BANCO DE VAGAS DE 13/11/2015
Com o objetivo de se oferecer um serviço ao público em geral, o Banco de
Vagas mostra semanalmente um volume significativo de oportunidades de
trabalho disponíveis no mercado nacional e internacional.
Todas as informações são originadas dos diversos grupos de recrutamento,
não havendo qualquer participação pelos responsáveis pela criação na
colocação de pessoas desempregadas.
A ideia é oportunizar as vagas existentes. Não recebemos currículos para
avaliação.
Alertamos que cada interessado deve certificar-se previamente se há e
quais são as despesas que podem ser cobradas pela empresa que está
selecionando, para se evitar surpresas.
Ao repassar esta mensagem ao seu grupo de amigos, filhos e netos que
dela possam se beneficiar certamente você estará contribuindo para ajudar
a converter a Internet num meio sadio e útil para realizar obras
humanitárias e de real valor para sociedade, além de reforçar os laços de
amizade, máxima do Leonismo.
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ADMINISTRATIVAS

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: 1
Data de expiração: 20 de Novembro de 2015
RESPONSABILIDADES:
Atuará na elaboração e obtenção de subsídios necessários para promover a defesa
da Companhia, participando na elaboração e revisão das peças processuais e
participando em audiências cíveis e trabalhistas na qualidade de preposto.
Atuará como responsável pela elaboração de resposta de ofícios e notificações
extrajudiciais e respostas de ouvidorias 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: 1
Data de expiração: 21 de Novembro de 2015
Formação: Graduação em Administração
Local de Trabalho: Santos - SP
Sumário do Cargo:
Coordenar toda a rotina administrativa, realizando gestão da equipe, otimizando os
processos, interagindo com clientes e com áreas da matriz, além de realizar tarefas
de rotina garantindo todo o fluxo de compras, faturamento e departamento de
pessoal para um bom andamento da filial.
Principais atividades do Cargo:
Lidar com prazos de processos urgentes como compras e faturamento
Liderar pessoas
Atuar com suporte a distância (para questões de compras, SAP, etc).
“Conhecimento específico desejável: QSMS Qualidade Inspeção e Laboratório”
Conhecimentos desejáveis:
Excel SAP
Experiência Exigida
Ter conhecimentos de Departamento De Pessoal e Recrutamento e Seleção - See
more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1243717/coordenadoradministrativo#sthash.opC3AXf4.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1243500
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 21 de Novembro de 2015

Vaga efetiva
Local: Tamboré - Barueri/ SP
Horário: 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: 1
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: 1
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: 1
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

ANALISTA DE DEPTO PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa localizada no Centro de Campinas, que atua como prestador de serviços
contábeis. Está com 1 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 5 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: 1
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: 1

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

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1252794
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
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

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: 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/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: 1
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: 1
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

Advogado Sênior - Cível e Tributário
Código da vaga: v1221800
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1

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/Decomp, 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: 1
Data de expiração: 30 de Novembro de 2015
Reportando-se ao head of finance e com uma equipe de 7 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: 1
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.
- Necessária 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: 1
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 uns diferenciais 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: 1
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 (Multivarejo, Assai, Via Varejo e Cnova),
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: 1
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 Pessoal
Código da vaga: k8-597
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
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: 1
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: 1
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:1
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: 1
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: 1
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: 1
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 desempenho através de boa formalização e
documentação de informações, alcançando desta forma o cumprimento dos
objetivos.
-Assegurar a correta execução do fechamento contábil , mensal e anual.
-Realizar a gestão do atendimento a auditoria externa, sendo necessário
conhecimento de IFRS e da Lei 12.973 para prováveis debates e esclarecimentos.

-Participação ativa em projetos curtos, tais como, inventários, incorporações e
implementação e revisão de políticas contábeis , dentre outros.
Salário negociável.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1241180/especialista-decontroladoria#sthash.HIFPO5KZ.dpuf
www.vagas.com.br

FATURAMENTO / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
Workcell Assessoria e Recursos Humanos Ltda. está com 1 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!

SUPERVISOR JURÍDICO
Código da vaga: v1259602
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: 1
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 desempenho 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: 1
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: 1
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 à 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: 1
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 1 vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Será responsável pela atendimento clientes na área de
Departamento pessoal, fechamento de folha de pagamento, rescisão, férias,
obrigações acessórias entre outras.
Requisitos: Experiência em departamento 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 08h00min a 18h00min com intervalo
de 01h12min, 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: 1
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 à 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:1
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: 1
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

SUPERVISOR FINANCEIRO
Código da vaga: v1259752
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: 1
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: 1
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: 1
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

AUX CONTABIL / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Assessoria contábil volta a supermercados está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS.
Responsabilidades: Elaborar contratos sociais de empresas; envio de obrigações
acessórias (DCTF; SPED; ECF; etc)
Requisitos: Experiencia em escritórios de contabilidade; Elaboração de contratos
sociais; Documentação fiscal
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: VT+VR
Observações: de segunda a sexta das 08h30min às 17h30min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carolina para o email carolina@supercontrole.com com a sigla no campo assunto até o dia
31/12/2015.
Veja outras vagas de Aux Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista Jurídico (a)
Código da vaga: k7-3190
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/10/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1GQqtbR

Assistente Faturista
Código da vaga: k831-95
Ramo da empresa: Outros
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/10/2015
Previsão de encerramento: 20/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XGey4R

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1262452
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Novembro de 2015
ATIVIDADES A DESEMPENHAR:
- Analisar arquivos de bancos com retorno de movimentação de carteira
alimentando ERP;
- Bloquear o abastecimento de clientes, informando no sistema;
- Efetuar a cobrança de clientes;
- Enviar NF e boletos, quando necessário;
- Efetuar análise de crédito;
- Verificar envio de Nfs e Boletos para clientes com exceções;
- Realizar análise junto a gerencia do relatório de clientes inadimplentes;
- Efetuar conferência do Banco x ERP, garantindo a atualização das informações no
Banco;
- Analisar o relatório da cobrança externa;
- Emitir razão da conta depósito não identificados tomando as devidas
providências;
- Confeccionar carta de anuência, quando necessário;
- Assegurar o cumprimento das ações de cobrança;
- Elaborara indicadores e realizar análise de ações para cobrança;
- Elaborar processos para envio a jurídico;
- Realizar arquivamento dos documentos do setor;
- Realizar negativações e acompanhar baixa de negativações junto ao Serasa;
- Armazenar informações e acompanhar sistema CRM, nas interfaces do contas a
receber;
- Cumprir as normas da empresa.

