço de acordo e garantia de recebimento (SMS, E-mail, Whatsapp,
etc);
*Conhecimento intermediário/avançado em pacote Office.
DETALHES:
* Benefícios: Plano de Saúde / Plano Odontológico / Seguro de Vida / Vale Refeição
ou Alimentação
* Local de trabalho: Belo Horizonte
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259752/supervisorfinanceiro#sthash.dHotrskA.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno
Código da vaga: v1259810
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Novembro de 2015
Principais atividades:
- Realizar as rotinas diárias da área, garantindo que as regras fiscais, estejam
corretamente aplicadas nos parâmetros.
- Apoiar a corporação com informações sobre as regras fiscais.
- Apoiar a corporação criando regras fiscais quando houver a aquisição / cisão /
fusão de uma filial.
- Realização de testes de alta complexidade para validação das soluções
desenvolvidas.
- Foco na eficiência do sistema, identificando possíveis aprimoramentos ou
problemas não mapeados.
- Manter o ANS (ANS - Acordo do Nível de Serviço) considerando as diferenças
inerentes aos diversos processos de negócios.
- Realizar o atendimento aos chamados do BSC de acordo com as SLAs que
constam nos Scripts.
- Acompanhar a atualização da Legislação Tributária.
Formação:
- Formação Superior em Ciências Contábeis, Direito, Economia, Administração ou
Sistema da informação
Experiência/Conhecimentos Necessários:
- Conhecimento em legislação de Impostos.
- Desejável ter experiencia na área fiscal.
Local de Atuação:
- CENESP - São Paulo/SP.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259810/analista-fiscalpleno#sthash.isMF8qnS.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Senior
Código da vaga: v1259864
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Novembro de 2015
Pré-requisitos:
• Graduação em Estatística, Ciências Atuariais, Engenharia, Administração ou
Economia;
• Domínio em Excel;
• Diferencial conhecimento em Access e VBA.
Principais Atividades e Responsabilidades do cargo:

• Criação de simuladores para suportar a elaboração do Orçamento anual (Budget)
e revisões periódicas (Forecasts);
•Participação direta nas análises para Movimentações Societárias;
•Simulação do Fluxo de Caixa e Caixa Livre de Longo Prazo;
•Elaboração mensal de relatórios, apresentações e análises, a fim de explicar os
desvios entre Real x Orçado da Geração de Caixa e Caixa Livre;
•Planejamento e elaboração do Fluxo de Caixa e Caixa Livre do Orçamento anual
(Budget) e revisões periódicas (Forecasts);
•Apoio a Tesouraria e a Área de Investimentos em assuntos relacionados à gestão
de caixa.
Local de Trabalho:
• Centro - RJ
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259864/analista-financeirosenior#sthash.aoLhF1qR.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. É 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 14:30 as 22:50 horas; •
Informações adicionais: Disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e
feriados.
Salário: R$ 1.110,00
Benefícios: Vale transporte, cesta básica, alimentação no local. Inicio imediato.
Observações: Caso preferir ligue para (19) 3728-4188 ou (19) 99689-8835 e
agende sua entrevista. Inicio imediato.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux not. No campo assunto
até o dia 10/12/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Cozinha - Fast Food no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Operador de Food Truck
Código da vaga: v1248224
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Contagem / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
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

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

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: 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/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: 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/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: 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/1JW3w1G

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

Auxiliar de Cozinha
Código da vaga: k3809-2
Ramo da empresa: Restaurantes, Bares e Serviços de Alimentação em geral
Cidade: Palhoça/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 16/10/2015
Previsão de encerramento: 31/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LTLAMB

COZINHEIRO/CHEF / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
RESTAURANTE CONTEMPORÂNEO está com duas vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: inerentes ao cargo
Requisitos: EXPERIENCIA COMPROVADA
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de KARINA para o email emporiovaticano@hotmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
31/10/2015.
Veja outras vagas de COZINHEIRO/CHEF no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE COZINHA / SUMARE / 1 VAGA(S)
IC TRANSPORTES - TRANSPORTADORA está com uma vaga(s) em aberto para
SUMARE.
Responsabilidades: AUXILIAR AS ATIVIDADES DA COZINHA DA EMPRESA.
Requisitos: EXPERIÊNCIA COMO AUXILIAR DE COZINHA EM RESTAURANTES OU
EMPRESAS.
Salário: R$ 1.090,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE, CONVÊNIO MÉDICO UNIMED, CONVÊNIO
ODONTOLÓGICO, CESTA BÁSICA, UNIFORME.
Observações: TER DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS. // HORÁRIO DO TRABALHO
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 7H ÀS 16H E duas SÁBADOS NO MÊS DAS 8H ÀS 13H.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao@ictransportes.com.br com a sigla COZINHA no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE COZINHA no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Líder de Lanchonete - BARRA
- Necessário:
. Disponibilidade TOTAL de horário;
. Experiência (mínima de dois anos comprovada em carteira) nas atribuições
citadas
. Atuar com abertura e fechamento de caixa;
. Controlar os prazos de validade e situação dos mesmos para o consumo;
. Conferir cartões de ponto dos funcionários;
. Realizar pedidos de produtos para abastecer a loja;
. Ensino Médio completo. Ensino Superior completo ou cursando será um
diferencial.
Observações:
· Salário: R$ 1.296,00
· Benefícios: VT + Lanche + Ticket Alimentação
· Regime de contratação: CLT (Efetivo)
· Horário: (escala de revezamento 6x1).
Local de trabalho: BARRA
Interessados enviar currículo no corpo do e-mail para
consultoria.workepower@yahoo.com.br escrito no assunto: Líder de Lanchonete –
BARRA

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

DOCEIRO (A)
HORÁRIO DE TRABALHO: Segunda à sexta, 7h às 17h
LOCAL DE TRABALHO: SÃO CRISTOVÃO
REMUNERAÇÃO: R$ 988 + Ass. Médica + Ass. Odontológica + Vale transporte +
Refeição no local + Convênio com Instituição de Ensino e Farmácia.
PRÉ- REQUISITOS: Ensino fundamental completo e necessário experiência na
função.
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR OS CURRÍCULOS NO CORPO DO EMAIL. PARA:oportunidade22@yahoo.com.br COLOCANDO NO ASSUNTO: DOCEIRO
(A)

COZINHEIRO
LOCAL DE TRABALHO: SÃO CRISTÓVÃO e CAXIAS
HORÁRIO: Temos vaga para plantão 12 X 36 – 7H ÀS 19H
SALÁRIO: 918,00 + BENEFÍCIOS
BENEFÍCIOS: Alimentação no local, Assistência Médica, Odontológica, vale
transporte, desconto em instituições de ensino, desconto em farmácias e PPR
(participação nos resultados)
PRÉ- REQUISITOS: Ensino fundamental completo e necessário experiência na área
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Responsabilizar-se pelo preparo dos alimentos sob supervisão da Nutricionista de
produção, através de técnicas de manipulação adequadas para cada gênero
alimentício, a fim de garantir a qualidade e segurança do cardápio.
- Assegurar que as atividades executadas pelo Ajudante de Cozinha estejam de
acordo com os padrões do setor (higiene e preparação), através da orientação e
supervisão direta das práticas deste profissional, a fim de que suas rotinas sejam
executadas de maneira assertiva.
- Garantir que as mercadorias oriundas do estoque estejam alinhadas ao cardápio,
através da conferência e observação dos padrões, a fim de proporcionar a melhor
qualidade alimentar aos clientes.
- Cumprir efetivamente as fichas de preparação do cardápio, bem como seguir o
Manual de Boas Práticas do setor, com finalidade de padronizar as receitas e
minimizar o risco de erros.
Os interessados deverão encaminhar os currículos no corpo do e-mail para:
oportunidade22@yahoo.com.br colocando no assunto: COZINHEIRO

AJUDANTE DE COZINHA
HORÁRIO: Plantão 12x36 - Trabalha 15 plantões no mês
LOCAL: São Cristóvão e Caxias
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

COZINHEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
GRUPO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Preparar as refeições (almoço / café da manhã e tarde), colher
amostra de alimentos, organização do espaço, preenchimento de planilhas.
Requisitos: Maiores de 25 anos, ensino médio, experiência na manipulação de
alimentos, pontual, dinâmico, comunicativo.
Salário: R$ 1.050,00
Benefícios: Cesta básica, vale transporte e refeição no local
Observações: 40 horas semanais (de segunda-feira à sexta-feira) das 7h às 16h
com intervalo de 1 hora para almoço. Regime de contratação CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alessandra para o
e-mail g.c.feliz@terra.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 06/11/2015.
Veja outras vagas de COZINHEIRA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Salgadeiro
Para a cidade de Niterói / RJ
Local: pendotiba
Ensino fundamental completo
Com experiência na função comprovada em carteira
É fundamental experiências na confecção de salgados diversos (tem que saber
fazer salgados)
Com disponibilidade de horário e para inicio imediato
Horário de terça a domingo de 08:00 as 17:00
A empresa oferece:
Salário: R$1. 200,00
Benefícios: vt + Alim no local + cesta básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/salgadeiro224580.aspx

Ajudante de Cozinha
A Big Batata é uma empresa do ramo alimentício, onde comportam seis
restaurantes dos mais variados segmentos, dentre eles: Azimut, Sushilândia
(Taquara e Valqueire), Hot Mix, Facebar e Big Batata.

Rio de Janeiro - Jacarepaguá – Taquara
Suas principais atribuições são :
·
Atuará no auxilio junto a equipe na preparação da cozinha.
·

Necessária experiência em carteira.

·
Que more próximo a Jacarepaguá e tenha disponibilidade para início
imediato.
·
Local de Trabalho: Taquara – Rio de Janeiro/RJ. Benefícios: VT, Refeição no
local, Seguro de vida e Convenio de Saúde.
Interessados enviar currículo NO CORPO DO EMAIL para: rh@bigbatata.com.br
Contendo no título o nome da vaga.

ENGENHEIRO DE ALIMENTOS
Código da vaga: v1259117
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015
Atividades Desenvolvidas:
Assessorar os setores de produção, congelamento, armazenamento e transporte da
matriz;
Responsável pelo suporte no Treinamento Operacional;
Coordenar o setor de manutenção, programando sua rotina conforme a necessidade
de reparos e consertos;
Suporte técnico em novos projetos;
Realizar auditorias internas nas lojas, checando itens de higiene, organização,
limpeza, produtos e conservação dos estabelecimentos;
Conduzir e articular a elaboração e implementação de planos estratégicos e
operacionais em várias áreas da empresa;
Avaliar a viabilidade fazendo recomendações sobre novos investimentos ou
desenvolvendo novos negócios/produtos, através de cálculos e análises financeiras;
Coordenar o projeto de marketing e publicidade da empresa em conjunto com a
direção e agência de publicidade;
Manter-se atualizado quanto aos novos procedimentos e processos inerentes à sua
área de atuação;
Realizar atividades correlatas em sua área de atuação, mediante solicitação do
superior imediato;
Participar da definição de ações de mudança e melhoria de processos de trabalho,
visando atender as necessidades da empresa;

Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Condições de trabalho:
Salário: R$ 2.800,00 VT + CAFÉ DA MANHA+ ALMOÇO + CAFÉ DA TARDE + PLANO
DE SAUDE
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259117/engenheiro-dealimentos#sthash.Ex2miNWT.dpuf
www.vagas.com.br

ESTOQUISTA DE ALIMENTOS
Código da vaga: v1259642
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Data de expiração: 02 de Novembro de 2015
Descrição das Atividades a Desempenhar:
- Controle, organização e limpeza do estoque;
- Arrumação e limpeza dos freezers e geladeiras;
- Recebimento e armazenamento de mercadorias (insumos);
- Separação fracionada dos insumos para atender as programações que estão em
execução na unidade;
- Contagem de estoque;
- Elaboração de lista de compras;
- Elaboração de relatórios de controle de custos dos insumos.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo
- Experiência anterior na função
- Desejável ter atuado como estoquista/almoxarife na área de alimentos e bebidas
(hotéis, restaurantes, lanchonetes, supermercados, cafeterias etc.).
Conhecimento técnico/profissional:
- Ferramentas para controle de estoque: (Estoque mínimo, máximo e segurança)
- Boas práticas na manipulação de alimentos
- Noções de corte para porcionamento de insumos.
Etapas do processo seletivo:
1) Análise curricular de caráter eliminatório:
1.1. Formação compatível com os requisitos acima;
1.2. Experiência compatível com os requisitos acima.
2) Avaliação de conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório:
2.1. Aplicação de Teste de Português, onde é exigida a pontuação mínima de 50%;
2.1.1. Conteúdo Programático do teste de Português: Acentuação gráfica /
Pontuação /Classe gramatical / Sintaxe / Concordância Nominal / Emprego de s e z
/ Verbo / Fonema / Uso dos porquês / Ortografia / Plural das palavras / Separação
silábica.
2.1.2. Referências Bibliográficas:

* Gramática: Texto, Reflexão e Uso - William Roberto Cereja, Thereza Cochar
Magalhaes.
* Gramática da Língua Portuguesa - Ensino Médio - 8ª Ed. Mesquita, Roberto Melo.
2.2. Aplicação de Redação/Case, com o objetivo de avaliar a capacidade de escrita,
onde serão observados o desenvolvimento do tema proposto, concordância e o uso
correto da gramática da língua Portuguesa.
3) Entrevista individual e/ou dinâmica de grupo de caráter eliminatório e
classificatório
3.1. Avaliação das características comportamentais refletindo os valores da
empresa.
3.1.1 Valores:
* Foco em Resultados
* Atitude de Dono
* Paixão por Transformar
4) Entrevista com o gestor de caráter eliminatório e classificatório, onde serão
avaliadas as experiências e conhecimentos necessários para o cargo. Serão
considerados aptos os candidatos que obtiverem mínimo de 50% de
aproveitamento.
Disposições gerais:
Em caso de empate na classificação final, será adotado como critério para
desempate a maior nota resultante da entrevista com o RH, persistindo o empate
será considero a maior nota de avaliação com o gestor.
* A interposição de recursos poderá ser solicitado até 24hs após a liberação do
resultado da etapa de prova de conhecimentos. Deverá ser devidamente
formalizado, mediante o comparecimento a sede deste regional, localizada na Rua:
Marques de Abrantes, n.99, 4º andar, no horário de 9hs às 18hs, com a gerência
de Gente e Gestão e através de formulário especifico que será fornecido.
*Não serão admitidos no Senac RJ parentes até o terceiro grau civil (afim ou
consanguíneo) de presidente, dos membros efetivos e suplentes do conselho
nacional, do conselho fiscal ou dos conselhos regionais do Senac ou Sesc .
•Compreende-se como parente até o 3ºgrau
1º grau - consanguíneo: Pai, Mãe e Filhos
Afinidade: marido, mulher ou união estável declarada, sogro (a), genro e nora
2º grau - consanguíneo: irmãos e avós
Afinidade: cunhado (a)
3º grau - consanguíneo: tios, sobrinhos e bisavós
Normativo Interno: padrasto, madrasta, enteado (a) e concunhado (a)
* O Senac RJ poderá adiar, suspender, revogar ou anular o processo seletivo, sem
que caiba qualquer indenização ao candidato.
Benefícios: Vale Refeição ou Alimentação; Assistência Médica; Assistência
Odontológica; Vale Transporte; Seguro de Vida; Plano de Previdência Privada.
Este processo seletivo terá validade de até 24 meses, a partir da data do anúncio e
os candidatos poderão ser convocados a ocupar novas vagas do mesmo cargo
neste período.
*Todas as vagas também são destinadas a candidatos com deficiência.
Local de trabalho: Campos e Irajá - RJ
Período de Inscrição: De 26/10/2015 a 02/11/2015

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259642/estoquista-dealimentos#sthash.Jix5Lbsz.dpuf
www.vagas.com.br

AUTOMOTIVA

Control Plan
Código da vaga: v1259108
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: 8
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015
FORMAÇÃO:
Superior ou Curso Técnico
REQUISITOS:
Experiência em análise de tolerância em produtos e peças make ou bay.
Conhecimento em processo industrial automotivo, UG/NX, Team Center, CODEP,
Metrologia.
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS IMPORTANTES:
Iniciativa
Pró-atividade
Relacionamento interpessoal
Trabalho em equipe
LOCAL DE TRABALHO
Belo Horizonte - MG
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259108/controlplan#sthash.Iolyh4tZ.dpuf
www.vagas.com.br

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Código da vaga:v1233359
Nível hierárquico: Técnico
Local: Resende / RJ / BR
Data de expiração:26 de Novembro de 2015

O Grupo Seres busca profissional da área de Manutenção, para prestação de
serviços numa empresa multinacional do segmento automotivo.
Ensino médio completo com curso na área de mecânica ou curso Técnico em
Mecânica.
Imprescindível vivência anterior na função.
Conhecimentos em: Bombas e compressores em geral; Ventiladores; Redutores e
moto redutores de velocidades, Circuitos pneumáticos e hidráulicos; Interpretação
em desenhos técnicos; Básico de ajustagem e usinagem; noções de Serralheria e
Solda.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1233359/mecanico-demanutencao#sthash.lLOZiLaP.dpuf
www.vagas.com.br

Eletricista Automotivo
Código da vaga: v1257616
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Sud Mennucci / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 21 de Novembro de 2015
Realizará manutenção e reparos no sistema elétrico de máquinas agrícolas,
caminhões, veículos leves, implementos agrícolas e rodoviários.
Formação: Ensino Fundamental Completo.
Necessário experiência na área.
BENEFÍCIOS:
- Plano de saúde e odontológico;
- Restaurante na empresa;
- Seguro de vida;
- PPR (programa de participação dos resultados da empresa);
- Convênio com farmácia
- Transporte para as cidades de Pereira Barreto e Sud Mennucci
* Se você é pessoa com deficiência ou reabilitado, envie seu currículo e teremos o
prazer de avaliar o seu perfil profissional e adequação a vaga divulgada.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1257616/eletricistaautomotivo#sthash.TyAqx6z8.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Montagem
Código da vaga: v1242034
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Itatiaia / RJ / BR
Quantidade de vagas: 20
Data de expiração: 20 de Novembro de 2015
O profissional será responsável pela montagem de partes e por atividades
relacionadas ao 5S no seu posto de trabalho. Desejável experiência anterior em
linhas de montagem automotiva.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1242034/operador-demontagem#sthash.CHnTp0cX.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Qualidade - Peças
Código da vaga: v1253023
Nível hierárquico: Pleno
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Responsabilidades
- Rotinas e tarefas relacionadas ao controle da qualidade da indústria automotiva/
auto peças.
- Avaliação / Auditorias de processos de produção
- Leitura e interpretação de desenhos e normas técnicas.
- Analise e solução de problemas de forma sistemática. ,
- Conhecimento em metrologia e utilização de instrumentos de medição
(Paquímetro, micrometro, gabaritos, etc)
Necessário
Superior completo em Engenharia
Inglês - Avançado (Escrita e Conversação)
Experiência no ramo de Autopeças.
Desejável
- Conhecimentos em desenhos 3Ds, conceitos de medição tridimensional
- Habilidade para exercer controle e gerenciamento de dados referente a problemas
de qualidade.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1253023/analista-de-qualidadepecas#sthash.Knxbrjx9.dpuf
www.vagas.com.br

Mecânico (a) de caminhão
Código da vaga: k3350-3
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Agências de Empregos
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 19/10/2015
Previsão de encerramento: 31/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1jR0Jl4

Inspetor (a) de Controle de Qualidade
Código da vaga: k3935-1
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: São Bernardo Do Campo/SP
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Temporário
N.º vagas: 1
Data de abertura: 19/10/2015
Previsão de encerramento: 19/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCZvX0

Auditor (a) da Qualidade
Código da vaga: k3935-2
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: São Paulo/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Prestação de serviço
N.º vagas: 1
Data de abertura: 19/10/2015
Previsão de encerramento: 19/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCZylJ

Eletricista Automotivo
Código da vaga: v1249826
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
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: 1
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: 1
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

MONTADOR/AUTOMOBILISTICO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Gbf reparações automobilística, trabalha para o Grupo Daruj e Seguradoras está
com 2 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 7:30 a 18:00
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. É 100%
grátis!

DESMONTADOR PARA FUNILARIA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
GBF REPARAÇOES AUTOMOBILISTICAS, trabalha no rampo de funilaria e pintura,
uma empresa trabalha para o Grupo Dahruj, e Seguradoras. está com 2 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 07:30 as 18:00 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. É 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

Técnico em Mecânica
Brasil
Formação:
• Técnico - Mecânico
Experiência essencial:
Experiência na manutenção de equipamentos moveis, automotores e equipamentos
pesados (tratores/ implementos agrícolas/ maquinas e similares), elaboração e
interpretação de desenhos técnicos, etc.
Nível de escolaridade:
• Ensino Médio Profissionalizante
Comtalento
www.imdeed.com.br

Vistoriador de autos
SUPER VISÃO- Arujá, SP
Será responsável pela realização da vistoria, chassi, motor, câmbio, vidros,
etiquetas de identificação, placas, apontar irregularidades, motor, chassi, estrutura,

histórico do veículo, roubo, furto, sinistro e leilão e fornecer pré-laudo devidamente
preenchido à sala de digitação.
Beneficios: Vale Transporte; Vale Refeição; Vale Alimentação/Cesta Básica;
Assistência Médica; Assistência Odontológica;
Formação Acadêmica: Ensino médio completo.
Experiência: Experiência como vistoriador de autos.
Salário: De R$ 1.501,00 a R$ 2.000,00
Empregos.com.br
www.indeed.com.br

Perito Automotivo
São Gonçalo, RJ
•Segmento: seguros. Requisitos: . Desejável: ensino médio completo;. Experiência
em realizar orçamento para conserto de veículos avariados;.
Experiência em sistema de seguradoras. Horário: 08:00hrs às 18:00hrs - segunda
a sexta-feira. A empresa oferece: . Salário: negociável entre R$ 1.
700,00 à R$ 2. 000,00 fixo + comissão;. Benefícios: vale transporte + seguro de
vida + cesta básica. Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o
currículo atualizado informando a pretensão salarial.
Caderno Nacional
www.indeed.com.br

Gerente de Logística
Futura RH- Betim, MG
Principais responsabilidades:
•Reporte à Diretoria Industrial.
•Ampla atuação na Gerência das áreas de Logística, Recebimento, Almoxarifado,
Planejamento de Materiais e Comércio Exterior.
•Atuação em ambiente baseado nos sistemas JIT e JIS.
•Gestão da equipe, com aproximadamente 40 colaboradores diretos.
•Domínio / conhecimento dos Sistemas Produtivos (Lean Manufacturing), bem
como conduta do WCM (com foco em Logística).
Requisitos Mínimos:
•Formação Superior completa em Engenharia ou Administração.

•Imprescindível experiência no segmento Automotivo, com carreira desenvolvida
na área de Logística.
•Disponibilidade para residir na região da Grande BH ou em Betim / MG.
•Inglês Intermediário p/ Avançado.
Requisitos Desejáveis:
•Cursos de especialização na área.
•Conhecimentos de Espanhol ou Italiano serão considerados um diferencial.
•Perfil hands-on, com disponibilidade de viagens em áreas próximas à empresa.
•Regime de contratação: CLT.
www.indeed.com.br

Mecânico de autos
Mercado do Carro- São Paulo, SP
Atuará na troca de correia dentada, suspensão, passar scanner e fazer
diagnósticos, alinhamento e balanceamento.
Beneficios: A Combinar;
Formação Acadêmica: Ensino médio completo.
Experiência: Experiência como mecânico de autos.
Salário: De R$ 2.001,00 a R$ 2.500,00
Empregos.com.br
www.indeed.com.br

Técnico Manutenção II
Brasil
Área
> Planejamento de Manutenção
Principais Responsabilidades:
•Realizar o planejamento das atividades conforme solicitações de serviço recebida
das áreas operacionais, mensurando duração das tarefas e quantidade necessária
de homens/hora,
•Efetuar o levantamento e requisição de atividades em geral, visando a posterior
programação da manutenção;

•Tratar notas pendentes, transformar em ordens de manutenção as solicitações
que forem cabíveis de execução e encerrar notas que não forem cabíveis de
execução;
•Emitir Requisição de Compra de material e serviço de acordo com a demanda
levantada pela inspeção;
Formação:
•Técnico Eletrônica, Mecânica ou Eletroeletrônica reconhecido pelo MEC
Informática:
•Necessário: Pacote Office
Requisitos:
•Desejável conhecimento do sistema SAP (módulo PM - manutenção)
•Experiência como planejador/programador/inspetor de equipamentos automotivos
e industriais;
•Necessário CNH B
CareerMine - há 1 dia - salvar vaga
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. É 100% grátis!

VENDEDOR EXTERNO AUTONOMO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Forte Card está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.

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

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

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

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
2 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. É 100%
grátis!

Coordenador Comercial
Código da vaga: v1249416
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: 1
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: 1
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 09:00 ás 18:00 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: 1
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 performance, 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 09:00 ás 18:00
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

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: 1
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:1
Data de expiração:05 de Novembro de 2015
Alavancar novos negócios, assegurar a qualidade e performance 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

GERENTE COMERCIAL / HORTOLÃNDIA / SP / 1 VAGA(S)
People Formação Completa. Franquia no ramo de educação com metodologia
própria de ensino, há 36 anos no mercado. está com 1 vaga(s) em aberto para
HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Definir e acompanhar as metas da equipe comercial, focando
em ações que aumentem as vendas da escola.
Requisitos: Ensino Superior em andamento ou completo. Liderança, assertividade,
boa comunicação, persuasão, ambição, empatia, entusiasmo, ousadia,
determinação, pró-atividade.
Salário: a combinar
Benefícios: VT | Seguro de Vida | Plano de Saúde | Plano Odontológico | Vale
Alimentação | Cozinha para consumo local
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cassia para o email recrutamento@peoplecentro.com.br com a sigla Gerente no campo assunto
até o dia 31/10/2015.
Veja outras vagas de Gerente Comercial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar de Desenvolvimento
Código da vaga: k1669-1703
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Brusque/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 16/10/2015
Previsão de encerramento: 19/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RgruKA

Auxiliar de Vendas
Código da vaga: k1669-1704
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Brusque/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 16/10/2015
Previsão de encerramento: 20/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LTLFjn

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k3932-1
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 10
Data de abertura: 19/10/2015
Previsão de encerramento: 30/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1jR0Gpr

Vendedor (a)
Código da vaga: k3350-2
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Agências de Empregos
Cidade: Blumenau/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 19/10/2015
Previsão de encerramento: 31/10/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCZsKK

Assistente Comercial Sênior
Código da vaga: v1256198
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 19 de Novembro de 2015
Salário: 1.950,00
Horário: Segunda a Sexta de 09:00h às 18:48h
Contratação CLT (Efetiva)
Local de trabalho : Barra da Tijuca
Atribuições:
- Rotina de aplicação de preços diariamente;
- Controle de preços sugeridos fornecedores;
- Tratamento de custos e margens diariamente após avaliação;
- Atendimento e apoio as filiais da rede;
- Pesquisa de preços junto ao mercado; (concorrentes)
- Relatórios de vendas, margens, departamentos e etc;
- Acompanhamento dos papéis e margens dos produtos por
departamentos/categorias;
- Rotinas administrativas em geral.
Pré-requisitos
- Formação Acadêmica (Administração, Marketing, Gestão de Pessoas);
- Experiência mínima de 2 anos na área;
- Domínio Pacote Office;
- Habilidade em análises de custos e margens;
- Conhecimentos básicos de tributações - ICMS, ST e etc;
- Ótimo Relacionamento Interpessoal, bom humor, flexibilidade;
- Criatividade, Trabalho em Equipe;
- Disponibilidade de Horário;

- Vaga disponível para o sexo feminino.
Benefícios
- Assistência Médica
- Assistência Odontológica
- Vale alimentação
- Seguro de Vida
- Desconto em medicamentos
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256198/assistente-comercialsenior#sthash.FB1nQKz7.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Suporte Comercial - Produtos
Código da vaga: v1256147
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Objetivo do Cargo:
Garantir que os parceiros tenham as condições e incentivos corretos para entregar
os produtos dentro do prazo acordado, reduzindo os riscos associados à operação e
melhorando a experiência do cliente desde o momento da compra no site ate o
recebimento do produto.
Perfil do Ocupante:
Possuir boa habilidade interpessoal, excelente comunicação verbal e escrita. Apto a
realizar tarefas de relativa média complexidade, porém específicas e repetitivas.
Saber interpretar e executar procedimentos de natureza simples advinda do
aprendizado na prática.
Conhecimentos técnicos:
Excel: PROCV, tabelas dinâmicas e formatações - (haverá teste)
Conhecimento de supply chain (será considerado diferencial)
Escolaridade:
Superior cursando ou completo.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256147/analista-de-suportecomercial-produtos#sthash.MGmSABjz.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado CSV (Central de Soluções do Varejo)
Código da vaga: v1256149

Nível hierárquico: Pleno
Local: São João de Meriti / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 19 de Novembro de 2015
Perfil da vaga:
Cursando ou completo - Ensino Superior
Perfil de liderança
Trabalhar sob pressão
Boa fluência verbal
Conhecimento em gestão de estoque
Conhecimento em Excel intermediário ou avançado
A empresa disponibiliza:
Plano de saúde
Plano odontológico
Refeição no local
Seguro de vida
Desconto em medicamentos
Favor informa a Pretensão Salarial
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256149/encarregado-csvcentral-de-solucoes-do-varejo#sthash.l4VQMbw2.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Vendas
Código da vaga: v1256284
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração:19 de Novembro de 2015
Atividades: Liberação de contratos, emissão de proposta, acompanhamento do
Faturamento, e pós- venda operacional.
Requisitos: Superior completo. Conhecimento em Oracle. Rotinas administrativas
ligadas a vendas. Excel intermediário/ avançado.
Salário: R$ 3.500
Benefícios: a combinar
Horário de trabalho: de segunda a sexta das 09h00 as 18h00.
Vaga efetiva.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256284/analista-devendas#sthash.VwCo9D2Q.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Comercial
Código da vaga: v1256025
Nível hierárquico: Gerência
Local: Barueri / SP / BR
Data de expiração: 18 de Novembro de 2015
Requisitos:
- Superior Completo.
- Inglês Avançado.
- Experiência na gestão de equipe comercial e marketing em empresas do
segmento de logística de grande porte.
- Conhecimento em controles financeiros, DRE, margem operacional e Ebtida.
- Conhecimento da composição de custo das tabelas de frete.
- Conhecimento na elaboração de propostas técnicas-comerciais.
- Conhecimento da legislação do mercado logístico.
Principais Atividades:
- Responsável pela gestão e controle de vendas de serviços de Armazenagem,
Distribuição e Projetos Logísticos para o segmento de e-commerce, B2B e
Publicações.
- Responsável pela gestão da área de Marketing e Customer Service (Atendimento
a clientes).
Planejar e preparar orçamento de receita, baseado em informações e análises de
mercado nos segmentos de atuação da Transfolha (concorrentes, carteira de
clientes e novos clientes).
- Acompanhar o atingimento das metas mensais por cliente, quantidade de
pedidos, peso médio e regionalização.
- Ação direta nas tomadas de decisões objetivando o cumprimento da meta de
orçamento e margem própria de cada cliente.
- Participação direta na definição de escopo e proposta técnica-comercial para
projetos logísticos.
- Contribuir para a satisfação dos clientes, através de um atendimento eficaz da
equipe comercial – pré-venda e pós-venda, através de reuniões periódicas, com
objetivo de detectar melhorias, erros e ampliação do escopo de serviço.
- Treinar e orientar toda equipe de vendas conforme estratégia comercial, assim
como a revisão sistemática dos procedimentos comerciais adotados pela
concorrência, embarcadores e equipe Transfolha.
- Estar constantemente a procura de novos “nichos” e canais de atuação.
Local de trabalho: Barueri
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256025/gerentecomercial#sthash.K5CIpy0O.dpuf
www.vagas.com.br

Balconista de Drogaria
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ

O Caderno Nacional, em auxílio ao Grupo Pão de Açúcar, busca profissionais com o
perfil abaixo.
Local: Leblon
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/balconistade-drogaria-197980.aspx

COORDENADOR COMERCIAL / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de telecomunicação. está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Responsável pela gestão de indicadores e metas de equipe de
vendedores das televendas. Acompanhamento, análise e reporte dos indicadores da
área; Acompanhamento, suporte e gestão frente à equipe de vendedores.
Requisitos: Ensino Superior Completo. Com experiência em Gestão de Equipe em
Call Center. Possuir disponibilidade para horário de trabalho das 14h00 ás 22h40.
Residir na região de Americana.
Salário: R$ 4.012,00
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Convenio médico, Convenio
odontológico, PLR e Seguro de Vida.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Michelle para o email sel1.ame@expertconsultoria.com.br com a sigla Coordenador no campo
assunto até o dia 05/11/2015.
Veja outras vagas de Coordenador Comercial no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COMUNICAÇÃO

Analista de Comunicação Junior
Código da vaga: v1249414
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
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 9:00 às 18:00.
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, apoio 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: 1
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: 1
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: 1
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

ANALISTA DE MARKETING DIGITAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE TECNOLOGIA está com 1 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 PERFORMANCE 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. É
100% grátis!