SALÁRIO: R$ 1.500,78
BENEFÍCIOS: Vale refeição, vale transporte, seguro de vida, plano de saúde, plano
odontológico e convênio farmácia.
HORÁRIO DE TRABALHO: Segunda à sexta, das 08h às 18h
LOCAL DE TRABALHO: Praça do Japão - Batel
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262452/assistentefinanceiro#sthash.BJ2gIX28.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO
Código da vaga: v1262087
Nível hierárquico: Sênior
Local: Sergipe / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 29 de Novembro de 2015
Requisitos:
Formação: Superior em Direito com OAB;
Conhecimentos: Pacote Office;
Experiência: Possuir vivência na área jurídica em empresa/indústria.
Informações da Vaga:
Principais atribuições: Suporte jurídico a empresa, visando à defesa dos interesses
da mesma em discussões judiciais e administrativas;
Remuneração: Compatível com o mercado;
Benefícios: Compatível com o mercado;
Tipo da Vaga: CLT;
Horário de Trabalho: Comercial;
Local de Trabalho: Sjcampos.
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1262087/advogado#sthash.xiTm1FQm.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Júnior (Cível)
Código da vaga: v1262171
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Novembro de 2015

Principais atividades:
• Análise e elaboração de contratos em geral;
• Resposta a consultas / elaboração de pareceres;
• Participação em reuniões para negociação de contratos.
Requisitos:
• Graduação completa em Direito;
• Experiência em direito cível (contencioso e consultivo);
• Experiência com análise e elaboração de contratos em geral;
• Possuir carteira da OAB;
• Inglês e /ou Espanhol Avançado para leitura e escrita (será testado);
• Será um diferencial ter experiência no setor de Engenharia ou Construção Civil.
Remuneração: R$3.500,00 a R$4.500,00
Localização: Rio de Janeiro (Centro).
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262171/advogado-juniorcivel#sthash.bkJ6WNd6.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO - PROPRIEDADE INTELECTUAL (v1262003)
Código da vaga: v1262003
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Novembro de 2015
Atribuições:
Operacionalização e gestão dos processos de Propriedade Intelectual nas áreas
consultiva, preventiva e contenciosa, no âmbito nacional e internacional;
Requisitos:
Graduação completa e atualização acadêmica;
Imprescindível Idioma Inglês Fluente para viagens internacionais e report;
Forte atuação na gestão de processos jurídicos de propriedade intelectual;
Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais;
Local de Trabalho: região de Campinas
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262003/advogado-propriedadeintelectual#sthash.xbwbLto8.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1261890

Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Pedro / SP / BR
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Rotinas administrativas, relatórios, controles, etc.
PRÉ REQUISITOS:
Cursando superior ou completo;
Excel avançado;
EXPERIÊNCIA DESEJADA:
Experiência em rotinas administrativas de empresas de grande porte;
LOCAL DE TRABALHO:
São Paulo/SP
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/v1261890/assistenteadministrativo#sthash.reI3Dx1z.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga: v1262165
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Contagem / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Novembro de 2015
- Atuar no acompanhamento do registro de ponto dos colaboradores;
- Acompanhar e organizar agenda médica para exames eletivos, bem como
levantar seus problemas, propondo soluções e melhorias;
- Apoiar a liderança imediata na captação de dados e análise critica de indicadores
de qualidade;
- Apoiar a liderança na captação de dados para retorno de manifestação de
clientes;
- Orientar e acompanhar (quando necessário) os colaboradores com rotinas
administrativas, garantindo eficácia nos processos;
- Organizar e conferir processos e documentos em geral acompanhando seu
trâmite;
- Controlar pedidos de material de consumo e controle de material utilizado;
- Solicitar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos no sistema da
empresa;
- Fazer interface com a área de tecnologia para resolução de problemas;
- Apoiar a coordenação na escala dos funcionários e corpo clínico;

**Escolaridade: Superior completo em Administração ou Gestão Hospitalar
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262165/analistaadministrativo#sthash.yc6v6XW3.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento Financeiro e Contabilidade
Código da vaga: v1261898
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
A Business Partners Consulting é uma consultoria dedicada ao recrutamento e
seleção de profissionais para todas as áreas de negócios das empresas. Nosso
cliente, empresa Multinacional do setor de Maquinário, está em busca de um
Analista de Planejamento Financeiro e Contabilidade, que será responsável por:
•
Suporte ao processo de Budget;
•
Análise do resultado realizado versus planejado;
•
Realização de Forecast ;
•
Análise de KPIs;
•
Desenvolvimento de relatórios para diversas áreas da companhia, incluindo
a matriz;
•
Report do balanço final;
•
Acompanhamento de faturamento e análise de Rentabilidade;
•
Acompanhamento das variações do resultado;
•
Acompanhamento dos custos, por meio de atualização dos valores unitários.
Pré-requisitos:
• Experiência de atuação com Planejamento Financeiro em Indústrias
multinacionais;
• Experiência com sistemas ERP: SAP e/ou Oracle;
• Inglês: Intermediário/Avançado;
• Graduação: Bacharel completo em Administração, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas e demais cursos relacionados à área.
Localização do escritório:
- Jundiaí / São Paulo
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1261898/analista-deplanejamento-financeiro-e-contabilidade#sthash.YrzUbMMe.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Controladoria
Código da vaga: v1262377
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Novembro de 2015
Objetivo do Cargo:
Gerenciar a contabilidade Bunge Brasil, sendo responsável pelo fechamento contábil
garantindo a execução dos controles internos com eficiência e qualidade.
Principais atividades:
- Gestão dos controles internos;
- Ponto focal no atendimento às auditorias internas e externas;
- Gestão de equipe;
- Reconciliação Contábil.
Formação:
- Superior completo: Ciências Contábeis
Experiência/Conhecimentos Necessários:
- Conhecimento de USGAAP;
- Contabilização de derivativos;
- Contabilidade geral;
- Rotinas/Processos Financeiros;
- SOX;
- Hedge derivativo.
Local de Atuação:
- CENESP - São Paulo/SP.
www.vagas.com.br

Coordenador Fiscal
Código da vaga: v1261815
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 29 de Novembro de 2015
Conhecimentos:
- Contabilidade e Finanças,
- Legislação Contábil e Tributária,
- Processos Administrativos,
- Gestão de Processos de Negócio e conhecimento em produtos bancários.
- Ter experiência em gestão de pessoas.
Atividades principais:
- Revisão de tributos Diretos e Obrigações acessórias;

- Apoio na extração dos dados e na análise dos resultados dos indicadores;
- Coordenar a equipe no cumprimento da execução das políticas e regulamentações
das áreas fiscais e tributárias;
- Acompanhar os processos para cumprimento das demandas fiscais e tributárias
nas esferas Municipal, Estadual e Federal, atendendo às obrigações principais e
acessórias;
- Analisar e propor melhorias nos processos de trabalho para atendimento das
metas institucionais estabelecidas;
- Atuar na apuração de retenção na fonte de imposto e contribuições;
- Atender fiscalizações, notificações e auditorias em assuntos da área fiscal e
tributária;
- Auxiliar a equipe na execução das atividades e monitorar o status das tarefas
cotidianas.
Local de trabalho: Centro / RJ
A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios.
Avalie a descrição da empresa
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1260665
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Novembro de 2015
Pré-requisitos da vaga:
- Superior Completo ou Cursando Administração, Contabilidade, Direito, Economia
ou áreas correlatas.
Atividades:
- Atualização de sistema de acompanhamento processual;
- Diligência perante órgãos públicos;
- Organização de documentação para ações/defesas;
- Elaboração de procurações e etc.
Benefícios:
- Vale Transporte
- Vale Refeição de R$ 26,00/dia
- Convênio Farmácia
- Assistência Médica
- Seguro de Vida
- PLR
- Auxílio Creche
Horário Comercial
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1260665/assistentejuridico#sthash.wSV6gTsQ.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo
Código da vaga:v1244696
Nível hierárquico: Diretoria
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas:1
Data de expiração:27 de Novembro de 2015
Oportunidade para atuar como Gerente/Diretor Administrativo, sendo responsável
pela gestão das áreas de compras, projetos, marketing, recursos humanos e
financeiro.
Desejável experiência em empresa familiar e no varejo.
Formação: pós graduação completa
Local: Água Verde
Horário: comercial, de segunda à sexta-feira.
Salário: a combinar
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1244696/gerenteadministrativo#sthash.sMkjZZrc.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1260933
Nível hierárquico: Gerência
Local: Americana / SP / BR
Data de expiração: 27 de Novembro de 2015
Requisitos : Experiência na função , Superior completo em Administração de
Empresas , Ciências Contábeis , Economia , Engenharia será um diferencial.
Conhecimento no sistema TOTVS. Residir nas cidades de Americana , Santa
Barbara D'Oeste , Limeira , Piracicaba , Nova Odessa , Sumaré , Hortolândia ou
Campinas.
Disponibilidade para viagens.
Responsabilidades : Acompanhamento e controle das despesas administrativas da
empresa ; Gestão de Contratos, Serviços e Gestão Orçamentária e relações
comerciais; Acompanhar órgãos fiscalizadores, documentos; Assegurar e utilizar
ferramentas estratégicas para o melhoramento do processo administrativo; Política
de redução de custos ; Processo de melhorias departamentais ; Conhecimento em
fluxo de caixa , controle contábil/fiscal ; Apresentação de indicadores e relatórios
gerenciais , suporte a implantação e parametrização do sistema estratégico
;Assegurar a revisão de custos, processos; Acompanhar o cumprimento de rotinas
administrativas.
Segunda a Sexta-feira : 08h00min / 17h48min
Benefícios : CM/CO/VR/SEGURO DE VIDA