Analista de Comunicação Júnior
Código da vaga: v1249414
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
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 9:00 às 18:00.
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 off.
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: 1
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

Coordenador de Marketing
Código da vaga: v1256269
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 19 de Novembro de 2015
Será responsável pela organização de feiras e eventos;
Atuará com a manutenção e atualização do site da empresa;
Responsável por todo o material de comunicação externa, bem como Assessoria de
Imprensa;
Suporte a área comercial.

Imprescindível inglês avançado.
Vaga CLT, salário fixo + benefícios.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256269/coordenador-demarketing#sthash.HPgX7Jhg.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Marketing (Consultor Especialista)
Código da vaga: v1256080
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 19 de Dezembro de 2015
Atividades:
- Coordenar as discussões com o Planejamento Comercial e a área de Comunicação
para definição dos investimentos de mídia para o segmento.
- Acompanhar a execução do plano de mídia e seus resultados, propondo ações
para atingimento das metas do segmento.
- Apresentar projeções de entrega dos indicadores, seus impactos no resultado do
mês e plano de ação.
Criar business cases para ações específicas do segmento, apresentando seus
benefícios, investimentos e demais indicadores pertinentes à ação.
Requisitos:
Superior Completo em Administração, Economia, Engenharia ou Publicidade.
Domínio do Pacote Office.
Experiência no mercado de Telecom em área de marketing, produtos, mídia ou
comercial ou em Agência atendendo a área de Telecom.
Possuir vivência analítica quantitativa (analisar relatórios, criticar informações e
propor planos de ação).
Local de Trabalho: Região do Brooklin, São Paulo/SP
Salário e Benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256080/coordenador-demarketing-consultor-especialista#sthash.5WKIjaJa.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE DE MARKETING / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Segunda-feira, 26 de Outubro de 2015 8:33 Marcar como não lida
De:
"Emprega Campinas vagas1@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
Comércio de grande porte de venda de tintas está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Criação de layouts, arte final, impressos, papelaria, anúncios
para jornais, revistas, edição de imagens. Desenvolvimento de conteúdo para web.
Gestão de mídias sociais (facebook e instagram) institucionais da empresa.
Desenvolvimento e manutenção de website institucional, através de gerenciador de
conteúdos Wordpress. Gestão de loja virtual (e-commerce) em plataforma
contratada (cadastrar produtos, alterar preços, colher pedidos, cadastrar formas de
pagamentos, fretes, etc). Execução de tarefas do planejamento a criação e
execução final.
Requisitos: Formação Acadêmica desejável nas áreas de design gráfico, marketing,
publicidade, e afins. Desejável cursos na área d e marketing, design gráfico, web,
e-commerce. IMPRESCINDÍVEL nível avançado em programas de design gráfico
(corel, photoshop) e gerenciador de conteúdo para web (Wordpress). Necessário
possuir experiência profissional anterior na área.
Salário: a combinar
Benefícios: Empresa oferece vale transporte e vale refeição
Observações: Vaga efetiva. Enviar CV com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marina para o email rio.consultoria@yahoo.com.br com a sigla Ass Marketing no campo assunto até
o dia 03/11/2015.
Veja outras vagas de Assistente de Marketing no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Analista de Comunicação
Código da vaga: v1259607
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015

• Elaborar peças gráficas (texto e imagem);
• Arte-finalizar peças gráficas;
• Criar e programar peças digitais (texto e imagem);
• Criar identidades visuais e manual básico de aplicação;
• Acompanhar processos de produção de materiais impressos (plotagens, faixas,
livretos, jornais, etc) e digitais (sites, blogs, apps);
• Elaborar textos para os canais de comunicação interna e institucional;
• Desenvolver campanhas e ações de comunicação interna;
• Assegurar que a criação, o desenvolvimento e as mensagens das peças e
campanhas atendam às necessidades e contribuam com os objetivos das ações de
comunicação e marketing da empresa, bem como estar adequadas ao seu públicoalvo;
• Garantir que as ações/criações internas e externa da Companhia estejam sempre
coerentes com o valor e o posicionamento da marca.
Formação:
Superior completo em: Marketing, Design Gráfico, Publicidade e Propaganda,
Comunicação social ou cursos similares.
Requisitos: Pacote Adobe - InDesign, Ilustrator, Photoshop, Fireworks e
Dreamweaver. Office: Power Point.
Desejável Microsoft Excel médio ou avançado.
Salário: Pretensão salarial
Horário: 08:00 às 18:00
Benefícios: Plano Odontológico, Plano de Saúde, Seguro de Vida, PPR, V.T, e V.R
(18,00).
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259607/analista-decomunicacao#sthash.x17iZXaj.dpuf
www.vasgas.com.br

Coordenador de Marketing
Código da vaga: v1259005
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 06 de Novembro de 2015
Atividades:
Desenvolvimento junto à agencia as estratégias de comunicação tática e não tática;
Contato diário com a agência de comunicação para garantir entregas de campanhas
de comunicação;
Acompanhamento diário do plano de comunicação e engajamento interno e
externo;
Constante contato com um time multidisciplinar.

Pré Requisitos:
Superior Completo;
Experiência com gestão de equipes em áreas de Comunicação / Marketing;
Inglês e Espanhol Avançados.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259005/coordenador-demarketing#sthash.Dk6P8Tmn.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA NEGÓCIOS INTERNET - JUNIOR
Código da vaga: v1259032
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Requisitos:
O QUE FAZ:
Desenvolver novos produtos/modelos de negócio; Acompanhar
audiência/inventário; Monitorar e reportar à coordenação movimentações de
mercado e novas oportunidades de negócio; Desenvolver indicadores e relatórios
de produto (classificados/noticiário/tablets); Reportar à coordenação/gerência
problemas de operação e sugerir soluções.
CARACTERÍSTICAS:
Ensino Superior Completo;
Inglês Fluente;
Conhecimento intermediário em Pacote Office e Photoshop;
Experiência em Web;
Conhecimento sobre redes sociais, web, Google Analytics, mídia display e ecommerce.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259032/analista-negociosinternet-junior#sthash.eVwA02N0.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação
Código da vaga: v1256491
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: 1

Data de expiração:19 de Novembro de 2015
Funções e responsabilidades:
- Criar e coordenar planos e ferramentas de comunicação;
- Gerenciar eventos, pesquisas e reuniões de comunicação interna em todas as
plantas da Kerry na região Latam;
- Promover o programa de sustentabilidade na região;
- Criar e editar conteúdos para uso em canais internos e externos de comunicação;
- Exercer o controle de qualidade na veracidade de fatos e informações;
- Concentrar e consolidar as informações de uma maneira organizada e aderente à
cultura da empresa e de nossas marcas;
- Gerenciar conteúdos digitais para o time de mkt;
- Participar no desenvolvimento dos calendários editoriais de comunicação regional
e;
- Suportar outras tarefas pontuais na área de comunicação.
Perfil desejado:
- Ensino superior completo na área de Publicidade e Propaganda, Marketing,
Comunicação ou áreas afins;
- Perfil comunicativo, detalhista, com ênfase criativo e de resistência à pressão;
- Conhecimentos em Microsoft Illustrator, Photoshop e ferramentas de vídeo;
- Inglês Fluente mandatório;
- Espanhol Avançado é um diferencial;
- Disponibilidade para viagens Nacionais e Internacionais (30% do tempo).
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256491/analista-decomunicacao#sthash.Fjhqqhdx.dpuf
www.vagas.com.br

Diretor Artístico em Belo Horizonte
Descrição:
Diretor Artístico
1
Comunicação
Segmento: comunicação
Necessário: ensino superior em jornalismo
Formação técnica na área de Tv, com atualizações constantes.
Conhecimentos de operação de equipamentos de geração de vídeo e câmeras
informática intermediária
Principais atividades: responsável pela execução dos programas supervisiona o
processo de recrutamento e seleção de pessoal necessário, principalmente quanto à
escolha dos produtores e coordenadores de programas. Depois de prontos coloca os
programas à disposição do diretor de programação
Horário: segunda á sexta de 08:00 ás 16:12 - 36 horas semanais

A empresa oferece:
Salário R$2. 164,19
Benefícios: vale Transporte+Unimed+ outros
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Marketing Pleno em Jundiaí
Descrição:
Analista de Marketing Pleno
1
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

EDUCAÇÃO

Supervisor Pedagógico em Caeté/MG
Descrição:
Supervisor Pedagógico
1
Educação
Segmento: Educação
Horário de trabalho: A combinar (Segunda à Sexta-feira).
Escolaridade: Licenciatura em Pedagogia, e pós-graduação na Área de Educação.
Experiência:
Necessária experiência em Supervisão Escolar.
Conhecimento de informática (Pacote Office e Internet).
Atividades:
Coordenar o processo de construção e aplicação da proposta pedagógica e dos
planos de estudo;

Investigar, diagnosticar, planejar e avaliar o currículo em integração com outros
profissionais da educação e integrantes da comunidade;
Assegurar o processo de avaliação da aprendizagem escolar e a recuperação dos
alunos com menor rendimento, em colaboração com todos os segmentos da
comunidade escolar, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da
qualidade de ensino.
Promover atividades de estudo e pesquisa na área educacional, estimulando o
espírito de investigação e a criatividade dos profissionais da educação;
Planejar e coordenar atividades de atualização no campo educacional;
Promover ações que objetivem a articulação dos educadores com as famílias e a
comunidade, criando processos de integração com a escola;
Intervir nos problemas de relacionamento professor/aluno, junto à orientação
educacional, propondo soluções;
Participar do conselho de classe;
Assessorar a Administração Escolar em questões pedagógicas, disciplinares e
comportamentais, emitindo parecer e propondo medidas para melhoria de ensinoaprendizagem.
Benefício: Ajuda de Custo (Combustível ou Auxílio Moradia)
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar Pedagógico em Jacareí
Descrição:
Auxiliar Pedagógico
1
Educação
Cursando Pedagogia ou completo
Experiência em escolas , na área administrativa, com atendimento aos
alunos.
Residir em Jacareí
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo
atualizado.
www.cadernonacional.com.br

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

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

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

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

PROFESSOR DE INGLES / SANTA BARBARA D\'OESTE / 2 VAGA(S)
Skill idiomas está com 2 vaga(s) em aberto para Santa Barbara D\'oeste.
Responsabilidades: lecionar aulas em inglês para kids, teens e adultos,
disponibilidade para trabalhar aos sábados.
Requisitos: Fluência na língua inglesa.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Coordenador Luiz
para o e-mail coordenacaoskilsbo@gmail.com com a sigla no campo assunto até o
dia 11/11/2015.
Veja outras vagas de Professor de Inglês no Emprega Campinas. É 100% grátis!

EDUCADOR - Professor de inglês para crianças
Código da vaga: v1243644
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Acreditamos no trabalho integral do educador e valorizamos não só o fazer, mas
também o pensar nas importantes áreas de planejamento, registros reflexivos,
avaliação, comunicação, pesquisa e formação.
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS:
Habilidade para trabalhar com crianças de 2 a 13 anos de idade, pró-atividade,

criatividade, capacidade de ouvir críticas, estar apto a mudanças, maturidade e
responsabilidade, comprometimento e espontaneidade.
REQUISITOS BÁSICOS: Necessário residir na região Sul de São Paulo ou a um raio
de 12 km da escola. Desejável carro para as aulas em domicílio.
HORÁRIO DE TRABALHO: Mínimo de 28 horas semanais, nas quais são incluídas as
horas de planejamento de aulas (sextas de manhã são as nossas reuniões
pedagógicas, com presença obrigatória).
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Desejável experiência profissional anterior.
FORMAÇÃO DESEJÁVEL: Letras, Psicologia ou Pedagogia
IDIOMA: Inglês fluente, desejável certificação de inglês (TOEFL, IELTS, FCE, CAE,
CPE, Celta, TKT ou outros)
FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DIRETAS:
Planejamento e preparo de aulas;
Aulas na escola e nas casas dos alunos (aulas individuais e em grupo);
Trocas frequentes de materiais pedagógicos;
Escrita de documentos pedagógicos (planejamento e relatório), respeitando os
prazos combinados;
Comunicação com as famílias (reuniões pessoais, contatos por e-mail e telefone);
Participação em reuniões pedagógicas e reuniões gerais;
Participação em reuniões individuais com coordenação;
Participação em atividades coletivas;
Reflexão sobre o próprio trabalho
BENEFÍCIOS:
- Ajuda de custo durante curso de formação (2 semanas);
- Alimentação (a depender das horas médias mensais);
- Plano de saúde Medial (a escola paga 47% do plano 640A da Medial);
- Ajuda gasolina (para educadores que utilizam o carro para dar aulas);
- Ajuda manutenção carro (para educadores que utilizam o carro para dar aulas) –
a cada 1000 km rodados;
- Cultura Viva - valor semestral para ser investido em cultura (livros, teatros,
cinema entre outros);
- Fundo curso (a depender das horas médias mensais);
- Férias coletivas: 1° semana de julho (10 dias) e Dezembro/janeiro (20 dias);
- Flexibilidade de horário e local de trabalho (combinados previamente com a
coordenação), cumprindo com os compromissos acordados.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1243644/educador-professor-deingles-para-criancas#sthash.8e2Bdleo.dpuf
www.vagas.cim.br

COORDENADOR PEGAGÓGICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escola de Idiomas está com 1 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, 2 anos
de experiência na área pedagógica (não necessariamente em coordenação),
conhecimentos em informática, ensino médio completo (diferencial para formados
na área pedagógica), ser 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. É
100% grátis!

Professor de Inglês
Código da vaga: v1249331
Nível hierárquico: Sênior
Local: Caruaru / PE / BR
Quantidade de vagas: 1
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 Ensino Fundamental 1
Código da vaga: v1252479

Nível hierárquico: Técnico
Local: Corumbá / MS / BR
Quantidade de vagas: 1
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:1
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: 1
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

Coordenador de Produção Editorial
Código da vaga: v1256589
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 19 de Novembro de 2015

Objetivo: Responsável pelo planejamento, controle e gestão dos cronogramas e
referências para as coordenadorias de apoio (Preparação e Revisão, Diagramação e
Arte, Núcleo de Autorizações).
Atividades: Planejar e controlar os cronogramas, referências e processos de
produção dos projetos impressos e digitais; Manter controle das produções da
gerência através do sistema de fluxo de produção editorial (programa Woodwing),
com base em seus relatórios e configurações de workflow; Gerenciar o tempo e
escopo dos projetos.
Conhecimentos necessários: Experiência em gestão de projetos editoriais, produção
editorial e MS Project. Habilidade e vivência com liderança de equipe.
Contratação: CLT
Remuneração: Fixo mensal + benefícios - Assistência Médica Bradesco, Assistência
Odontológica, Seguro de Vida, Vale-Refeição, Vale-transporte ou Estacionamento.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256589/coordenador-deproducao-editorial#sthash.IliZrE9y.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador pedagógico
Código da vaga: v1254675
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Paulínia / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 15 de Dezembro de 2015
-Nível superior completo (preferencialmente Letras);
-experiência de sala de aula;
-experiência com crianças e adolescentes;
-certificação internacional (desejável);
-trabalho período integral.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1254675/coordenadorpedagogico#sthash.9fRDpw7I.dpuf
www.vagas.com.br

Professor de inglês
Código da vaga: v1254822
Nível hierárquico: Pleno

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 25
Data de expiração: 15 de Dezembro de 2015
- Nível superior completo ou em andamento;
- Desejável experiência com crianças e adolescentes;
- Desejável certificação internacional.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1254822/professor-deingles#sthash.rO0fJReq.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHARIA

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

Gerente de Infraestrutura (Engenheiro)
Código da vaga: v1249139
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
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: 1
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: 1
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: 2
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: 1
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: 1
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, diligencias 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

Engenheiro de Planejamento
Código da vaga: v1249728
Nível hierárquico: Sênior
Local: Telêmaco Borba / PR / BR
Quantidade de vagas: 2
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: 1
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 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: 2
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: 1
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

Engenheiro Agrônomo
Código da vaga: v1256090
Nível hierárquico: Pleno
Local: Cambará / PR / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 19 de Novembro de 2015
ATIVIDADES:
Negociação com fornecedores de matéria prima;
Administração de contratos;
PRÉ REQUISITOS:
Formação: Engenharia Agronômica
Idioma: Nível básico
Conhecimento: informática básica
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256090/engenheiroagronomo#sthash.Y8pMhCIQ.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Aplicação
Código da vaga: v1255790
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Data de expiração: 18 de Novembro de 2015
Vivência em orçamentos de projetos de climatização e experiência em sistemas
HVAC.
Será responsável por:
- Recebimento de requisições que chegam via e-mail , fone e visitas a campo.
- Analisar documentação técnica para realização de orçamento.
- Se a requisição se enquadra nos equipamentos da empresa; é necessário
identificar as condições psicométricas da cidade; analisar as condições

psicométricas da aplicação; dimensionar equipamento (filtros, serpentinas,
ventiladores, desumidificador, recuperador de energia e etc).
- Elaborar a proposta técnica e comercial do equipamento dimensionado.
- Acompanhar com os representantes/ engenheiros /cliente final o andamento da
proposta.
- Concluído a venda do equipamento é necessário passar para a produção a
documentação técnica do equipamento final (Bible).
- Atendimento em Feiras/Exposições/Seminários.
Perfil pró-ativo, capacidade analítica na solução de problemas, habilidade de
relacionamento interpessoal, comunicação e de negociação em todos os níveis da
organização.
Formação: Engenharia Mecânica com experiência na área de HVAC.
Disponibilidade para viagens.
Inglês Fluente.
Salário a definir compatível com o mercado + Benefícios (VA+VR+Saúde+Odonto)
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1255790/engenheiro-deaplicacao
www.vagas.com.br

Auxiliar de Engenharia em Jundiaí
Descrição:
Auxiliar de Engenharia
1
Engenharia
Cursando engenharia mecânica ou recém formado.
Conhecimento com desenho técnico mecânico, auto cad, solidworks.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: vt + refeição no local + convênio médico + cesta básica.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Projetista em Pindamonhangaba
Descrição:
Projetista
1

Engenharia
Experiência na função.
Conhecimento em moldes plásticos.
Domínio 2D, 3D, analise CAE, software solidworks e CAM.
Cursando superior em Engenharia.
Residir somente em Pindamonhangaba ou Taubaté.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro Desenvolvimento de Produtos em Barueri
Descrição:
Engenheiro Desenvolvimento de Produtos
1
Engenharia
Segmento: indústria (automotivo)
Superior em engenharia elétrica
Experiência no mercado automotivo atuando em montadoras através do
desenvolvimento de produtos.
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.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro Mecânico em Rio de Janeiro
Descrição:
Engenheiro Mecânico
1
Engenharia
Segmento: indústria (farmacêutica)
Local: zona norte
Formação:

Graduação em engenharia mecânica
Inglês intermediário
Pacote office
Autocad
Erp
Experiência:
Gestão e coordenação de equipes de manutenção,
Atividades de manutenção preventiva, preditiva e análise de falhas e / ou
atividades de projeto nas áreas de refrigeração mecânica industrial,
Atuação em plantas industriais, desejável indústria farmacêutica,
Sistema de supervisórios ou redes de automação industrial.
Conhecimentos:
Leitura e interpretação de desenho,
Gmp ( good manufacturing practies),
Equipamentos de plantas de utilidades, especialmente em sistemas de ar
condicionado (fancoil, chiller, cag, etc),
Sistema de água (cta, pw, wfi, etc) e em sistemas de proteção de média tensão,
transformadores, disjuntores e cubículos e cubículos de distribuição e quadros de
média tensão.
Horário de trabalho: de segunda a sexta. De 08h às 17h.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: vt ou ônibus corporativo + vr ou va (R$ 26,00 por dia) + assistência
médica amil.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

ENGENHARIA MECANICA 15/39579-6
Código da vaga: v1259600
Nível hierárquico: Estágio
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015
ENGENHARIA MECÂNICA
ATIVIDADES: DESENVOLVER, IMPLANTAR, ACOMPANHAR E VALIDAR SOLUCIOES
DESENVOLVIDAS, AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROCESSOS,
ACOMPANHAR CRONOGRAMAS DE PROJETOS, AUXILIAR EQUIPE DA ENGENHARIA
DE PROCESSO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE FERRAMENTAL,
EMBALAGENS E OUTRAS SOLUCOES PARA OS PROCESSOS DE FABRICACAO,

MONITORAR ANDAMENTO DOS PROJETOS, RESPEITANDO CRONOGRAMAS PREESTABELECIDOS.
SEMESTRE: 1º AO 6º
HORÁRIO: 7:35-14:35H COM 1H INTERVALO (SEG-SEX)
BOLSA AUXÍLIO:1138,91
LOCAL: BAIRRO RAMADA - GUAIBA
OBS: MORAR NA CIDADE DE GUAIBA, MORAR NA CIDADE DE ELDORADO DO SUL,
MORAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259600/engenharia-mecanica15-39579-6#sthash.OJfVnxRx.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Florestal Pleno
Código da vaga: v1259040
Nível hierárquico: Pleno
Local: Brasil
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015
Escolaridade Mínima Obrigatória: Superior Completo em Engenharia Florestal ou
Agronômica.
Experiências Obrigatórias: Experiência em validar medições de contratos;
Experiência em coordenar e medir atividades de campo; Experiência em
estabelecer e controlar indicadores de processos (KPI e itens de verificação e
controle); Experiência em gestão financeira (elaboração e controle de orçamentos e
melhores estimativas); Experiência em gestão de viveiro de mudas; Experiência em
resgate de sementes; Experiência em relacionamento com comunidades;
Experiência em planejar e executar reflorestamentos de áreas degradadas;
Experiência em revegetação de taludes de corte e aterro, inclusive com
hidrossemeadura; Experiência em relacionamento com órgãos ambientais;
Experiência em elaboração de relatórios técnicos; CNH Definitiva Categoria: “B”.
Experiências Desejáveis: Pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho.
Conhecimento em inglês nível Intermediário.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259040/engenheiro-florestalpleno#sthash.c8jd9NJu.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 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: SERRADOR
Requisitos: vaga de SERRADOR de mármores requer experiencia no ramo e com
referencias anteriores.
Salário: a combinar
Benefícios: - Remuneração: Fixo + vale Transporte + CESTA BÁSICA
Observações: A empresa MARMORARIA NOVA ESPERANÇA contrata para Campinas
e Região: ** SERRADOR ! - Segunda à SEXTA , + 1 hora de intervalo diário
(refeição) e 30 minutos para café da tarde . - Remuneração: Fixo + vale
Transporte+ cesta básica - Perfil: Homens , com experiência se possível com
referencias anteriores .
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de VANDA para o email marmoraria-novaesperanca@hotmail.com com a sigla serrador no campo
assunto até o dia 31/10/2015.
Veja outras vagas de SERRADOR no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar de Mistura (Indústria Alimentícia)
Código da vaga: v1234840
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 4
Data de expiração: 02 de Novembro de 2015
Vagas Efetivas
Local: Butantã
Benefícios: VT, refeitório no local, AM, AO, seguro de vida, convênio com farmácia e
cesta básica.
Salário: R$ 1.439,00
Horário: 3° turno: 22h ás 06h
Segunda a Sexta e Sábados alternados. Por 2 ou 3 meses, o horário de trabalho
será no 1º turno.
Requisitos:
Ensino Médio completo;

Experiência anterior na função, com mistura e , pesagem de matérias primas,
fabricação e embalagem;
Residir em local de fácil acesso para a região. - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1234840/auxiliar-de-mistura-industriaalimenticia#sthash.u171YZJ5.dpuf
www.vagas.com.br

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 1 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: 6 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. É 100% grátis!

ANALISTA CONTROLE DA QUALIDADE / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Indústria Farmacêutica, líder no segmento que atua está com 1 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. É
100% grátis!

Operador de Caldeira
Código da vaga: v1248969
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Itapevi / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
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

AUX. DE QUALIDADE - FEM / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE USINAGEM está com 1 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. É 100%
grátis!

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

Quantidade de vagas: 1
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: 1
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: 1

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

Auxiliar de Linha de Produção
Código da vaga: k3925-6
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Biguaçu/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 16/10/2015
Previsão de encerramento: 01/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RgrsSX

Analista de automação industrial
Código da vaga: k3516-10
Ramo da empresa: Indústria Mecânica
Cidade: Joinville/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 16/10/2015
Previsão de encerramento: 27/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LTLF2P

Eletrônico (a) de Manutenção
Código da vaga: k572-86
Ramo da empresa: Indústria de Máquinas e Ferramentas
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 16/10/2015
Previsão de encerramento: 21/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LTLAMC

Montador (a) Mecânico (a)
Código da vaga: k572-87
Ramo da empresa: Indústria de Máquinas e Ferramentas
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 16/10/2015
Previsão de encerramento: 21/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1LTLyV7

Assistente de PCP
Código da vaga: k3422-136
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Camaçari/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 15/10/2015
Previsão de encerramento: 14/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1GJsUYe

AJUDANTE DE MONTADOR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
DECORVID - Empresa de decoração em vidros e espelhos, está com 1 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Sexo Masculino, idade de 30 à 45 anos, ensino médio completo,
possuir carteira de habilitação, conhecimentos de medidas em milímetros, próativo, caprichoso e detalhista.
Requisitos: Ajudante de montagem de box, fechamentos em vidros temperados,
instalação de espelhos, preparação de espelhos.
Salário: R$ 1.202,00
Benefícios: Vale Transporte e Vale Refeição.
Observações: Horário de trabalho: Segunda à Quinta das 8:00 às 18:00 e Sexta
das 8:00 às 17:00.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Simone para o email decorvid2@decorvid.com.br com a sigla AJ / MONT no campo assunto até o dia
06/11/2015.
Veja outras vagas de AJUDANTE DE MONTADOR no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Ferramenteiro em Fortaleza
Descrição:
Ferramenteiro
1
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

Auxiliar de Produção em Fortaleza
Descrição:
Auxiliar de Produção
6
Indústria
Preparar, separar, reaproveitar e abastecer materiais para as linhas de produção,
mantendo a organização do ambiente. Fazer empilhamento de materiais acabados,
operação, manutenção e limpeza de máquinas. Prestar assistência aos operadores,
alimentar planilhas.
PRÉ-REQUISITOS:
Ensino Médio completo.
Ter rapidez e fácil aprendizagem.
Experiência de 06 meses
Escolaridade:
Ensino Médio completo
Sexo: Masculino
A empresa aceita trabalhadores com deficiência bem leve e/ou parcial.
A empresa oferece:
Salário: R$ 739,02
Vale Transporte
Refeição no local
Cesta-básica
Horário:
Regime de 12 x 36
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Líder de Produção em Betim
Descrição:
Líder de Produção
1
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.cadernonacional.com.br

Supervisor de Produção em Guarulhos
Descrição:
Supervisor de Produção
1
Indústria
Segmento: indústria
Coordenar a fabrica e os líderes,
Experiencia com iso e sistemas,
Boa comunicação,
A partir de 30 anos.
Disponibilidade de horário
A empresa oferece:
Salario: a combinar.
Vaga masculina
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.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
V1259749
Professor de
Orientação e
Mobilidade
aberta em 27/10
V1259592
Educador Social
aberta em 26/10 - 3
posições

V1257415
Auxiliar de
Departamento De
Pessoal
aberta em 21/10 - 1
posição

V1257277
Área de Parceria
aberta em 21/10 - 1

Empresa

Descrição sucinta

FUNDAÇÃO
DORINA NOWILL
PARA CEGOS
(São
Paulo/SP/BR)

Ensinar técnicas de
proteção (guia vidente,
rastreamento, técnica de
segurança, etc) e uso de
bengala para pessoas
com deficiência visual,...

Visão Mundial
(Maceió/AL/BR)

Perfil • Ensino Médio
completo. • Capacidade
técnica de atuar com
crianças na faixa etária
entre 04 a 17 anos; •
Conhecimento sobre
técnicas e...

SÓLAZER O
CLUBE DOS
EXCEPCIONAIS
(Rio de
Janeiro/RJ/BR)

- Cursando ensino
superior em
Administração,
Contabilidade, Direito ou
Gestão de RH. Atividades: rotinas de
departamento de pessoal
tais como...

Instituto Criar de Suporte à
TV e Cinema
Superintendência em
(São
diversos aspectos,

posição

V1257063
Assessor (a) de
Marketing
aberta em 21/10 - 1
posição

V1256708
COORDENADOR
EDUCAÇÃO
CORPORATIVA
aberta em 20/10 - 1
posição
V1255384
Assistente
Administrativo &
Financeiro
aberta em 18/10 - 1
posição

V1255161
Auxiliar de Limpeza
aberta em 16/10 - 1
posição

Paulo/SP/BR)

Idec
(São
Paulo/SP/BR)

Atribuições: • Planejar e
executar campanhas
voltadas para captação
de associados e doações,
inclusive mídia e
eletrônica; • Monitorar
os resultados das...

Instituto Akatu
(São Paulo/BR)

Perfil geral da função:
Liderar projetos da área
de Educação Corporativa,
isto é, dirigidos às
empresas parceiras do
Instituto Akatu. As...

Empresa não
identificada
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil: ♣ Formação
Superior Completa ou
cursando (preferência
pela área de Humanas);
♣ Experiência na área
administrativa e rotina
financeira; ♣ Pacote
Office,...

Amigos do Bem
(São
Paulo/SP/BR)

Responsável pela
manutenção e higiene
dos banheiros, copa,
salas e corredores.
Oferecemos Cesta
Básica, Vale transporte,
Assistência Médica e
restaurante.

V1255146
Assistente de
Captação de Recursos Amigos do Bem
(São
aberta em 16/10 - 1
Paulo/SP/BR)
posição

V1253676
Estagiário (a) de
Desenvolvimento
Institucional
aberta em 14/10 - 1
posição

conforme solicitação,
com foco no
relacionamento com os
parceiros, incluindo
captação de recursos,
fidelização...

Apoiar a captação de
recursos junto a
parceiros através da
prospecção e
identificação de parceiros
potenciais. Elaboração de
mailing de...

Perfil da Função
desafiadora que oferece
a oportunidade de apoio
CRIANÇA SEGURA e envolvimento com as
(Brasil)
atividades de
desenvolvimento
institucional da
organização,...

V1253530
Jovem Aprendiz PCD
aberta em 14/10 - 10
posições

Instituto da
Oportunidade
Social
(São
Paulo/SP/BR)

V1253361
Analista de
Comunicação
aberta em 14/10 - 1
posição

Perfil da Função
desafiadora que oferece
CRIANÇA SEGURA a oportunidade de
(São
executar a comunicação
Paulo/SP/BR)
da organização de forma
ampla, envolvendo
comunicação interna...

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

V1251696
Pedagoga
aberta em 9/10 - 1
posição

V1249617
Assistente de
Elaboração de
Projetos Sociais

Requisitos: Ter a partir
de 16 anos, estar
cursando o Ensino Médio,
ter fácil acesso a Zona
Sul e apresentar...

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...

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...).

V1188416
Captador de Recursos
Pleno - Marketing
ONG
Relacionado à Causa
(São
aberta em 5/10 - 1
Paulo/SP/BR)
posição

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 DOADORES
aberta em 30/9 - 1
posição

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

OXFAM
(São
Paulo/SP/BR)

V1247143
OFICIAL DE
AQUISIÇÃO DE
DOADORES
aberta em 30/9 - 1
posição

OXFAM
(São
Paulo/SP/BR)

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

V1246486
Analista de MIS Gerenciamento de
Informações
aberta em 29/9 - 1
posição

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

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

Visão Mundial
(São
Paulo/SP/BR)

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

Finalidade de a Posição
Contribuir com a
gerência de
relacionamento, na
mensuração de
resultados, controle de
mailing, segmentações,
etapas da régua de...
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 3 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: TER ENTRE 18 E 30 ANOS, TRABALHO DE SEGUNDA Á SEXTAFEIRA, DÁS 08h00minh ÁS 18h00min COM 13h12minh DE ALMOÇO.
DISPONIBILIDADE PARA VIAGEM. VAGA PARA INÍCIO IMEDIATO C.L.T.
Requisitos: NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA, EMPRESA DA TREINAMENTO. MORAR
EM CAMPINAS
Salário: R$ 1.150,00
Benefícios: VALE-TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA (COPARTICIPAVA).

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paula Calumby
Ricci para o e-mail mprmontagens@hotmail.com com a sigla no campo assunto até
o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Montador de Estruturas Metálic no Emprega Campinas. É
100% grátis!