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1260933/gerenteadministrativo#sthash.tE9Mg1tI.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativa
Código da vaga: v1240837
Nível hierárquico: Gerência
Local: Mogi das Cruzes / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Novembro de 2015
Será responsável pela área administrativa e financeira de uma clinica medica. Fará
a gestão de equipes, atendimento, gestão da recepção e carteira de cliente.
Cera___2 responsável por todo o administrativo da clinica
Experiencia na gerencia administrativa, gestão de equipes. Cera___2 um diferencial
ter atuado em clinicas os empresas de prestação de serviços.
Superior Completo
Necessário ter domínio em informatica
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1240837/gerenteadministrativa#sthash.bW7WhGmX.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal- Junior/Pleno
Código da vaga: v1259689
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Jaguariúna / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015
Atividades:
Realizar a escrituração das Notas fiscais;
Realizar a o cadastro das alíquotas dos tributos (ICMS e IPI), CFOP’s, NOP’ nas
bases de cálculo;
Realizar as conciliações dos impostos de e inserção no sistema operacional utilizado
pela companhia;
Realizar toda a interface com o escritório de contabilidade referente às demandas
necessárias
Providenciar as certidões e documentos necessários;
Necessário: Inglês Intermediario

Formação em contabilidade
Residir próximo a Jaguariúna
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259689/analista-fiscal-juniorpleno#sthash.Cukap6od.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Jr.
Código da vaga: v1260275
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Paulínia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Novembro de 2015
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 DA VAGA
Formação Superior completa
Inglês fluente
Excel avançado
Disponibilidade para atuar/morar em Paulinia
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1260275/analista-decontroladoria-jr#sthash.8o5vlxi8.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO TRABALHISTA SR
Código da vaga: v1262724
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Dezembro de 2015
- Consultoria Trabalhista às filiais e áreas de negócio da empresa em todo território
nacional;

- Gestão de carteira de processos;
- Acompanhamento da legislação trabalhista vigente, e adequação dos
procedimentos a serem adotados pela empresa;
- Análises de risco e relatórios gerenciais;
- Coordenação de contratos de colaboradores terceirizados.
Perfil: experiência na área trabalhista em grandes empresas.
OAB ativo.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262724/advogado-trabalhistasr#sthash.tE5iDnlc.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Recursos Humanos JR
Código da vaga: v1262714
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Pará de Minas / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Dezembro de 2015
Realizar as atividades referentes à administração de pessoal, respondendo pela
guarda de documentos, registros, movimentação, apuração e pagamento do
pessoal, entre outros, procurando garantir o atendimento a todas as exigências
legais pertinentes a sua Área;
Realizar cadastro de admissão, demissão, rescisão e férias, no sistema, realizando
os cálculos necessários, bem como realizar a manutenção dos cadastros;
Efetuar todos os eventos relativos à aplicação de calendário legal de eventos da
Área de pessoal, a fim de evitar que atrasos possam gerar multas e penalidades à
Empresa;
Auxiliar no processo de recrutamento e seleção de novos funcionários para a
Empresa, divulgando vagas, recebendo candidatos, verificando documentação,
experiência e escolaridade mínima exigida para cada função, encaminhando-os
para entrevista e triagem pelo responsável da Área onde irá trabalhar;
Orientar o candidato quanto à documentação exigida para sua admissão
encaminhando-o para o exame médico admissional;
Realizar treinamentos e palestras para funcionários recém-admitidos, prestando
informações sobre as normas e condutas exigidas no ambiente da empresa,
instalações, alimentação, armários, entre outros, esclarecendo dúvidas e
procurando integrar o trabalhador ao ambiente da Empresa;
Apurar a frequência, através do controle de ponto, via sistema, verificando
incongruências e buscando suas causas, efetuando o lançamento e conferencias de
horas extras, banco de horas, adiantamentos, descontos, férias, adicionais e
demais itens necessários à elaboração da Folha de Pagamento, bem como controlar
e registrar os processos de licenças e afastamentos dos colaboradores;

Analisar os lançamentos efetuados na folha pagamento da unidade efetuando
ajustes necessários e informando o valor à matriz, para provisionamento do
montante solicitado para credito em conta corrente dos empregados;
Controlar a distribuição dos contracheques, cartão-salario, vales transporte e
alimentação aos funcionários; Proceder às demissões dos funcionários, apurando as
verbas rescisórias para futuro recolhimento de encargos, fazendo anotações na
documentação pertinente, providenciando a baixa no sistema e encaminhando o
profissional para a realização do exame médico demissional;
Efetuar a emissão das guias de recolhimento de obrigações e encargos sociais, de
acordo com a legislação, para aprovação, pagamento e entrega aos Órgãos
competentes em tempo hábil;
Acompanhar as fiscalizações trabalhistas, previdenciárias e de FGTS,
providenciando a documentação necessária, apoiando a Área jurídica quando da
ocorrência de autuações;
Acompanhar o desenvolvimento de processos de reclamações trabalhistas,
juntamente com o advogado da Empresa, atentando para o cumprimento dos
prazos e datas de audiências;
Atender as exigências legais quanto ao fornecimento das informações mensais e
anuais dos empregados;
Calcular a folha de pagamento e elaborar os relatórios relativos à mesma,
efetuando o fechamento; Fazer acerto com os empregados junto ao Ministério do
Trabalho;
Fazer requerimento para o INSS para afastamento do empregado;
Fazer as alterações necessárias nas carteiras de trabalho dos colaboradores,
lançando informações pertinentes, visando atualizar os documentos;
Controlar inclusão e exclusão de colaboradores e dependentes no plano de saúde
da unidade;
Receber cesta básica da Área de compras, conferir e distribuir aos colaboradores;
Controlar documentação e registro relativos a obras de terceiros;
Atender empregados prestando esclarecimentos sobre legislação trabalhista,
previdenciária e procedimentos internos, visando otimizar a relação dos mesmos
com a empresa;
Acompanhar as alterações da legislação trabalhista e previdenciária, através de
leitura e interpretação de textos legais e informativos mensais;
Apoiar o superior imediato em assuntos inerentes à sua Área de atuação,
apresentando e discutindo problemas e irregularidades, a fim de subsidiar definição
de procedimentos e ações a serem adotadas;
Elaborar relatórios gerenciais, subsidiando sua chefia imediata na tomada de
decisões.
Curso Superior Completo
Conhecimento na Legislação Previdenciária, Legislação Trabalhista, rotinas de
Pessoal, Sistema informatizado de controle de frequência, sistema de folha de
pagamento e Excel Avançado.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262714/analista-de-recursoshumanos-jr#sthash.29Ymq6hO.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Serviços de Perícia Contábil
Código da vaga: v1245668
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Dezembro de 2015
Nossa prática de serviços periciais de apoio a litígios consiste de um conjunto de
soluções destinadas a apoiar estratégias jurídicas com a demonstração de fatos e
teses de forma independente, usando de competências e técnicas aprendidas na
experiência em projetos de Disputas Societárias, Investigação de Fraudes, Combate
à Corrupção, Quebras de Contratos, Desequilíbrios Econômico-financeiros,
Insurance Claim Services (pleitos de seguros e resseguros), entre outros.
Principais responsabilidades:
- Apoio aos clientes na coleta e preservação de evidências, e na apuração do seu
impacto financeiro em processos de caráter societário, comercial, tributário,
trabalhista, cível ou criminal, incluindo testemunhos ou cross-examination em
processos de arbitragem, incluindo quando necessário o suporte de tecnologia
forense.
- Atuação técnica e analítica, elaborar e apresentar laudos ou pareceres periciais
independentes (contábeis, técnicos, econômicos, financeiros, entre outros), que
poderão ser utilizados como prova no âmbito de cortes judicial ou arbitral.
- Tipicamente irá atuar com escritórios de advocacia e departamentos jurídicos
corporativos para estudar a viabilidade da demonstração de alegações, conceber
estratégias de formação e apresentação de evidências.
Para se qualificar, os candidatos devem ter:
Desejável experiência sólida em perícias contábeis/econômicas.
Inglês Avançado é diferencial.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1245668/gerente-de-servicos-depericia-contabil#sthash.sUVSOKqh.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga:v1262573
Nível hierárquico:Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração:01 de Janeiro de 2016
Buscamos profissionais com experiência no mercado para atuar na área
administrativa da nossa empresa, sendo responsável pela gestão de contratos,
notificações de órgãos públicos e documentações da empresa, rotinas relacionadas
a combate de incêndio e segurança eletrônica, dentre outras demandas.
Dentre as principais atividades estão:

• Providenciar e zelar por todo tipo de documentação necessária para o
funcionamento da empresa (CNPJ, FIC, ALVARÁ, ENGENHO DE PUBLICIDADE,
TOLDO, LAUDO TÉCNICO/ART, PSCIP);
• Supervisionar a gestão dos contratos de terceiros e o processo de contratação,
quando necessário ou demandado pela Gerência Administrativa e coordenar os
serviços terceirizados e de manutenção na administração e execução de mudança
de layout e móveis;
• Executar processos de elaboração e revisão de contratos sociais das empresas
para registro nos órgãos competentes;
• Realização de processos de contração de serviços terceirizados, sempre que
solicitado pela Gerência Administrativa;
• Executar as rotinas relacionadas aos projetos e equipamentos de combate a
incêndio, providenciando a elaboração e aprovação do projeto, coordenação da
adequação do local, solicitação de vistoria para liberação do AVCB dentre outros
processos necessários para aquisição do documento (intermediação com
estabelecimentos que fazem parte da mesma edificação);
• Realizar o cadastro e controle de senhas do alarme, providenciar instalação e
adequação do sistema de segurança quando necessário, zelar pelo funcionamento
correto do sistema de segurança;
• Analisar as notificações de órgãos públicos e coordenar ações para sanar o (s)
problema (s) geradores da notificação;
• Conferir, controlar, executar processos referentes ao pagamento de taxas
públicas (Cadastro, correção e pagamento);
• Atender diariamente diversas solicitação de TODOS os setores da empresa,
esclarecendo dúvidas ou ajudando em alguma atividade que estejam realizando.
• Realização de atividades externas para protocolo de documentos ou outras
atividades relacionadas a bancos, correios e órgãos públicos.
Necessário Curso Superior completo Administração, Ciências Contábeis ou áreas
afins.
Horário de trabalho: Segunda à sexta, de 09h00min as 19h00min.
Salário: Salário fixo + comissão
Benefícios: assistência médica e odontológica, vale-transporte, auxílio-refeição.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262573/analistaadministrativo#sthash.zO22dgGR.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1262637
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Dezembro de 2015
REQUISITOS:

- Ensino Médio Completo;
- Bons conhecimentos de Informática (Excel Avançado)
- Experiência em atividades de apoio ao RH
- Disponibilidade para atuar na Zona Sul.
ATRIBUTOS DESEJÁVEIS:
- Cursos na área de RH, DP
- Conhecimento sobre as atividades de uma Clínica da Família
- Disponibilidade de Horário
- Disponibilidade para jornada de 40h semanais.
REGIME DE CONTRATAÇÃO: CLT
A VIVA RIO OFERECE:
- Salário: 1050,36
- Insalubridade (R$157,60)
- VA ou VR (R$396,00 por mês)
- VT (Opcional)
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262637/auxiliaradministrativo#sthash.eqpB3o38.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1262781
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 03 de Dezembro de 2015
Nosso cliente é uma holding que atua em duas frentes: Desenvolvimento
Imobiliário e Agronegócio.
Está há mais de 30 anos no mercado e destaca-se por investir em seus
colaboradores, focando em seu crescimento profissional, fornecendo instrumentos
para isso.
Buscamos talentos com:
•Habilidade numérica
•Atenção e concentração
•Relacionamento interpessoal
•Comunicação
•Organização
Principais funções do Assistente Financeiro:
•Realizar conciliação bancária diária das contas financeiras;
•Lançar autorizações de pagamentos no sistema integrado ERP;
•Organizar e arquivar documentos relativos aos pagamentos efetuados e impostos;
•Auxiliar na realização dos pagamentos diários.
Benefícios:

• Contato e interação com todas as áreas;
• Incentivo à educação;
• Oportunidade de carreira;
• Fácil acesso às lideranças;
• Pacote salarial prevê benefícios de mercado.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262781/assistentefinanceiro#sthash.BrAMDHb4.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Controladoria - São Paulo / SP
Código da vaga: v1262542
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 02 de Janeiro de 2016
Principais Atribuições:
• Suporte a gestão para definição de processo;
• Apoiar no agendamento das reuniões;
• Participar das reuniões com as áreas para estruturar processo e colher as
informações;
• Atuação no mapeamento dos fluxos e implantação de melhorias na área;
• Apoiar nos relatórios gerenciais;
• Apoio operacional na demanda da área: isenção de fornecedor, suspensão nota,
verificar débitos fornecedores, conferência de faturamento;
• Apoio no atendimento de novas atividades da área.
Requisitos:
• Superior cursando em Administração, Controladoria, Finanças ou áreas afins;
• Conhecimento com planejamento financeiro, estratégia, contas a pagar, receber
ou controladoria;
• Conhecimento em Excel e Access intermediário;
• Boa comunicação oral e escrita (objetividade, clareza, organização de ideias e
assertividade);
• Capacidade de análise e síntese;
• Capacidade de raciocínio lógico;
• Facilidade em trabalho em equipe.
Regime de Contratação:
■ CLT
Benefícios:
■ Assistência Médica
■ Assistência Odontológica
■ Seguro de Vida
■ Vale Refeição de R$ 23,00 ao dia
■ Auxílio creche para crianças de até 05 anos

■ PLR
■ SESC
Horário de Trabalho:
■ Segunda a Sexta, das 8h00 às 17h00 com 01h para almoço
Local de Trabalho:
■ Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo/SP
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262542/assistente-decontroladoria-sao-paulo-sp#sthash.LJeSrmGS.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Importação
Descrição das atividades
·
Processo de Importação
·
Acompanhamento com Despachante
·
Liberação para pagamento das invoices
·
Processos Administrativos referente à área
Pré Requisito
·
Formação Completa: Comércio Exterior, Administração de Empresas ou
áreas relacionada com importação e relações internacionais;
·
Inglês Avançado
·
Excel Avançado
Perfil
Excelente comunicação, ter senso de oportunidade para agir de forma proativa,
resistente a pressão, etc.
Remuneração
Remuneração de R$ 3.000,00 + Pacote de Benefícios
Local de Trabalho: Barueri
Candidatos no perfil, favor enviar Cv para regiane.oliveira@eurojob.com.br, com o
assunto "Analista de Importação"

Analista de Facilities Pleno
Será responsável pela administração da infra-estrutura da empresa, cozinha,
recepção, segurança, limpeza e serviço de copeiro. Será responsável pela
administração do orçamento, pela área de compras e implantação de melhorias no
ambiente de trabalho.