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

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: 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/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: 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/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: 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/1M7CG8i

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: 1
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

Assistente de Logística
Código da vaga: k3181-43
Ramo da empresa: Entretenimento, Lazer e Cultura
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Temporário
N.º vagas: 1
Data de abertura: 19/10/2015
Previsão de encerramento: 16/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1jR0JkZ

AUXILIAR DE PINTURA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Willela moto design é uma empresa que atua há 40 anos no ramo de recuperação,
restauração, personalização e mecânica de motocicletas. está com 1 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: envolve toda área de preparação pré pintura.
Requisitos: conhecimentos básicos de pintura automotiva, funilaria e polimento.
Salário: R$ 1.152,64
Benefícios: vale transporte, hora extra e bônus por cumprimento de meta
Observações: trabalho realizado de segunda a sexta das 8:00 as 17:00 com 1 hora
de almoço.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de antonio carlos
para o e-mail contato@willela.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
20/11/2015.
Veja outra s vagas de auxiliar de pintura no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista Operacional
Código da vaga: v1256108
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Itajaí / SC / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 19 de Novembro de 2015
Principais atividades desenvolvidas:
Análises de indicadores diários;
Análises de desvios;
Apoio ao Gerente de Operações.
Escolaridade: Ensino Superior
Necessário: Conhecimento avançado com Excel e Power Point
Contratação: CLT
benefícios: Assistência Médica, Assistência odontológica, Vale-transporte, Refeitório
no Local e Seguro de vida.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256108/analistaoperacional#sthash.zFzHGDDk.dpuf
www.vagas.com.br

Atendimento ao Cliente - Guarulhos - SP
Código da vaga:v1256388
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas:50
Data de expiração:19 de Novembro de 2015
Atendimento ao cliente nos diversos segmentos de atuação: SAC, Vendas, Cross
Selling, Retenção, BackOffice e Suporte técnico.
O seu perfil será definido no processo seletivo. Inscreva-se e venha construir sua
carreira conosco!
Local de trabalho: Guarulhos - SP

Escala: 6x1
Período: Tarde
Benefícios:
Salário: a partir de R$ 788,00 + Remuneração Variável (De acordo com o
segmento de atuação).
Vale transporte
Vale Refeição/Alimentação
Assistência médica
Assistência odontológica
Auxilio creche
Auxilio para crianças especiais
Convênio com faculdades
Convênio com escolas de idiomas
Participação nos lucros
Plano de carreira
Pré-requisitos:
Escolaridade: Ensino médio completo
Informática Básica
Habilidades:
Comprometimento, boa comunicação, boa digitação e boa dicção. Concentração e
análise, facilidade em trabalhar em equipe e argumentação.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256388/atendimento-ao-clienteguarulhos-sp#sthash.osjbI4z7.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE DE TRANSPORTE / INDAIATUBA / 01 VAGA(S)
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS está com 01 vaga(s) em aberto para INDAIATUBA.
Responsabilidades: CONTROLE DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO,
ABASTECIMENTO, ACOMPANHAMENTO DE ENTREGAS, SUPORTE A MOTORISTAS E
TODAS AS DEMAIS ROTINAS DO SETOR.
Requisitos: SEXO MASCULINO, MAIOR DE 21 ANOS, RESIDIR EM INDAIATUBA, TER
HABILIDADES COM SISTEMAS E PLANILHAS DO EXCEL. DISPONIBILIDADE DE
HORÁRIO.
Salário: a combinar
Benefícios: REFEIÇÃO, CESTA BÁSICA, VALE TRANSPORTE, CONVÊNIO MÉDICO E
ODONTOLÓGICO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LISA MATTOS para
o e-mail rhqpalimentos@gmail.com com a sigla TRANSPORTE no campo assunto até
o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DE TRANSPORTE no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Auxiliar de Expedição / Operador de Empilhadeira
Para a cidade de Queimados / RJ
Segmento: indústria
Necessário residir na baixada.
Ter trabalhado nesta função em fábrica/indústria (separar os produtos,
acompanhamento e acondicionamento dos produtos no caminhão).
Ter trabalhado operando empilhadeira
Ter certificado completo e atualizado em operação empilhadeira
Ter carteira de habilitação.
Ter segundo grau completo
Horário: 8:00 às 17:48 - segunda à sexta feira
A empresa oferece:
Salário: 6,36 p/h - média ganho 1400,00 por mês
Benefícios: vt, vr, va, plano de saúde, seguro vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliar-deexpedicao-operador-de-empilhadeira-224597.aspx

Operador Empilhadeira / Paleteiras
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: indústria
Local: zona oeste
Necessário residir campo grande, Bangu, realengo, Jacarepaguá, Madureira,
Cascadura. Fácil acesso
Necessário:
Ter trabalhado nesta função em fábrica/indústria.
Ter trabalhado operando empilhadeira
Ter certificado completo e atualizado em operação empilhadeira
Ter carteira de habilitação.
Ter segundo grau completo
Horário: 22:00 às 6:20 - segunda à sábado
A empresa oferece:
Salário: 5,00 p/h - média ganho 1100,00 por mês
Benefícios vt / vr / va / plano de saúde/ seguro vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/operadorempilhadeira-paleteiras-224599.aspx

Supervisor de Serviços
Necessário:
- Ensino Médio completo
- Moradia próximo a Barra da Tijuca (Fácil acesso)
- Disponibilidade TOTAL de horário;
Salário inicial : R$ 1.000,00
Benefícios: VT + VR
Interessados encaminhar currículo para
recrutamento.mpm25@yahoo.com.br,escrito no assunto: SUPERVISOR DE
SERVIÇOS-RJ

Eletricista Montador
Empresa:
Conservasse Industrial Ltda.
Descrição:
A Conservasse Industrial é uma empresa atuante no segmento de engenharia de
manutenção e presta serviços nas áreas de mecânica, elétrica, solda, caldeiraria,
serralheria e civil. Dentre os diversos serviços executados podemos citar montagem
industrial, manutenção mecânica e elétrica de linhas de produção, pintura
industrial, montagem de equipamentos, montagem de tubulações em aço carbono e
inox, confecção de pipe-racks e plataformas e obras de alvenaria e acabamento.
Atuamos-nos mais diversos segmentos como indústria de alimentos, bebidas, fumo,
química, farmacêutica, petroquímica e cosméticos. Localização: Rua Sete de
Janeiro, 128 - Galpão - Duque de Caxias
Requisitos:
Necessário ter experiência mínima de 2 anos na função, formação em eletrotécnica
e NR-10 em dia. ENVIAR CURRICULUM PELO SITE. NÃO ACEITAMOS CURRICULUM
NA SEDE DA EMPRESA.
Benefícios:
Alimentação, Bilhete Único, Seguro de vida, Cartão alimentação
Local de trabalho:
Duque de Caxias, Rio de Janeiro
Enviado por: Empregando Brasil <empregao.rh@gmail.com>

AZULEJISTA / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PREDIAL está com 1 vaga(s) em
aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: ASSENTAMENTO DE AZULEJOS E PISOS
Requisitos: EXPERIENCIA COMPROVADA EM CARTEIRA E RESIDIR PRÓXIMO ÀS
LOCALIDADES DE VINHEDO
Salário: a combinar
Benefícios: CESTA BÁSICA E VALE TRANSPORTE
Observações: HORÁRIO REGIME SINDICATO CONSTRUÇÃO CIVIL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LUCAS para o email rh.fvinhedo@gmail.com com a sigla AZULEJISTA no campo assunto até o dia
15/11/2015.
Veja outras vagas de AZULEJISTA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Mecânico de Refrigeração JR
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Elaborar e acompanhar cronograma de manutenção preventiva e corretiva,
analisando a necessidade de uso dos equipamentos, quantidade de horas rodadas e
importância de cada um, para explorar o máximo do rendimento dos equipamentos
e proporcionar um ambiente refrigerado satisfatório;
Planejar as operações do sistema de refrigeração para os eventos junto a Gerencia
imediata, operando os equipamentos visando melhor custo-benefício, para atender
às necessidade dos eventos, evitando gastos desnecessários;
Verificar a necessidade de reposição de peças nos reparos dos equipamentos,
certificando-se das especificações técnicas e solicitando a compra, para agilizar o
andamento dos reparos dos equipamentos e estar sempre pronto para atender
qualquer atividade de funcionamento;
Verificar a necessidade de peças mais usadas e avaliar a quantidade para estoque
mínimo, identificando as que danificam com maior frequência e a importância para
realizar reparos durante uma emergência nos eventos, para prevenção de
problemas que possam surgir durante sua realização;
Realizar reparos nos equipamentos, consertando equipamentos danificados durante
os eventos ou de acordo com a necessidade, para atender plenamente aos eventos
ou qualquer área refrigerada;
Local de Trabalho: Barra da Tijuca -RJ
Salário: R$2.000,00 + 30% +VT +VR
Interessados e dentro do perfil encaminhar currículo para
recrutamento.mpm25@yahoo.com.br,escrito no assunto: Mecânico de Refrigeração
JR.

Marceneiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Descrição das principais atividades:
Montar e reparar imobiliário e outros artefatos em madeira, através da utilização de
máquinas e ferramentas manuais e mecânicas, visando atender as demandas do
setor;
Confeccionar caixilhos, prateleiras, portas, janelas, etc;
Serrar e aplainar tábuas, caibros, sarrafos, ripas e madeiras em geral.
Requisitos:
Ensino fundamental - 1º ciclo;
Conhecimentos básicos em segurança e saúde do trabalho;
Marceneiro;
Conhecimentos em estilo de mobiliário, madeiras e derivados.
Experiência anterior na função.
Carga horária: 40 horas semanais.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/marceneiro224595.aspx

Supervisor Mecânico de Refrigeração
Supervisiona e operacionaliza atividades nos sistemas refrigeração de grande porte,
zelando pela conservação dos equipamentos de refrigeração, elaborando e
acompanhando o cronograma de manutenção preventiva e corretiva, elaborando
relatórios, visando proporcionar um ambiente climatizado satisfatório para a
realização dos eventos.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
1Supervisionar e operacionalizar os serviços de refrigeração, fiscalizando,
orientando e acompanhando sua atuação, visando o total controle de suas
atividades;
2.Elaborar e acompanhar cronograma de manutenção preventiva e corretiva,
analisando a necessidade de uso dos equipamentos, quantidade de horas rodadas e
importância de cada um, para explorar o máximo do rendimento dos equipamentos
e proporcionar um ambiente refrigerado satisfatório;
3.Planejar as operações do sistema de refrigeração para os eventos junto a
Gerencia imediata, operando os equipamentos visando melhor custo-benefício, para
atender às necessidade dos eventos, evitando gastos desnecessários;
4.Verificar a necessidade de reposição de peças nos reparos dos equipamentos,
certificando-se das especificações técnicas e solicitando a compra, para agilizar o

andamento dos reparos dos equipamentos e estar sempre pronto para atender
qualquer atividade de funcionamento;
5.Verificar a necessidade de peças mais usadas e avaliar a quantidade para estoque
mínimo, identificando as que danificam com maior frequência e a importância para
realizar reparos durante uma emergência nos eventos, para prevenção de
problemas que possam surgir durante sua realização;
6.Realizar reparos nos equipamentos, consertando equipamentos danificados
durante os eventos ou de acordo com a necessidade, para atender plenamente aos
eventos ou qualquer área refrigerada;
7.Supervisionar o desenvolvimento de outras atividades, inerentes à sua área de
atuação.
Local de Trabalho: Barra da Tijuca -RJ
Salário: R$3.000,00 + 30% +VT +VR
Interessados e dentro do perfil encaminhar currículo para
recrutamento.mpm25@yahoo.com.br,escrito no assunto: Supervisor Mecânico de
Refrigeração.

SUPERVISOR MANUTENÇÃO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Hotel Campinas está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Supervisor terá que ter conhecimentos nos requisitos solicitados
pois precisará ser \ “mão na massa\". Além das suas atividades como supervisor.
Requisitos: Conhecimento em elétrica, hidráulica, ar condicionado e domínio em
informatica.
Salário: R$ 2.500,00
Benefícios: Nos três primeiros meses será contratado por uma agencia de emprego,
e terá seu salario + vale transporte (caso precise) + refeição no local + seguro de
vida. Depois da experiência será registrado pela empresa e passa a ter os
benefícios como (assistência médica, assistência odontológica, vale alimentação,
refeição no local, estimativa de gorjeta, entre outros).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recursos
Humanos para o e-mail recursoshumanos_dp@yahoo.com.br com a sigla Super.
Manutenção no campo assunto até o dia 10/11/2015.
Veja outras vagas de Supervisor Manutenção no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auxiliar de Serviços Gerais em Fortaleza
Descrição:
Auxiliar de Serviços Gerais

1
Operacional
Segmento: entretenimento
Requisitos:
Ensino fundamental completo;
Desejável experiência com limpeza;
Atividades a serem desenvolvidas:
Realizar a limpeza dos espaços das lojas.
Disponibilidade para trabalhar no horário de 15:00 ás 23:20hs (na volta para casa,
o ônibus da empresa deixa na residência);
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: vt, ônibus da empresa, alimentação no local, plano de saúde e
odontológico, convênio com instituições.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Vigia Noturno em Belo Horizonte
Descrição:
Vigia Noturno
2
Operacional
Segmento: Segurança Automotiva
Experiência Profissional: Experiência como vigia ou porteiro. (Não trabalhará
armado).
Obs.: Indispensável que seja EX-MILITAR. Desejável ter CNH categoria AB, boa
condição física e porte atlético. Preferência entre 30 a 55 anos. Currículos fora do
perfil serão descartados.
Função: Atendimento ao público. Fiscalização do patrimônio exercendo a
observação do estabelecimento, percorrendo-o sistematicamente e inspecionando
suas dependências; Controle do de fluxo de pessoas, identificando, orientando e
encaminhando-as para os lugares desejados; Manutenções simples nos locais de
trabalho e demais atividades pertinentes á função.
Horário: 19:00 às 07:00 h. (Escala 12x36)
Salário: R$ 1.140,00 + Adicional Noturno
Benefícios: Plano de saúde Unimed para funcionário + esposa + filhos, Vale
Refeição R$ 9,00 reais ao dia e Vale transporte.
Escolaridade: Segundo Grau Completo.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Mecânico de Refrigeração em Rio de Janeiro
Descrição:
Mecânico de Refrigeração
1
Operacional
Local: cidade nova
Atendimento ao cliente, alinhamento e balanceamento de equipamentos.
Leitura e interpretação de desenhos técnicos, catálogos de equipamentos e
diagramas mecânicos.
Conhecimento e manuseio dos instrumentos, bem como, manutenção preventiva,
preditiva e corretiva dos equipamentos de condicionadores de ar.
Requisitos:
Ensino médio completo;
Curso de refrigeração;
Experiência na função.
Escala 5x2 de 8h às 18h.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 736,07;
Benefícios: vr: R$ 13,00 por dia, assistência médica e odontológica, vale
transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.br

Assistente Operacional
Código da vaga: v1259745
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 26 de Novembro de 2015
PERFIL:
Profissional dinâmico, proativo e comprometido.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
• Atuar no setor operacional, confirmar coberturas e escalas de profissionais;
• Elaborar relatórios e planilhas diárias em Excel;
• Conhecimento com fechamento de pontos, homologação e rotinas
administrativas.
REQUISITOS:
• Ensino Médio Completo;
• Necessário experiências inerentes à área operacional de empresa de segurança;
• Utilização do sistema HK;
• Disponibilidade de horário.
BENEFÍCIOS:

• Vale Transporte;
• Assistência Médica e Odontológica;
• Vale Refeição;
• Seguro de Vida.
REMUNERAÇÃO:
R$ 2200,00
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259745/assistenteoperacional#sthash.D70v7dby.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Front Telefonia / Cosméticos
Código da vaga: v1259705
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 4
Data de expiração: 26 de Novembro de 2015
Atividades:
• Atendimento ao cliente por telefone de forma ativa e receptiva para
esclarecimento de dúvidas, informações, reclamações, trocas, entre outros.
Requisitos:
• Formação: ensino médio completo;
• Informática: bons conhecimentos no Pacote Office;
• Idiomas: não se aplica;
• Experiência/Conhecimentos: experiência com atendimento ao cliente por telefone.
Informações Adicionais:
• Salário: R$1.100,00;
• Benefícios: vale transporte, vale refeição, assistência médica e cesta básica;
• Horário: das 8h00 às 16h00 ou das 9h00 às 17h00;
• Local de trabalho: Avenida São João (Centro);
• Modalidade contratual: terceiro;
• Outros: não se aplica.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259705/assistente-de-fronttelefonia-cosmeticos#sthash.YpOFN7UX.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado Operacional - Itajaí
Código da vaga: v1259601

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Itajaí / SC / BR
Quantidade de vagas: 2
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015
Coordenar equipe nas atividades operacionais e administrativas relativas ao
estacionamento na sua área de atuação; Coordenar equipe em seus turnos de
trabalho, no atendimento aos clientes, manutenção das instalações, acompanhando
e corrigindo-os se necessário, para que possam oferecer serviços com qualidade;
Fazer Atendimento ao cliente e fazer orientação deste processo aos colaboradores.
Requisitos de perfil:
Imprescindível Ensino Médio Completo;
Disponibilidade de horário;
Conhecimento em informática (Pacote Office completo);
Habilidade de atuação com Gestão de Pessoas e liderança.
Vaga para trabalhar em Itajaí-SC
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259601/encarregadooperacional-itajai#sthash.F8kPesbz.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Operacional (segurança orgânica) - RIBEIRÃO PRETO
Código da vaga: v1259003
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015
Pré-requisitos:
Ensino Médio Completo
Disponibilidade de horário
Curso de formação de Vigilante
Ata atualizada
Desejável vivência na função
Oferecemos:
Excelente ambiente de trabalho, remuneração e benefícios compatíveis.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259003/auxiliar-operacionalseguranca-organica-ribeirao-preto#sthash.5HN219Ey.dpuf
www.vagas.com.br

Vigilante
Código da vaga: v1259285
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: Cotia / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015
Atribuições Essenciais:
•Vigiar as dependências, áreas públicas e privadas (nas proximidades) com a
finalidade de prevenir, controlar e combater delitos e outras irregularidades;
•Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis,
procedimentos e regulamentos;
•Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e
restrito;
•Fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio;
•Escoltar pessoas e mercadorias;
•Controlar objetos e cargas;
•Combater princípios de incêndio;
•Cumprir com os procedimentos internos.
Escala 5x1 - Diurno
Local de trabalho: Km 30,5 da Raposo Tavares
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1259285/vigilante#sthash.oo6S7re7.dpuf
www.vagas.com.br

SAÚDE

ENFERMEIRA OBSTETRA PLENO – PSGO – São Paulo – SP
Bairro do Paraíso – São Paulo – SP
Vaga Folguista Noturno (CLT)
Nosso cliente, Rede de Hospitais de Primeira Linha e Grande porte, localizado na
Região do Bairro do Paraíso / Av. Paulista, busca as profissionais abaixo:
REQUISITOS E EXPERIÊNCIA
Executar atividades de assistência de enfermagem aos pacientes no setor sob sua
responsabilidade.
Graduação em Enfermagem
Pós Graduação em Obstetrícia
Dois anos de experiência em PSGO
OBSERVAÇÕES:
Sexo Feminino.
Local de Trabalho: Bairro do Paraíso / Av. Paulista.
Contratação efetiva CLT.
OBSERVAÇÕES:
Horário de Trabalho: Vagas Folguista Noturno – Das 19h às 07h.
Local de Trabalho: Bairro do Paraíso / Av. Paulista.

Contratação efetiva CLT.
Salário Inicial: R$ 4.513 – Após a experiência: R$ 5.078 (Mais Adicional
Insalubridade; mais Adicional Noturno quando aplicável).
Benefícios: Cesta Básica; Restaurante no local (Café da manhã gratuito); Vale
transporte; Assistência Médica e Odontológica.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto ENFERMEIRA OBSTETRA PSGO.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.
CURTA E SIGA NOSSA PÁGINA NO
FACEBOOK:https://www.facebook.com/SPEEDRH
Para saber mais sobre nós e conhecer todas as nossas vagas, inclusive as
recorrentes, acesse: WWW.SPEEDRH.COM.BR/ acompanhe pelo TWITTER –
@SPEEDRH

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 1
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 17:30h.
REMUNERAÇÃO: ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL + VT + VR (R$ 15,00) + PLANO DE
SAÚDE UNIMED (COPARTICIPAÇÃO MENSAL DE 10% DO FUNCIONÁRIO).
Os interessados e dentro d perfil devem enviar o currículo para:
vaga.coordenadoroperacional@gmail.com e mencionar no assunto: Coordenador
Operacional

Técnico de Enfermagem do Trabalho
Código da vaga: v1235730
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 06 de Novembro de 2015
Requisitos: Ensino médio completo
- Técnico em Enfermagem;
Experiência na área de enfermagem do trabalho;
Experiência em emergência;
Coren ativo. Atividades:
•Executar atividades de prevenção / proteção à saúde dos colaboradores
•Acompanhar e controlar o PCMSO
•Atendimento de enfermagem do trabalho Controle de vacinas
•Controle, arquivamento e movimentação de prontuário Administração do setor
Oferecemos:
• Salário compatível com o mercado;
• Assistência médica e odontológica;
• Vale transporte;
• Refeição no local
• Cesta Básica;
• Seguro de Vida;
• Previdência Privada;
• Auxílio creche.
Local de trabalho: Rio de Janeiro/RJ - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235730/tecnico-de-enfermagem-dotrabalho#sthash.sD3Tcw3T.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Social
Código da vaga: v1235727
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 06 de Novembro de 2015
Requisitos:
• Formação superior completo em serviço social,
• Experiência na área assistencial.
Atividades:
• Prestar atendimento e apoio a clientes, familiares e visitantes, entendendo
problemas, prestando orientações e atuando de forma a eliminar focos de
antimarketing e ameaças ao negócio apresentado (evasão de clientes, falhas de
processos/produtos, fontes de insatisfação, etc);

• Contribuir para a satisfação do cliente, mediante orientações quanto ao fluxo,
normas e rotinas da unidade e direcionamento dos mesmos dentro da empresa;
• Gerar relatório mensal com os indicadores de atendimento: Reclamações, Elogios,
Dúvidas, Sugestões nos Canais de Comunicação do paciente e dos folders de
opinião;
• Colaborar com a definição e implementação de protocolos, normas, rotinas e
procedimentos operacionais, bem como com a implantação de programas de
treinamento e aperfeiçoamento da unidade, 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 completo;
• CRN ativo e anuidade paga;
Atividades:
• Responsável pela verificação do preparo e prova de alimentos;
• Distribuição de refeições e auxílio nas rotinas administrativas da área;
• Contribuir para qualidade dos serviços prestados e satisfação dos clientes.
Oferecemos:
• Salário compatível com o mercado;
• Plano de Saúde;
• Plano Odontológico;

• Refeição Local;
Vale Transporte;
• Seguro de Vida;
• Previdência Privada;
• Cesta básica;
• Auxilio Creche;
Local de trabalho: Rio de Janeiro/RJ - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1235718/tecnico-denutricao#sthash.eKxdAl82.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Código da vaga: v1184312
Nível hierárquico: Gerência
Local: Minas Gerais / BR
RESPONSABILIDADES:
• Gerenciar políticas e processos com relação a Saúde, Segurança e Meio Ambiente
de forma compatível a realidade dos negócios, garantindo a aplicação das diretrizes
globais e locais.
• Gerenciar equipe composta de Engenheiro/Técnico de Segurança do Trabalho,
equipe Médica e Técnico de Meio Ambiente.
• Garantir que a equipe mantenha constante atualização de documentos de SSMA
requeridos internamente e dos órgãos regulamentares e fiscalizadores, bem como
de clientes e fornecedores; analisando os resultados das auditorias internas e
externas e identificando eventuais desvios e seus impactos em processos de
certificação de qualidade, homologações, licenças de funcionamento e demais
exigências.
• Responsável por monitorar, via sistema de indicadores, os índices de desempenho
e pontos críticos, para plano de ação.
• Gerenciar os custos da área, redefinir e padronizar procedimentos.
• Promover campanhas de SSMA, identificando as necessidades de conscientização,
preparação dos conteúdos programáticos, cronogramas de aplicação, eventos e
demais recursos que venham incentivar ações de prevenção.
• Mapear e avaliar o graus de riscos de incidentes e impactos de SSMA, garantindo
constante atualização das documentações, planos de investigação, contingência,
recuperação e medidas de prevenção e correção.• Atender as auditorias internas e
externas, disponibilizando informações e documentos que evidenciem as ações e
procedimentos internos, definindo e implementando planos de ação, em casos de
não conformidades, visando cumprir às legislações vigentes.
REQUISITOS:
- Experiência na função
- Superior completo em Administração/Engenharia
- Especializações em SSMA

- Certificação em Auditorias e Gestão de SSMA, Normas ISO 14001, OHSAS 18001.
- Conhecimentos sobre Sistemas de Previdência sobre Saúde e Segurança, Medicina
Ocupacional.
- Inglês
- avançado.
- Espanhol
- diferencial.
LOCAL DE TRABALHO: Minas Gerais - See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1184312/gerente-de-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

FARMACÊUTICO (A) SUBSTITUTO (A) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO NEOFÓRMULA COM QUASE 20 ANOS DE ATUAÇÃO NA
CIDADE DE CAMPINAS E 5 LOJAS. está com 1 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 1 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.
É 100% grátis!

AUXILIAR DE DENTISTA / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Consultório odontológico está com 1 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. É 100% grátis!

TÉCNICA DE ENFERMAGEM (DIARISTA)– VAGA EFETIVA - RJ.
Perfil desejado:
- Ensino Médio completo- Técnico de enfermagem;
-COREN ATIVO;
- Experiência de 01 ano na função;
- ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS:
Recepção e preparo de paciente na sala exames, auxílio aos médicos, punção de
veias, limpeza de equipamentos, verificação de materiais e medicamentos
(estoque), controle de medicações, input de dados no sistema de laudos.
PERFIL TÉCNICO (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS):
Prática em punção venosa, de preferência com conhecimento básico em
endoscopia.
LOCALIDADE: BARRA DA TIJUCA - RJ.
- Horário de trabalho:
2ª Á 6ª: 11 ÁS 20:30;
Almoço: 1 hora e meia.
Sábado: 8:00 ÁS 12:OO.
Remuneração: R$1282,94+ Insalubridade (R$157,60) + Plano de saúde + Vale
refeição + Vale transporte.
Os candidatos dentro do perfil acima, mencionar currículo para:
vagas.enfermagemrj@gmail.com mencionando no assunto: Técnica de enfermagem
– RJ

Coordenador de Enfermagem
Código da vaga: v1259579
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Curitiba / PR / BR
Atividades:
• Supervisionar e responder pelas atividades da equipe Assistentes de Enfermagem
• Realizar procedimentos técnicos específicos do Enfermeiro
• Planejar tarefas operacionais para a equipe de enfermagem através de padrões e
rotinas estabelecidos para garantia do atendimento ao cliente.
• Monitorar e analisar as atividades da equipe de enfermagem, através de sistemas
estabelecidos e indicadores, garantindo desempenho adequado da enfermagem.
• Direcionar e atuar o atendimento das intercorrências, seguindo normas e
diretrizes vigentes a fim de garantir o atendimento adequado ao cliente.
• Contribuir com o planejamento orçamentário da enfermagem na unidade de
atendimento baseado em diretrizes fornecido pela gerencia de enfermagem a fim
de garantir as metas estabelecidas

• Estabelecer e utilizar os recursos disponíveis de forma adequada e controlar os
custos operacionais da enfermagem na unidade de atendimento
• Participar de grupos relacionados a atividades de atendimento ao cliente
contribuindo com o conhecimento técnico, fundamentação científica e visão global
do atendimento, garantindo o resultado planejado.
• Controlar e garantir o processo de solicitação, encaminhamento, recebimentos e a
guarda de medicamentos controlados na unidade, através de normas internas,
garantindo a rastreabilidade do processo.
• Avaliar as atividades realizadas pela equipe de enfermagem através de
instrumentos disponíveis na empresa para obter a excelência no desempenho.
• Prever, prover e supervisionar as solicitações e recebimento de materiais para
atendimento de enfermagem através dos sistemas existentes na empresa a fim de
garantir qualidade no atendimento prestado.
• Conhecer e contribuir com demais processos relacionados ao atendimento ao
cliente garantindo a satisfação do cliente.
• Realizar o processo admissional e demissional dos assistentes de enfermagem
juntamente com outro gestor.
• Dimensionar e elaborar escala de equipe de enfermagem através do
planejamento de cada unidade, garantindo o atendimento ao cliente.
• Auxiliar no treinamento de assistentes de conforme diretrizes da Educação.
• Conhecer e realizar a abertura de ficha em unidades com multi Função.
• Coordenar a equipe de enfermagem em unidade hospitalar, empresas,
atendimento móvel, atendimento único e outras atividades relacionadas à
enfermagem, seguindo diretrizes fornecidas pela empresa a fim de obter a
eficiência do procedimento de enfermagem para a qualidade da amostra.
Requisitos:
Ensino Superior Completo
Registro ativo no COREN.
Desejável experiência em liderança da equipe de enfermagem na área hospitalar,
laboratorial, home-care, saúde pública;
Informações:
Local de Trabalho: Curitiba;
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259579/coordenador-deenfermagem#sthash.8kAqrBQ2.dpuf
www.vagas.com.br

MÉDICO DO TRABALHO
Código da vaga: v1259687
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Salvador / BA / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015

ATRIBUIÇÕES:
- Ficará responsável tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do
disposto das Normas Regulamentadoras aplicáveis às atividades executadas pela
empresa e/ ou seus estabelecimentos, elaborar PCMSO (Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional), com objetivo de promover e preservar a saúde dos
trabalhadores, possibilitando a prevenção e o diagnóstico de possíveis problemas
de saúde relacionados ao trabalho, emitir ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)
admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho ou mudança de função,
monitorar exames médicos, com indicador de exames alterados e resultado do
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). Acompanhar CAT
(Comunicação de Acidente de Trabalho), na avaliação clínica, avaliação de alta e
laudo médico. Realizar acompanhamentos de reabilitados, em readaptação ou
restrição funcional com o objetivo de inclusão em conta de PCD (Pessoa com
Deficiência Física). Realizar acompanhamento de colaboradores expostos aos riscos
ambientais. Realizar atendimento e avaliação clínica dos colaboradores. Atuar na
prevenção de doenças e acidentes ocupacionais. Elaborar laudos para
caracterização ou descaracterização de acidentes de trabalho. Verificar a
autenticidade dos atestados médicos. Prestar suporte na interpretação na
interpretação de requisitos legais aplicáveis ao negócio, no que se refere à saúde
ocupacional.
- Ficará responsável por realizar consultas e atendimentos médicos, tratar
colaboradores, implementações de ações de prevenção de doenças e promoção de
saúde tanto individuais quanto coletivas. Coordenar programas e serviços de saúde,
efetuar perícias, auditorias e sindicâncias medicas, elaboração de documentos
difusão de conhecimentos na área médica.
ESCOLARIDADE:
- Ensino Superior em Medicina com Pós-graduação em Medicina Ocupacional.
- Ter CRM ativo.
BENEFÍCIOS:
- Salário: R$ 2.398,00
- Assistências Médica/Odontológica;
- Seguro de vida em grupo;
- Vale-refeição;
- Vale-transporte;
- Regime de contratação: CLT (Efetivo)
- Horário: Escala 5x2, com carga horária de 03h por dia.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259687/medico-dotrabalho#sthash.YCm58Kmu.dpuf
www.vagas.com.br

Médico Intensivista
Código da vaga:v1259052
Nível hierárquico:Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR

Data de expiração:25 de Novembro de 2015
- Superior completo em Medicina;
- CRM ativo;
- Experiência na função.
Carga horária: 24h semanais
Local de trabalho: Copacabana - RJ
Salário: R$ 5.885,00
Benefícios: Estacionamento + Assistência Médica + Assistência Odontológica +
Alimentação no Local + Vale Alimentação R$ 109,00 / Mês, Auxílio Farmácia.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259052/medicointensivista#sthash.NXToWiRx.dpuf
www.vagas.com.br

Médico Clínico - CAPS III Maria do Socorro
Código da vaga:v1259423
Nível hierárquico:Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração:25 de Novembro de 2015
Requisitos necessários:
- Formação em Medicina;
- Especialização em Psiquiatria;
- Atuação em serviço de Saúde Mental;
- CRM ativo;
Atributos desejáveis:
- Experiência em álcool e outras drogas;
- Especialização em Saúde Mental;
- Ter atuado em consultório de rua;
- Residência em Saúde Mental;
Carga Horária: 20h
Local: Rocinha
Remuneração:
- Salário: R$ 4.226,61 + Insalubridade (R$144,80) + Vale Refeição ou Alimentação
(R$15,00 / dia) + Vale Transporte (Opcional)
Serão reservadas 5% (cinco por cento) do total de vagas para pessoas com
deficiência, conforme Lei 8213/91 e Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259423/medico-clinico-caps-iiimaria-do-socorro#sthash.SvjMkMpc.dpuf
www.vagas.com.br