Realizará todos os pagamentos dos fornecedores da empresa e controle geral.
Requisitos:
Superior completo em: Administração, Contábeis e engenharias em geral.
Excel Nível intermediário/avançado
Habilidades em negociação e controle orçamentário.
Vivência minimamente relevante na área administrativa.
Diferencial: Veiculo Próprio.
Salário
Vale transporte
Convênio Odonto
Seguro de Vida
Refeitório na empresa
Bônus anual
Serão aceitos somente currículos dentro do perfil com pretensão salarial.
CONTRATAÇÃO IMEDIATA!
Interessados enviar currículo para: daniele.lima@b2agencia.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotinas Administrativas
Requisitos: Imprescindível Domínio em Excel Avançado e Digitalização. Raciocínio
Rápido, organização de arquivos, boa dicção. Ensino Médio Completo. Carga
Horária: Seg. a Sexta-feira - 08h00min as 18h00min (01h00min de almoço) obs:
Sexta-feira saída as 17h00min
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Priscila para o email financeiro@ecopipe.com.br com a sigla AUX ADM no campo assunto até o dia
16/11/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa sediada em Campinas em prestação de serviços em Segurança Eletrônica
está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Irá dar todo apoio à Gerência da empresa: atendimento
telefônico; suporte no atendimento ao cliente; fazer cotações de materiais diversos;
controlar agenda da gerência; agendar reuniões; fazer e manter organizado os
arquivos (documentos, notas, contratos e etc.); ter conhecimentos ou noções sobre
notas fiscais de serviços e etc.
Requisitos: Ensino médio; ótimos conhecimentos em informática:
Word/Excel/internet.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Refeição; assistência médica; co nênia odontológico; vale transporte
Observações: Disponibilidade para início imediato, irá trabalhar das 8 às 18 horas
de segunda à sexta-feira. Contratação CLT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de R&S para o e-mail
assistente2015@gmail.com">admassistente2015@gmail.com com a sigla Adm no
campo assunto até o dia 16/11/2015.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUDITOR CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar Auditorias em clientes externo
Requisitos: Superior completo em Contabilidade. Conhecimento abrangente da
legislação fiscal e tributária. Com registro no CNAI – Cadastro Nacional dos
Auditores Independentes (condição essencial
Salário: R$ 6.000,00
Benefícios: (refeições e reembolso de despesas com viagens)
Observações: Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira das 8 horas a 17
horas, com uma hora de intervalo de almoço.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla AUDITOR no campo assunto até o dia
20/11/2015.
Veja outras vagas de Auditor Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSIST FISCAL (LUCRO REAL/ PRE / VALINHOS / SP / 2 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com 2 vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.

Responsabilidades: responsável por controlar e executar trabalhos relacionados
com a área contábil, possua conhecimento da legislação do lucro real, lucro
presumido, conferência de livros fiscais, cálculos de ICMS ST, legislação tributária
Requisitos: Ensino Superior completo ou cursando ou curso Técnico na área e
conhecimento em informática. Experiencia e conhecimento na legislação lucro real,
presumido, cálculos de ICMS, ST, legislação tributaria. Vaga exclusiva para quem
mora em Campinas/SP, Valinhos/SP ou Vinhedo/SP
Salário: a combinar
Benefícios: VT em dinheiro com desconto de 2,5% e VR de R$15,30 por dia em
Ticket Alimentação Obs.ENVAIR O ULTIMO SALÁRIO E PRETENSÃO SALARIAL NO
CURRICULO OU CORPO DO EMAIL
Observações: Horário de trabalho: Segunda a Sexta-feira das 08hs00min às
17hs30minhrs, com 01h30minh de almoço
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla CONTABIL2015 no campo assunto até
o dia 20/11/2015.
Veja outras vagas de Assist Fiscal (Lucro Real/ Pre no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSIST. FISCAL (SIMPLES) / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com 1 vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: responsável por controlar e executar trabalhos relacionados
com a área contábil, sendo eles: registro de documentos, escrituração de livros
fiscais, classificação de despesas, análise e reconciliação de contas.
Requisitos: Ensino Superior completo ou cursando ou curso Técnico na área e
conhecimento em informática. Possua conhecimento da legislação do lucro simples
e MEI, conferência de livros fiscais, cálculos de ICMS ST, legislação tributária. Vaga
exclusiva para quem mora em Campinas/SP, Valinhos/SP ou Vinhedo/SP
Salário: a combinar
Benefícios: VT em dinheiro com desconto de 2,5% e VR de R$15,30 por dia em
Ticket Alimentação Obs.ENVAIR O ULTIMO SALÁRIO E PRETENSÃO SALARIAL NO
CURRICULO OU CORPO DO EMAIL
Observações: Horário de trabalho: Segunda a Sexta-feira das 08hs00min às
17hs30minhrs, com 01h30minh de almoço
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla CONTABIL2015 no campo assunto até
o dia 20/11/2015.
Veja outras vagas de Assist. Fiscal (Simples) no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSIST. DPTO PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ter experiência com o Folhamatic será diferencial.
Requisitos: Folha de Pagamento, Admissões, rescisões, 13° salário, férias,
Impostos: INSS, IR, DARF PIS, DARF Desoneração, RAIS, DIRF, Contribuições
sindicais, Homologações em sindicatos e MTE, assessoramento de duvidas de
clientes.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: VT, VR, Assist Médica e Odonto.
Observações: CLT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jessica para o email selecao.externo@yahoo.com.br com a sigla Assistdp no campo assunto até o
dia 20/11/2015.
Veja outras vagas de Assist. Dpto Pessoal no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Grupo Salerno - Empresa no Ramo de Gestão de Resíduos Industriais. Está com 1
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Controle e roteamento de entregas, coletas de transporte,
controle e emissão de pesagens. Demais atividades administrativas.
Requisitos: Experiencia com rotinas administrativas, expedição e liberação de
materiais. Conhecimento com controle de frota.
Salário: a combinar
Benefícios: Ajuda de custo, Cesta básica, Prêmio, Convênio médico, Seguro de vida.
Observações: Atuação no horário administrativo
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sara Alves para o
e-mail rh@gruposalmeron.com.br com a sigla Adm - CPCs no campo assunto até o
dia 27/11/2015.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Gerente Financeiro – Centro/RJ.
Atividades:
·
Coordenar as atividades financeiras de contas a pagar, receber, faturamento
e tesouraria;

·
Desenvolver e acompanhar o fluxo de caixa da empresa com
dimensionamentos de necessidades de recursos para o equilíbrio financeiro;
·
Planejamento orçamentário da empresa, com medições de resultado
mensais;
·
Definir procedimentos para o adequado recebimento dos direitos e
pagamento das obrigações da empresa, visando o efetivo planejamento e controle
do caixa;
·
Conciliação bancária, contas a pagar e a receber, acompanhando e
verificando as provisões de custos, despesas e receitas;
·
Elaborar relatórios a fim de informar a diretoria e presidência sobre a
situação financeira da empresa;
·
Estabelecer e acompanhar indicadores de desempenho, definindo planos de
ações;
·
Negociação com bancos ref. a envio de duplicatas, prorrogações de
vencimentos, descontos financeiros e negociação de juros.
·
Realização do planejamento estratégico e provisão financeira e confecção de
relatórios financeiros, analisando e implementando processos de melhorias.
·
Acompanhamento Fiscal: ISS, IRPJ, IRRF, CSLL.
Exigências:
·
Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia.
·
Pós Graduação desejável em Gestão de Pessoas.
·
Experiência sólida comprovada na CTPS na função.
·
Excel nível intermediário/avançado (Tem que ter conhecimento com
formulas).
·
Conhecimentos no Sistema Nasajon - Persona “Cobranza”.
Local de Trabalho:
·
Centro– Rio de Janeiro.
Beneficios:
·
R$ (Enviar Pretensão Salarial)
·
VR R$ 15,00 + VT + Plano de Saúde + Convênio com farmácias, Faculdades,
SESI e Restaurantes.
Interessados encaminhar currículo no corpo do e-mail informando a PRETENSÃO
SALARIAL para: recrutrh10@gmail.com colocando no assunto: GERFIN.
Obs: Só serão analisados perfis com Pretensão Salarial.
ATENÇÃO: A ENTREVISTA SERÁ AGENDADA POR E-MAIL. FAVOR VERIFICAR SEU EMAIL E CAIXA DE SPAM SEMPRE!

Ajudante Administrativo (a)
Código da vaga: k3825-6
Ramo da empresa: Administração e Limpeza Predial
Cidade: Pacatuba/CE
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio

N.º vagas: 2
Data de abertura: 08/11/2015
Previsão de encerramento: 24/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WHLFIs

Telefonista
Código da vaga: k2121-886
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 08/11/2015
Previsão de encerramento: 08/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1NllMnq

ASSISTENTE DEPARTAMENTO FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
MH CONTABILIDADE (Escritório de Contabilidade). Está com 1 vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Lançamentos fiscais, elaboração e envio SPED/ DCTF/ GIA/
DIPJ/ ISSQN.
Requisitos: Experiencia mínimo na área fiscal, conhecimento na rotina de escritório
de contabilidade.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro de Vida.
Observações: Horário: Segunda a Sexta, das 08h30min ás 18h00min.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Matheus Machado
para o e-mail mh@mhcontabilidade.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
20/11/2015.
Veja outra às vagas de Assistente Departamento Fiscal no Emprega Campinas. É
100% grátis!

SECRETÁRIA DE DIRETORIA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
OGGI RH está assessorando empresa na região de Campinas. Está com 1 vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Suporte á diretoria
Requisitos: Superior Completo Experiência como secretária de diretoria
Conhecimento em Pacote Office
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Aline para o email vagas@oggirh.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 15/11/2015.
Veja outras vagas de Secretária de Diretoria no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Supervisor de Departamento Pessoal – Bonsucesso/RJ
SUPERIOR COMPLETO em Administração, Contabilidade, Gestão de Pessoas, Gestão
de RH ou áreas relacionadas.
Experiência mínima de 2 anos na função Supervisor de DP.
Perfil: Organizado, detalhista, sequencial, metódico, planejador de rotinas e que
saiba trabalhar sob pressão.
Atividades: Além de experiência em supervisão e orientação de equipe, irá auxiliar
na solução de problemas referentes aos serviços de pessoal, informar aos clientes
os procedimentos corretos a serem aplicados na parte trabalhista, direcionar os
clientes de forma clara e precisa, evitando assim os conflitos trabalhistas; Práticas
em cálculos trabalhistas como admissão, Horas Extras, Adicional Noturno,
Periculosidade, contribuições sindicais, contribuições assistenciais, processamento
de folha, 13° salário, férias, rescisões trabalhistas, CAGED, FGTS, INSS, DARF,
Conectividade ICP ,compra de Vale Refeição e Vale Transporte, Homologações,
fechamento anual de RAIS e DIRF; Domí-nio do Pacote Office, Leis Trabalhistas
(CLT), Internet, sistema Pack DP Alterdata, sistema eletrônico de vale transporte e
vale refeição, serão considerados como diferenciais. (Haverá prova)
Salário R$4.000,00 + VT + VR
Enviar currículo para avaliarh2014@gmail.com colocando no assunto: Supervisor de
DP.

ASSISTENTE FINANCEIRA DA CONTABILIDADE
SUPERIOR COMPLETO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

NECESSÁRIO CONTAS A PAGAR E RECEBER, EMISSÃO DE RECIBOS E CONTROLE
DE CONTA CORRENTE
ATIVIDADES: ACOMPANHAR PRODECIMENTOS FINANCEIROS, ELABORAR
RELATÓRIOS, CLASSIFICAÇÃO CONTABIL, RETENÇÃO DE IMPOSTOS E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
HORARIO: SEG / SEX 08h30min - 17 h
SALÁRIO: R$ 2466,60 + EXCELENTES BENEFICIOS
CANDIDATAS NO PERFIL PODERÃO ENVIAR CV NO CORPO DO EMAIL PARA
renatabastoscosta33@gmail.com, MENCIONANDO NO ASSUNTO ASSISTENTE
FINANCEIRA CONTABIL

AUXILIAR DE DP / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: ATIVIDADES DE ADMISSÃO, CALCULAR FÉRIAS, FOLHA DE
PAGAMENTO E CAGED (ENTREGA E INTERPRETAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA).
EMISSÃO DE IMPOSTOS.
Requisitos: FORMAÇÃO EM RH OU ADMINISTRAÇÃO, COMPLETO OU CURSANDO
CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS COM REGISTRO EM CARTEIRA, CÁLCULO DE
FÉRIAS, CAGED E IMPOSTOS, FOLHA DE PAGAMENTO.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA
Observações: RESIDIR EM CAMPINAS TER EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. ENCAMINHAR PRETENSÃO SALARIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de IRENITA para o email SELECAO@IDRHCAMPINAS.COM.BR com a sigla DP no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE DP no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CONTADOR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa atuante no ramo do transporte rodoviário de cargas. Está com 1 vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Administrar os tributos; registrar atos e fatos contábeis;
controlar o ativo permanente; gerenciar custos; preparar obrigações acessórias,
tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e

administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados; elaborar demonstrações
contábeis; prestar consultoria e informações gerenciais; realizar auditoria interna e
externa; atender solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Assessorar
nas atividades de ensino,
Requisitos: Conhecimento Generalista e bom conhecimento de financeiro; Contas a
pagar e receber, faturamento; Conhecimento sobre a área fiscal: ISS, ICMS, PIS
(PIS CUMULATIVO), COFINS (COFINS CUMULATIVA), IRPJ E CSLL;
Salário: R$ 2.500,00
Benefícios: Reembolso de despesas alimentação, cesta básica, condução, metade
de um convênio médico e seguro de vida.
Observações: CLT. Horário: 08h00min-18h00min.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Chio para o e-mail
schioconsultoria@gmail.com com a sigla CONTADOR2015 no campo assunto até o
dia 19/11/2015.
Veja outras vagas de Contador no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar Administrativo Bilíngue - Barra da Tijuca
Atividades:
Responsável pelas atividades administrativas das unidades de negócios, elaboração
de relatórios, controle de notas fiscais e pequenas compras, visando prover a
gerencia de informações administrativas para a tomada de decisão. Assegurar o
atendimento telefônico e pessoal aos clientes internos e externos.
Cadastrar os chamados (ordens de serviço).
Conferir e registrar documentos inerentes à sua área de atuação, como notas
fiscais, documentos para pagamentos, contratos para aprovação;
Auxiliar nos processos internos relacionados à administração de pessoal, tais como
coleta de documentos, compilação de dados do cartão de ponto e demais rotinas da
área de pessoal para envio à sede corporativa.
Elaborar planilhas, controles, circulares, apresentações e relatórios solicitados pela
gerencia/coordenação/supervisão, utilizando dados e informações fornecidas pelas
áreas.
Horário : de segunda a sexta - 08hs às 17h48minhs
Local: Barra da Tijuca
Informações:
Salário: R$1200
Benefícios: Vale transporte + vale alimentação + vale refeição
Encaminhar currículos para recrutarjrio@gmail.com no corpo de e-mail e colocar no
assunto: Aux Adm