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTADOR DE SOFTWARE / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
MHA SISTEMAS, empresa de tecnologia no segmento logístico, contrata
profissionais da área de implementação de software para logística. Está com 2
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Programar o sistema de gestão desenvolvido pela empresa.
Acompanhar e gerenciar os cronogramas de projetos junto aos clientes.
Acompanhar os cronogramas de projetos junto à equipe interna de
desenvolvimento.
Requisitos: Conhecimento em plataforma dot NET, C#, ASP dot NET e
conhecimento em banco de dados Oracle e SQL.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale refeição e vale transporte.
Observações: Desejável ter experiência com implementação de software, ter
conhecimento em tecnologia e ter disponibilidade para viagens.
Os interessados deverão encaminhar o currículo ao s cuidados de Carina Ferreira
para o e-mail rh@mhasistemas.com.br com a sigla Implementador no campo
assunto até o dia 31/12/2015.
Veja outras vagas de Implementador de Software no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

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: k1680-124
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
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

Gerente de Projetos
Código da vaga: k3260-6
Ramo da empresa: Outros
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 16/10/2015
Previsão de encerramento: 22/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RgrrhR

INTERNACIONAIS

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

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

Gestor de Contratos/Facilities - ANGOLA
Código da vaga: v1252851
Nível hierárquico: Gerência
Local: Luanda / Luanda / AO
Quantidade de vagas: uma
Reportando-se ao Diretor Geral da empresa, suas principais responsabilidades
serão:
- Gestão de contratos de locação, prestação de serviços e cotações de preços;
- Garantir que a manutenção preventiva e corretiva aconteça na empresa;
- Efetuar o controle do ativo permanente da empresa e desenvolver mecanismos de
controle e registro dos bens e manutenção preventiva;
- Supervisionar e orientar as atividades de compra, visando adquirir materiais e
insumos dentro das condições mais vantajosas para a empresa;
- Orientar e controlar os processos de armazenamento, controle e distribuição de
materiais, móveis e demais utensílios;
- Gerenciar as despesas de custeio com a infraestrutura predial e logística interna
(telefonia fixa e móvel, energia elétrica, postagem, manutenção predial e outras);
- Gerenciar planos e projetos estratégicos de melhoria;
- Formar e gerenciar colaboradores;
- Gerenciar indicadores de performace.
Buscamos um profissional com formação superior, com conhecimentos em gestão
na área de facilities, envolvendo manutenção, infraestrutura predial, compras,
serviços gerais e demais atividades administrativas.
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, gerenciamento das mudanças
físicas e reformas dos locais de trabalho.
Perfil hands on, com boa comunicação entre níveis verticais e horizontais,
treinamentos, dinamismo, alta energia e liderança, completam o perfil.
Inglês FLUENTE é mandatório.
A empresa oferece pacote de remuneração e benefícios atrativos, dentre eles:
- Salário: R$ 10.500,00
- Moradia em Luanda (Angola), carro da empresa, combustível, assistência médica,
refeição e passagem aérea duas vezes por ano para o Brasil.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252851/gestor-de-contratosfacilities-angola#sthash.UWUoqU9n.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.

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.

A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP republica
edital de Concurso Público com retificações.
As inscrições foram alteradas para início nesta segunda-feira (28) e término dia 28
de março de 2016, exceto feriados e recesso acadêmico.

Os pedidos de participação devem ser feitos na Assistência Técnica Acadêmica da
FEA, na Avenida Prf. Luciano Gualberto, nº 908, Cidade Universitária "Armando
Salles de Oliveira", prédio FEA - 1, Ala A, sala 106, das 9h às 12h e das 14h às
17h.
Este certame visa contratar quatro Professores Titulares, em regime de dedicação
integral à docência e à pesquisa, com salário de R$ 14.938,99.
As vagas são para o Departamento de Economia, com base no programa a seguir:
História do Pensamento Econômico e Metodologia Econômica; Métodos
Quantitativos Aplicados à Economia; Microeconomia; Macroeconomia e Economia
Monetária; Economia Internacional; Economia Financeira; Economia do Setor
Público; Economia Social; Economia do Trabalho e Demografia Econômica;
Economia e Direito; Economia Industrial; História Econômica; Desenvolvimento
Econômico; Sistemas Econômicos; Economia Agrícola, Economia dos Recursos

A Secretaria Municipal da Fazenda de Niterói, no Rio de Janeiro, informa a
todos que está realizando Concurso com 94 vagas imediatas mais formação de
cadastro de reserva.
São oportunidades para os cargos de Fiscal de Tributos (30 vagas) e Contador (4
vagas), que exigem Nível Superior; e Fiscal de Posturas (10 vagas) e Agente
Fazendário (50 vagas), de Nível Médio.
O salário dos profissionais varia de acordo com o cargo, podendo ser de R$
2.168,12 a R$ 21.149,56, correspondente a jornada de 40h semanais.
Se você atende aos requisitos e deseja se inscrever, preencha a ficha disponível no
site da organizadora FGV (www.fgv.br), a partir das 14h do dia 09 de outubro de
2015 até às 23h59 do dia 03 de novembro de 2015. Não se esqueça de imprimir e
efetuar o pagamento do boleto referente a taxa de inscrição.
Todos os profissionais que tiverem as inscrições homologadas serão submetidos a
aplicação de Prova Escrita Objetiva, prevista para os dia 6 e 13 de dezembro de
2015, das 13h às 18h.
Esta prova é composta de questões sobre Língua Portuguesa, Matemática,
Informática e Conhecimentos Específicos. Em nosso site além de consultar o edital
completo, você pode assistir video aulas e realizar simulados a fim intensificar os
estudos.
A validade deste Concurso é de dois anos, a contar da data de publicação da
homologação do Resultado Final, no veículo de comunicação dos atos oficiais do
Município, podendo ser prorrogado uma única vez, a critério da Secretaria Municipal
de Fazenda de Niterói. Naturais, Economia do Meio Ambiente; Economia Regional e
Urbana.
O concurso consiste de julgamento de títulos, prova pública oral de erudição e de
arguição, e tem validade imediata. Mais informações podem ser obtidas nos editais
disponíveis em nosso site.

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

Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 27.081 vagas, além de Cadastro de
Reserva.
•

Nacional

•

Centro-Oeste

•

Nordeste

•

Norte

•

Sudeste

•

Sul

Concursos Abertos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Órgão
Territórios Níveis Médio e Superior

Vagas
80

Público Estagiário

Várias

Marta Nível Superior

Cinco

SECRIANÇANíveis Médio e Superior

24

SECRIANÇANível Superior

62

Órgão
SECRIANÇAAtendente de reintegração socioeducativo
TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Juiz
substituto
UnB - Universidade de Brasília Professor

Vagas
114

71

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal
Goiás
Órgão

Vagas

Norte Níveis Fundamental e Médio

Cinco

Israelândia Controlador e Procurador

Dois

Jamil Níveis Fundamental e Médio

Três

Quente Todos os níveis de escolaridade

50

Goiás Professor

63

Prefeitura de Ara Goiânia Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Goiânia Advogado e Procurador municipal
Inhumas Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de ItauçuTodos os níveis de escolaridade

Várias
40
202
49

Morrinhos Todos os níveis de escolaridade

253

Goiás Agente

Oito

Palminópolis Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura e Câmara de CaturaíNíveis Médio e Superior

Várias
10

Órgão

Vagas

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

Vagas
3.394

Verde Advogado e Procurador legislativo

Um

Cipa Nível Superior

Três

Canarana Todos os níveis de escolaridade
Colíder Níveis Fundamental e Superior

Várias
194

Lacerda Todos os níveis de escolaridade

54

Marilândia Advogado e Procurador jurídico

Um

Céu Todos os níveis de escolaridade

Seis

Sinop Todos os níveis de escolaridade

166

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

Vagas

Ocupacional Agente e Agente fiscal

Três

Amambaí Todos os níveis de escolaridade

114

Camapuã Professor

Várias

Dourados Nível Superior

Um

Inocência Todos os níveis de escolaridade

103

Órgão
Ivinhema Todos os níveis de escolaridade
Ladário Técnico

Vagas
132
Várias

Porã Todos os níveis de escolaridade

260

Oeste Todos os níveis de escolaridade

Várias

Dourados Professor

17

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul

Concursos Abertos no Nordeste
Alagoas
Órgão
Prefeitura de Campestre Todos os níveis de escolaridade
Gouveia Todos os níveis de escolaridade

Vagas
77
177

Veja todos » Concursos Abertos Alagoas
Bahia
Órgão
Alagoinhas Níveis Médio e Superior

Vagas
75

Barrocas Todos os níveis de escolaridade

185

Ávila Nutricionista e Professor

136

Freitas Todos os níveis de escolaridade

187

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira Professor
Veja todos » Concursos Abertos Bahia

44

Ceará
Órgão

Vagas

Horizonte Todos os níveis de escolaridade

96

Sobral Todos os níveis de escolaridade

47

Aracati Agente

57

Carnaubal Todos os níveis de escolaridade
Mombaça Agente

220
41

Olinda Todos os níveis de escolaridade
TCE - Tribunal de Contas do EstadoEstagiário
UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira Professor

128
71

44

Veja todos » Concursos Abertos Ceará
Maranhão
Órgão
Hospitalar Nível Superior

Vagas
120

Trabalho Estagiário

Várias

UFMA - Universidade Federal do MaranhãoProfessor

Oito

Veja todos » Concursos Abertos Maranhão
Paraíba
Órgão
UFPB - Universidade Federal da Paraíba Todos os níveis de escolaridade
Congo Todos os níveis de escolaridade

Vagas
154
42

Órgão
Inês Todos os níveis de escolaridade

Vagas
88

Dentro Todos os níveis de escolaridade

123

Prefeitura São José da Lagoa Tapada Todos os níveis de escolaridade
Humano Nível Superior

39
134

Veja todos » Concursos Abertos Paraíba
Pernambuco
Órgão

Vagas

Mata Todos os níveis de escolaridade

11

Hospitalar Nível Superior

31

FACEPE - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de
Pernambuco Níveis Médio e Superior

35

PGE - Procuradoria Geral do EstadoEstagiário

25

Belas Todos os níveis de escolaridade

85

Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco
Piauí
Órgão
Piauí Nível Superior

Vagas
180

Piauí Professor

33

Veja todos » Concursos Abertos Piauí
Rio Grande do Norte
Órgão

Vagas

Órgão

Vagas

Hospitalares Médico e Médico intensivista

10

Hospitalar Nível Superior

14

Prefeitura e Câmara de São João do SabugiTodos os níveis de
escolaridade

76

Norte Professor

36

Norte Professor

69

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte
Sergipe
Órgão

Vagas

Arauá Todos os níveis de escolaridade

108

Itabaiana Todos os níveis de escolaridade

177

Veja todos » Concursos Abertos Sergipe

Concursos Abertos no Norte
Acre
Órgão

Vagas

Militar Todos os níveis de escolaridade

272

Guiomard Todos os níveis de escolaridade

185

Veja todos » Concursos Abertos Acre
Amapá
Órgão
Região Todos os níveis de escolaridade

Vagas
180

Órgão

Vagas

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

Vagas
272

Manacapuru Agente

30

Içá assistente e Psicólogo

Três

Estado assistente e Auxiliar judiciário

14

Veja todos » Concursos Abertos Amazonas
Pará
Órgão

Vagas

Região Todos os níveis de escolaridade

180

Capanema Todos os níveis de escolaridade

362

Curuçá Todos os níveis de escolaridade

71

Pará Todos os níveis de escolaridade

85

Prainha Agente e Agente de combate às endemias

28

Xingu Todos os níveis de escolaridade

Várias

Pará Professor

Várias

UFPA - Universidade Federal do Pará Professor

Oito

Pará Professor

26

Pará Professor

17

Órgão
Pará Professor

Vagas
76

Veja todos » Concursos Abertos Pará
Rondônia
Órgão
Farmácia Todos os níveis de escolaridade
Militar Todos os níveis de escolaridade

Vagas
18
272

Veja todos » Concursos Abertos Rondônia
Roraima
Órgão

Vagas

Estado Todos os níveis de escolaridade

32

Militar Todos os níveis de escolaridade

272

Roraima Níveis Médio e Superior

44

Veja todos » Concursos Abertos Roraima
Tocantins
Órgão
Correios Estagiários

Vagas
Dois

Veja todos » Concursos Abertos Tocantins

Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão
IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Vagas
67

Órgão

Vagas

Assistentes de suporte em desenvolvimento ambiental e recursos hídricos
Ministério Público do Estado Estagiário

Várias

Anchieta Níveis Médio e Superior

Várias

Aracruz Guarda-vidas

60

MaurilândiaTodos os níveis de escolaridade
Santo Professor

376
16

Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo
Minas Gerais
Órgão

Vagas

Serviços Todos os níveis de escolaridade

173

Serrana Todos os níveis de escolaridade

1.238

Militar Soldado

1.590

Claros Analistas e Guarda municipal
Prefeitura de Uberaba Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Campina VerdeTodos os níveis de escolaridade

131
1.213
154

Contagem Guarda

20

Caldas Nível Superior

25

Monte Todos os níveis de escolaridade

194

Caeté Todos os níveis de escolaridade

Nove

Machado Agente e Contador

Dois

Órgão

Vagas

Reduto Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Riacho Níveis Fundamental e Médio

Quatro

Glória Contador

Um

Lourenço Todos os níveis de escolaridade

11

Geral Professor

Oito

Viçosa Todos os níveis de escolaridade

17

Geral Nível Superior

23

Químico Nível Médio/Técnico

Seis

IBIO - Instituto Bi atlântica Níveis Médio e Superior

Oito

Geral Professor
Nanuque Auxiliar e Técnico em contabilidade
Formosas Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Além ParaíbaTodos os níveis de escolaridade

Quatro
Dois
66
116

Alterosa Todos os níveis de escolaridade

99

Andradas Todos os níveis de escolaridade

89

Prefeitura de ArceburgoTodos os níveis de escolaridade

Nove

Prefeitura de ArceburgoTodos os níveis de escolaridade

82

Baependi Todos os níveis de escolaridade

Várias

Biquinhas Todos os níveis de escolaridade

54

Prefeitura de Bonfinópolis de MinasTodos os níveis de escolaridade

31

Órgão
Campanha Todos os níveis de escolaridade
Mata Todos os níveis de escolaridade
Alto Médico

Vagas
130
60
Várias

Prefeitura de Cláudio Todos os níveis de escolaridade

152

Cláudio Guarda

Seis

Ervália Todos os níveis de escolaridade

303

Estiva Todos os níveis de escolaridade

48

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

110

Prefeitura de Iria de MinasTodos os níveis de escolaridade

45

Prefeitura de Itaú de MinasTodos os níveis de escolaridade

161

Luz Todos os níveis de escolaridade
Machado Todos os níveis de escolaridade
Leme Todos os níveis de escolaridade

Várias
95
151

Mesquita Níveis Fundamental e Superior

14

Mesquita Todos os níveis de escolaridade

18

Ponte Nível Superior
Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais

297

Rio de Janeiro
Órgão
Janeiro Todos os níveis de escolaridade
Niterói Níveis Médio e Superior

Vagas
227
86

SEEDUC - Secretaria de Educação do EstadoProfessor
Jardim Todos os níveis de escolaridade
Porciúncula Todos os níveis de escolaridade
Janeiro Nível Superior

2.105
18
Cinco
26

Janeiro Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro
São Paulo
Órgão
Estado Auxiliar
André Todos os níveis de escolaridade

Vagas
125
19

Jundiaí Níveis Médio e Superior

Três

Brasiliense assistente e Controlador interno

Dois

Bálsamo Técnico

Um

Turvo Auxiliar e Contador

Dois

Bauru Estagiário
Colina Todos os níveis de escolaridade
Guare Advogado e Assessor procurador jurídico

11
Cinco
Um

Órgão
Jaguariúna Níveis Médio e Superior
Lupércio assistente
Pirassununga Níveis Médio e Superior
Câmara de Pradópolis Todos os níveis de escolaridade
Epitácio Todos os níveis de escolaridade
Ambiental Nível Fundamental
EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de
Bauru Auxiliar de serviços funerários
FEG - Fundação Educacional de Guaçu Ana Professor
FEG - Fundação Educacional GuaçuanaProfessor e Professor de educação
física
FIEB - Fundação Instituto de Educação de Barueri Todos os níveis de
escolaridade