ASSISTENTE ADMISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Sexta-feira, 6 de Novembro de 2015 13h32min Marcar como não lida
De:
"Emprega Campinas vagas7@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
Empresa no segmento de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso. Está com 1
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: – Rotinas administrativas, faturamento e emissão de notas
fiscais – vendas, serviços e outras remessas, contabilizar relatórios de atendimento
técnico, negociação com fornecedores e cotações, compras de materiais e
equipamentos, lançamento de informações no sistema, atendimento telefônico da
empresa, arquivamento de documentos e estoque de materiais.
Requisitos: Requisito s: – Formação Superior em Administração de Empresas; –
Experiência mínima de 5 anos na área; – Experiência com rotinas administrativas,
elaboração de relatórios, controle de documentos e processos, dentre outras
atividades administrativas;
Salário: a combinar
Benefícios: Vale refeição, Vale Transporte, Assistência Médica
Observações: Horário: 2ª a 6ª das 08 h às 18 h INFORMAR A PRETENSÃO
SALARIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Setor de
Contratação para o e-mail vagas@ctctecnologia.com com a sigla ADM no campo
assunto até o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE ADMISTRATIVO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Advogado Júnior
Código da vaga: v1265982
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 09 de Dezembro de 2015
Conhecimento em procedimentos licitatórios e contratos administrativos.
Análise de editais, preparação de documentação, confecção de recursos,
impugnações e acompanhamento em sessões de licitações.

Análise e elaboração de contratos gerais.
Disponibilidade para viagens.
Possuir OAB.
Contratação: CLT (fixo + benefícios).
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1265982/advogadojunior#sthash.Rnjau8hy.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Pleno
Código da vaga: v1266031
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 08 de Janeiro de 2016
Pré requisitos:
Formação superior completa com a OAB. Pós graduação em Direito Empresarial,
Direito Civil, Direito Societário ou Fusões e Aquisições.
Inglês fluente
Atuação generalista
Generalista - empresarial: atuação na área contenciosa (cível, ambiental, criminal e
minerária) sob o aspecto da definição de estratégias e relações com escritórios
externos, empresarial (análise e confecção de contratos diversos - inclusive
internacionais, marcas e patentes, suporte à regularização imobiliária) e corporativo
(societário e fusões e aquisições).
Apoio na área de compliance.
Pacote Office - Windows;
Software gestión juridical)
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1266031/advogadopleno#sthash.Ix3jTUIK.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1237196
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1

Data de expiração: 09 de Dezembro de 2015
Descrição de Atividades:
Liquidação de Sentença/Acórdão/Acordo;
Juntada de TED;
Solicitação de cumprimento de obrigação de fazer;
Juntada de comprovante de cumprimento de OF;
Recolhimento de custas recursais e baixa;
Indexação de peças do sistema do cliente;
Solicitação de encerramento do sistema do banco;
Acompanhamento de processos aguardando quitação e expedição de MP em favor
do Banco.
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios:
VR ou VA - R$ 20,00/dia
Plano de saúde e odontológico do Bradesco
VT
Seguro de vida em grupo
Auxilio creche - R$ 150,00/mês
Convênios com instituições de ensino e lazer.
Local de trabalho - Centro / RJ
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1237196/assistentejuridico#sthash.BBVggXOW.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente administrativo
Código da vaga: v1265483
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Niterói / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 09 de Dezembro de 2015
Experiência na área de estoque, notas fiscais e compras.
Conhecimento intermediário no Pacote Office (principalmente Excel).
Superior completo ou cursando Administração ou curso similar.
Local de trabalho: Centro de Niterói (próximo as Barcas).
Imprescindível que resida em Niterói.
Horário de trabalho: 8 às 17h (seg. a sexta)
Assistência médica e odontológica + VR + VT + Seguro de vida + Aux. Farmácia.
Salário: R$ 1.410,00.
Disponibilidade imediata
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1265483/assistenteadministrativo#sthash.EJxwvYSf.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo I
Código da vaga:v1265969
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Minas Gerais / BR
Quantidade de vagas:15
Data de expiração:09 de Dezembro de 2015
Preparação e digitalização de documentos;
Preparação de dossiês;
Conciliação de informações sistema x documentos;
Trabalho realizado com grande volume de papéis.
Pré-requisitos
Ensino médio completo;
Experiência no setor de documentação;
Organização;
Agilidade.
Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, de 08h00 as 17h48, com 1 hora de
almoço.
Benefícios:
Vale transporte;
Vale-refeição de R$ 504,00;
Vale-alimentação de R$ 391,00;
Planos de saúde e odontológico Bradesco; Auxílio creche;
Seguro de vida;
Previdência privada;
Good card (após 90 dias de experiência);
Auxílio acadêmico (após 1 ano de empresa).
Interessados deverão cadastrar o currículo informando a pretensão salarial.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1265969/auxiliar-administrativoi#sthash.1M60tsWV.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo JR.
Código da vaga: v1262794
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 03 de Dezembro de 2015
Ensino Médio completo;
Experiência na função;
Excel avançado;

Experiência comprovada na área de SGI;
Atividades:
Apoio de SGI;
Elaboração de planilhas de acompanhamento de auditoria;
Acompanhamento de relatórios de conformidade;
Apoio no tratamento de não conformidades da área de serviços;
Verificação de conformidade legal de contratos;
Apoio em auditorias internas e comportamentais;
Elaboração de apresentações gerenciais diversas.
Desejável
Treinamentos e/ou certificação SGI (ISO 9000, 14000 e OHSAS 18000)
Salário
R$2.601,29 + benefícios
Local de trabalho: Campos Elíseos
Horário: Segunda a Sexta 07h25min às 16h25min
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262794/assistenteadministrativo-jr#sthash.P2l8NeCv.dpuf
www.vagas.com.br

Auditor Pleno
Código da vaga: v1265716
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas:1
Data de expiração: 09 de Dezembro de 2015
Requisitos:
Superior completo ou cursando em Ciências Contábeis ou Economia;
Experiência em Auditoria de Processos e Contábil, preferencialmente em
instituições financeiras;
Pacote Office;
Legislação do BACEN;
Capacidade de análise, dinamismo, treinamento e Bom relacionamento
interpessoal;
Paciência, saber ouvir, boa capacidade de argumentação e comunicação,
comprometimento, atenção a detalhes, concentração, espírito de equipe,
organização, foco e pró atividade.
Principais Atribuições:
Auditar, conforme cronograma de trabalho, os diversos processos da instituição;
Elaborar programa de testes de controles para os processos auditados;
Garantir o cumprimento das normas internas e externas, através da revisão e
validação dos controles contábeis, financeiros e operacionais, verificando sua
solidez e veracidade;