Vagas
Quatro
Um
Cinco
Oito
Cinco
50

Um

Várias

Dois

64

Louveira Níveis Médio e Superior

Cinco

Ubatuba Agente

Três

IPMU - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba Nível Superior

Dois

Amparo Todos os níveis de escolaridade

33

Anhembi Professor

10

Barbosa Agente e Médico da saúde da família

Dois

Campos Níveis Médio e Superior

Várias

Borborema Professor e Professor de educação física

Cinco

Órgão

Vagas

Buri Auxiliar e Professor

Várias

Jordão Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de CanitarNível Superior

Quatro

Prefeitura de Capela do AltoTodos os níveis de escolaridade

26

Prefeitura de Estiva GerbiNíveis Médio e Superior

12

Oeste Todos os níveis de escolaridade
Prestes Níveis Médio e Superior
Itapevi Todos os níveis de escolaridade

112
Várias
189

Itatiba Professor

Várias

Jundiaí Professor

Várias

Paulista Todos os níveis de escolaridade

26

Antônio Todos os níveis de escolaridade

32

Odessa Todos os níveis de escolaridade

65

Osasco Nível Superior

Seis

Oeste Níveis Fundamental e Superior

42

Prefeitura de Paulínia Guarda municipal

50

Pederneiras Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Piracicaba Nível Superior
Pirapozinho Nível Superior
Ferreira Todos os níveis de escolaridade

Várias
20
Dois
67

Órgão
Prudente Todos os níveis de escolaridade
Quatá Todos os níveis de escolaridade

Vagas
148
15

Prefeitura de Ribeirão Corrente Auxiliar de desenvolvimento infantil e
Professor

Várias

Veja todos » Concursos Abertos São Paulo

Concursos Abertos no Sul
Paraná
Órgão
Fronteira Todos os níveis de escolaridade
Chateaubriand Níveis Fundamental e Superior

Vagas
Oito
Quatro

Guarapuava Advogado e Contador

Dois

Ipiranga assessor e Contador

Dois

Platina Advogado

Um

Vitória Advogado

Um

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

Dois

19

Seis

11
Oito

Órgão
Antonina assistente

Vagas
Várias

Jacaré Todos os níveis de escolaridade

40

Prefeitura de CandóiTodos os níveis de escolaridade

98

Capanema Agente e Coletor de materiais recicláveis

10

Chopinzinho Todos os níveis de escolaridade

32

Colombo Médico e Médico ESF

24

Prefeitura de Curitiba Agente comunitário de saúde

200

Curitiba Agente

114

Ulysses Educador

Oito

Oeste Níveis Médio e Superior

Seis

Iguaçu Agente e Educador em saúde

61

Prefeitura de LunardelliTodos os níveis de escolaridade

31

Maringá Nível Superior
Tebas Todos os níveis de escolaridade
Palmeira Níveis Médio e Superior

Cinco
77
Dois

Paranaguá Agente Oficineiro

45

Pêntodos os níveis de escolaridade

55

Pitanga Agente e Agente de combate às endemias

14

Grosso Professor
Inês Todos os níveis de escolaridade

Várias
28

Órgão

Vagas

Triunfo Todos os níveis de escolaridade

37

Prefeitura de TupãssiTodos os níveis de escolaridade

21

João Níveis Fundamental e Médio

29

Estado Auditor

Quatro

Veja todos » Concursos Abertos Paraná
Rio Grande do Sul
Órgão

Vagas

Novo Professor e Professor de educação física

Três

Câmara de Barracão Auxiliar legislativo

Um

Camaquã Níveis Médio e Superior

Várias

Augusto Auxiliar e Oficial legislativo

Um

Tabas Agente e Técnico em contabilidade

Dois

Tramandaí Níveis Fundamental e Médio

Oito

CONIGEPU - Consórcio Intermunicipal de Cooperação em Gestão Pública
Todos os níveis de escolaridade
Grandes Níveis Fundamental e Superior
IPAG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de
Gravataí Nível Superior
METROPLAN - Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e
Regional Nível Superior
Pilar Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Quatro

Cinco

15

Três

Órgão
Agudo Todos os níveis de escolaridade

Vagas
53

Padre Agente

Dois

Prefeitura de Boa Vista do BuricáMédico e Médico ginecologista e obstetra

Dois

Leão Contador e Monitora de educação infantil

Dois

Camaquã Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de Doutor Ricardo Níveis Médio e Superior

Quatro

Hamburgo Nível Superior

71

Hamburgo Níveis Médio e Superior

Sete

Serra Todos os níveis de escolaridade

12

Sul Operário

Um

Tereza Todos os níveis de escolaridade

13

Palmar Todos os níveis de escolaridade

162

Aires Todos os níveis de escolaridade
SISPREM - Sistema de Previdência Municipal de Sant’Ana do
LivramentoTodos os níveis de escolaridade
Eleitorais Níveis Médio e Superior

Várias

Nove

21

Alegre Professor

Três

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

Vagas

Órgão

Vagas

Camboriú Níveis Médio e Superior

15

Cerqueira Auxiliar

Um

Garuva Assistente e Motorista

Três

Câmara de Iporã do OesteAdvogado

Um

Sola assistente

Um

CIMCATARINANíveis Fundamental e Superior
Catarina Auxiliar
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 Araquari Todos os níveis de escolaridade

Várias
Um

Sete

Um

Cinco

Luz Todos os níveis de escolaridade

140

Prefeitura de AgrolândiaNíveis Fundamental e Superior

Três

Prefeitura de AgrolândiaCoordenador do clube de mães e Inseminado
artificial

Dois

Prefeitura de AgrolândiaNíveis Fundamental e Superior

Várias

Arabutã Níveis Médio e Superior

Várias

Araquari Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de AtalantaTodos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Balneário CamboriúTodos os níveis de escolaridade

35
Várias
811

Órgão
Caçador Níveis Médio e Superior
Prefeitura de CaibiMédico

Vagas
Várias
Um

Alegre Nível Superior

Várias

Chapecó Professor

Várias

Nematódeos os níveis de escolaridade

23

Forquilhinha Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de FraíburgoAuxiliar em sala e Professor

Várias

Fraiburgo Todos os níveis de escolaridade

Várias

Fraiburgo Médico e Médico ESF

Várias

Fraiburgo Agente

Várias

Prefeitura de Garuva Nível Superior

Várias

Prefeitura de GaruvaTodos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Guaramirim Níveis Médio e Superior
Prefeitura de IbiamProfessor
Ibirama Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de IomerêTodos os níveis de escolaridade

56
Várias
Dois
Várias
50

Irani Professor

Várias

Prefeitura de ItáProfessor

Várias

Itajaí Níveis Médio e Superior

11

Itajaí Níveis Fundamental e Superior

28

Órgão

Vagas

Itapoá Psicólogo

Um

Ituporanga Todos os níveis de escolaridade

40

Jabor Níveis Médio e Superior

Quatro

Prefeitura de José BoiteuxProfessor

Várias

Erechim Professor e Professor de educação física

Várias

Trento Todos os níveis de escolaridade

46

Trento Níveis Médio e Superior

Várias

Paio Professor

Várias

Papanduva Todos os níveis de escolaridade

54

Petrolândia Professor e Professor de educação física

Várias

Petrolândia Estagiário

Várias

Petrolândia Agente

Várias

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

AUX. ADMINISTRATIVO PCD / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
EMPRESA NACIONAL DE GRANDE PORTE NO RAMO DE TELECOMUNICAÇÕES, COM
GRANDES CHANCES DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL está com 1 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS.
Responsabilidades: CONTROLE DE RELATÓRIOS E PLANILHAS, SUPORTE A ÁREA
ADMINISTRATIVA

Requisitos: ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA COM
DESTAQUE PARA O EXCEL
Salário: R$ 958,00
Benefícios: VT, VALE ALIMENTAÇÃO, CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA, AUXÍLIO CRECHE PARA MÃES COM FILHOS ATÉ
5 ANOS, CONVÊNIO COM O SESC, PLANO DE CARREIRA.
Observações: ***VAGA EXCLUSIVA PARA PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FAVOR
INFORMAR NO CURRÍCULO O TIPO DA DEFICIÊNCIA E/OU ENCAMINHAR LAUDO M
ÉDICO. CURRÍCULO SEM ESSA INFORMAÇÃO NÃO SERÁ ANALISADO!***
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de JAMILLE para o email trabalheconosco@motiva.com.br com a sigla ADM_PCD no campo assunto até
o dia 31/10/2015.
Veja outras vagas de AUX. ADMINISTRATIVO PCD no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE SOCIAL VAGA PCD / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
EMPRESA NACIONAL DE GRANDE PORTE NO RAMO DE TELECOMUNICAÇÕES, COM
GRANDES CHANCES DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL está com 1 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS.
Responsabilidades: Elabora e implementa políticas públicas e programas sociais no
âmbito coletivo e para a integração do indivíduo à sociedade. Presta serviços
sociais, orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e
deveres, recursos sociais e programas de educação
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO EM SERVIÇO SOCIAL, EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VALE ALIMENTAÇÃO, CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA, AUXÍLIO CRECHE PARA MÃES COM FILHOS ATÉ
5 ANOS, CONVÊNIO COM O SESC, PLANO DE CARREIRA.
Observações: ***VAGA EXCLUSIVA PARA PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FAVOR
INFORMAR NO CURRÍCULO O TIPO DA DEFICIÊNCIA E/OU ENCAMINHAR LAUDO
MÉDICO. CURRÍCULO SEM ESSA INFORMAÇÃO NÃO SERÁ ANALISADO!***
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de JAMILLE para o email trabalheconosco@motiva.com.br com a sigla SOCIAL_PCD no campo assunto
até o dia 31/10/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE SOCIAL VAGA PCD no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ESTÁGIOS

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: 1
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

Estagiário (a) Design Gráfico
Código da vaga: k1371-35
Ramo da empresa: Pesquisa Científica e Tecnológica
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 15/10/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PkSGdt

Estagiário Superior
Área: Tesouraria;
Local: Centro;
Escolaridade: Superior cursando em Contabilidade, Economia ou Administração à
partir do 2º período;
Atividades: Auxiliar no controle dos pagamentos diários; arquivar os documentos
de pagamentos e outros no movimento diário; atendimento aos clientes internos e
externos; auxiliar no processo de lançamentos contábeis da Tesouraria, Contas a

pagar, Contas a Receber; Conferir e protocolar documentos recebidos pela
Tesouraria; gerar relatórios do departamento para validar KPIS e controlar
workflows internos.
Desejável conhecimento no Pacote Office e SAP;
Curso de Matemática Financeira será um diferencial;
Bolsa auxílio: R$ 1.026,00;
Horário: de 2ª a 6ª feira, 6 horas/dia
Benefícios: VT e VR
Interessados devem encaminhar currículo para priscilla@hifench.com.br, colocando
no assunto "Estagiário".

Programa de Estágio Goodyear 2016 - Americana/SP
Código da vaga: v1253713
Nível hierárquico: Estágio
Local: Americana / SP / BR
Requisitos:
Cursando superior no período noturno com formação prevista entre dezembro de
2016 e dezembro de 2017 nos cursos de Administração, Ciências Contábeis,
Engenharia (Ambiental, Automação, Elétrica, Mecânica ou Produção) ou Psicologia;
Conhecimento intermediário em informática;
Inglês no mínimo intermediário;
Disponibilidade para estagiar 6 horas/dia.
Benefícios:
Bolsa auxílio compatível com o mercado;
Recesso Remunerado;
Restaurante no local (Americana e Santa Bárbara D'Oeste);
Vale Transporte (Santa Bárbara D'Oeste) /Fretado (Americana);
Seguro de Vida;
Assistência Medica;
Assistência Odontológica;
Assistência Farmacêutica;
Desconto na compra de produtos Goodyear;
EAP - Programa de Assistência Psicossocial.
Etapas do processo seletivo:
As etapas do processo seletivo acontecerão em novembro e na primeira quinzena
de dezembro de 2015, com previsão de início na Goodyear em fevereiro de 2016.
As fases serão conduzidas simultaneamente, de forma contínua durante esse
período, portanto é importante que realize sua inscrição o quanto antes.
Inscrições;
Análise com base nos pré-requisitos;
Testes online;
Dinâmica de grupo com a consultoria;
Painel com o gestor;

Entrevistas;
Previsão de início: fevereiro de 2016.
Você encontra mais informações sobre o Programa de Estágio Goodyear 2016 no
hotsite.
O valor de uma empresa está nos seus diferentes talentos.
Inscreva-se até 22 de novembro!
Esse processo será conduzido pela Viva Talentos Humanos.
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 Goodyear 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 Goodyear e você será realizada via email ou telefone. Atualize seu currículo com os dados de contato, e olhe sempre a
caixa de entrada e o 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 clicar em “Ver seu histórico e
acompanhar processos seletivos”;
Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias. A falta do candidato 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/v1253713/programa-de-estagiogoodyear-2016-americana-sp#sthash.R7BqKJOk.dpuf
www.vagas.com.br

DIVERSOS
Cabeleireiro Coordenador em Belo Horizonte
Descrição:
Cabeleireiro Coordenador
1

Operacional
Especializado em corte infantil
Formação: Ensino Médio Completo.
Atividades: Coordenar equipe de cabelereiros do salão, atuar como cabelereiro em
lavagem, corte penteado social, penteado divertido, escova, hidratação, o mesmo
profissional poderá atender esporadicamente os pais da criança, maquiagem social.
Horário:
02°a 06° feira ? 09h00min as 19h00 min (01 hora de almoço)
Sábado / domingo: 09:00 ás 19:00 Com compensação de uma folga por semana
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de Bem Estar em São José dos Campos
Descrição:
Coordenador de Bem Estar
1
Diversos / Outros
Para organização e realização de eventos do Departamento de Bem-Estar, voltados
ao associado. Estabelecer, juntamente com a diretoria, turnos para cursos, eventos
e atividades relativas a Bem-Estar e Cultural, distribuindo vagas e planejamento
das atividades. Programar a distribuição de horários para uso dos locais reservados
a atividades de Bem-Estar e Cultural. Preparar relatório das atividades, Bem-Estar
e Cultural desenvolvidas na associação. Sugerir melhorias nas dependências e
atividades em conjunto com os técnicos de educação física, fazer executar o
calendário esportivo e recreativo anual do centro.
Graduação: Ensino Superior em Educação Física.
Funções:
Organização e realização de eventos do Departamento de Bem-Estar
Estabelecer, juntamente com a diretoria, turnos para cursos, eventos e atividades
relativas a Bem-Estar e Cultural, distribuindo vagas e planejamento das atividades
Programar a distribuição de horários para uso dos locais reservados à atividades de
Bem-Estar e Cultural
Preparar relatório das atividades, Bem-Estar e Cultural desenvolvidas na
associação;
Sugerir melhorias nas dependências e atividades;
Em conjunto com os técnicos de educação física, fazer executar o calendário
esportivo e recreativo anual do centro.
1. Manter-se atualizado 2. Iniciativa 3. Capacidade de Comunicação 4. Senso de
Organização 5. Bom relacionamento pessoal.
Experiência: 1 ano (mínimo) na função Profissional com Curso Superior em
Educação Física Competências: Domínio de Pacote Office Sexo Feminino ou
Masculino
Competências: Domínio em pacote Office.
RESIDIR EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Supervisor da Área Verde em Fortaleza
Descrição:
Supervisor da Área Verde
1
Diversos / Outros
Ensino médio completo;
Possuir moto própria;
Desejável experiência na área.
De segunda a sexta
A empresa oferece:
Salário: R$ 924,82
Benefícios: ajuda de custo, cesta básica R$ 43,00, 50% plano de saúde havida,
vale alimentação: R$ 13,00
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Estilista em Rio de Janeiro
Descrição:
Estilista
1
Diversos / Outros
Segmento: varejista (moda masculina)
Requisitos:
Imprescindível ter experiência com camisaria masculina
A empresa oferece:
Salário a combinar + vt
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

A entende Cerimonial em Fortaleza
Descrição:
A entende Cerimonial
1
Diversos / Outros
Requisitos:
Ensino médio completo
Experiência na área de cerimonial
Disponibilidade de tempo (plantões aos finais de semana)
Atividades:
Todo o cortejo de cerimonial fúnebre
Horário: comercial - de segunda a sábado.
A empresa oferece:
Salário fixo + comissão

Vale alimentação
Vale transporte
Seguro de vida
Convênio com farmácias e instituições de ensino.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