Manter-se atualizado às alterações ocorridas no ambiente interno ou externo da
organização, através de treinamento, publicações especializadas, manuais de
normas e procedimentos, visando assegurar a correção dos processos de auditoria;
Elaborar as etapas e material de apoio dos processos de auditoria sob sua
responsabilidade, em consonância com os procedimentos/metodologia definidos
pela empresa, através do levantamento de dados e informações sobre a
área/legislação aplicável, objetivando direcionar a condução dos trabalhos,
resguardar e comprovar os resultados obtidos.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1265716/auditorpleno#sthash.oYwBSsyU.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1265496
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Goiânia / GO / BR
Local de Trabalho: Goiânia
Carga Horária: Comercial
Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, Alimentação, Vale Transporte, PPR
(participação nos lucros e resultados)
Atividades:
-Auxiliar na conciliação bancária
-Controlar Saldos bancários
-Contabilizar tarifas
-Fazer baixa de cartões de crédito
Requisitos:
-Ensino superior cursando
-Experiência na função
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1265496/assistentefinanceiro#sthash.obUPX22d.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Financeiro
Código da vaga: v1265706
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1

Data de expiração: 09 de Dezembro de 2015
PRÉ-REQUISITOS:
Formação superior completa;
Experiência sólida na área financeira, tendo atuado com contas a pagar, contas a
receber, fluxo de caixa e projeções financeiras.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NECESSÁRIOS:
Sistema de gestão integrado;
Pacote Office, primordialmente Excel.
FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DIRETAS:
Estruturar setor financeiro;
Executar e controlar serviços de contas a pagar;
Executar conciliações e controles dos saldos bancários;
Negociações com instituições financeiras;
Assegurar o cumprimento das obrigações financeiras e recebimento dos créditos da
empresa;
Supervisionar as atividades da tesouraria;
Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro;
Negociar despesas bancárias;
Preparar o fluxo de caixa diário e semanal;
Captar recursos financeiros no mercado, buscando as melhores formas e taxas de
juros, visando atender as necessidades da empresa;
Preparar documentação para procedimentos judiciais em relação a créditos da
empresa;
Preparar relatório sobre posição de clientes inadimplentes, contatando os
representantes para solução de pendências;
Supervisionar a administração do recurso financeiro da empresa, assegurando o
seu crescimento e a sua lucratividade, suprindo a diretoria com informação
gerencial.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1265706/supervisorfinanceiro#sthash.jI8j6w7t.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FOLHA DE PAGAMENTO
• Elaboração dos cálculos da folha de pagamento ,
• Recolhimento de tributos, relatórios e estatísticas internas (exigidos pela
legislação),
• Responsável pela emissão de holerites, folhas analíticas, guias de recolhimento
como FGTS, INSS, IRRF, contribuições sindicais, cálculo de hora extra, DSR, envio
de informações a CAIXA para efeitos de FGTS (GFIP),
• controlar todos os valores, a serem descontados em folha de pagamento, tais
como farmácia, despesas médicas, hospitalares e odontológicas, adiantamento
salarial, entre outros,

• Cálculo de férias, férias coletivas, abono de férias.
• Responsável pela emissão de recibo e atualização em CTPS.
• Controle de admissão, responsável pela emissão do contrato de trabalho,
anotações de registro em CTPS, anotações em livro de registro.
• Controle de demissão, calculando verbas rescisórias a ser paga em TRCT, cálculo
de multa do FGTS (GUIA GRRF), fornecimento de extratos, formulários de seguro
desemprego, atualização de CTPS.
• Assessorar os clientes no ato rescisões de contrato que necessite homologação
em sindicato.
• Assessoria em fiscalização do Ministério do Trabalho.
• Responsável pela entrega de todas as informações acessórias exigidas pelos
diversos órgãos governamentais (Ministério do trabalho, INSS, MEC, SESI, CAIXA
etc), visando ao cumprimento de exigências legais.
• Preparar relatórios de DIRF, RAIS, GEFIP, Informe de Rendimentos, CAGED e
outras obrigações acessórias relacionadas com a folha de pagamento.
• Orientar todos os clientes quanto à aplicação da legislação trabalhista e
previdenciária, repassando as modificações ocorridas, visando ao seu adequado
cumprimento.
• Manter as relações entre empresa e empregado de acordo com legislação vigente
e normas da empresa.
• Ensino Superior
• Ter comprometimento, proatividade e bom relacionamento pessoal.
Salário a combinar
Benefícios: VT; TR e assistência médica
Os interessados DENTRO DO PERFIL deverão enviar currículo NO CORPO DO EMAIL
para recesel@agencia-brasil.com. Mencionar no campo assunto: ANALISTA FOLHA
DE PAGAMENTO.
OBS.: esteja atendo aos e-mails e spam, pois os contato serão realizados via email.
• Elaboração dos cálculos da folha de pagamento ,
• Recolhimento de tributos, relatórios e estatísticas internas (exigidos pela
legislação),
• Responsável pela emissão de holerites, folhas analíticas, guias de recolhimento
como FGTS, INSS, IRRF, contribuições sindicais, cálculo de hora extra, DSR, envio
de informações a CAIXA para efeitos de FGTS (GFIP),
• controlar todos os valores, a serem descontados em folha de pagamento, tais
como farmácia, despesas médicas, hospitalares e odontológicas, adiantamento
salarial, entre outros,
• Cálculo de férias, férias coletivas, abono de férias.
• Responsável pela emissão de recibo e atualização em CTPS.
• Controle de admissão, responsável pela emissão do contrato de trabalho,
anotações de registro em CTPS, anotações em livro de registro.
• Controle de demissão, calculando verbas rescisórias a ser paga em TRCT, cálculo
de multa do FGTS (GUIA GRRF), fornecimento de extratos, formulários de seguro
desemprego, atualização de CTPS.
• Assessorar os clientes no ato rescisões de contrato que necessite homologação
em sindicato.
• Assessoria em fiscalização do Ministério do Trabalho.

• Responsável pela entrega de todas as informações acessórias exigidas pelos
diversos órgãos governamentais (Ministério do trabalho, INSS, MEC, SESI, CAIXA
etc), visando ao cumprimento de exigências legais.
• Preparar relatórios de DIRF, RAIS, GEFIP, Informe de Rendimentos, CAGED e
outras obrigações acessórias relacionadas com a folha de pagamento.
• Orientar todos os clientes quanto à aplicação da legislação trabalhista e
previdenciária, repassando as modificações ocorridas, visando ao seu adequado
cumprimento.
• Manter as relações entre empresa e empregado de acordo com legislação vigente
e normas da empresa.
• Ensino Superior
• Ter comprometimento, proatividade e bom relacionamento pessoal.
Salário a combinar
Benefícios: VT; TR e assistência médica
Os interessados DENTRO DO PERFIL deverão enviar currículo NO CORPO DO EMAIL
para recesel@agencia-brasil.com. Mencionar no campo assunto: ANALISTA FOLHA
DE PAGAMENTO.
OBS.: esteja atendo aos e-mails e spam, pois os contato serão realizados via email.

Analista de Departamento Pessoal
Imobiliária referência no Rio de Janeiro contrata analista de departamento pessoal
que irá realizar todas as atribuições pertinentes ao setor como: cálculo de folha de
pagamento e encargos, admissão, rescisão, controle de férias, controle de exame
periódico, entre outros.
Buscamos profissionais com experiência comprovada na função.
Requisitos Imprescindíveis para Oportunidade:
- Residentes do Rio de Janeiro
- Superior completo ou em curso em Gestão de recursos Humanos ou Contábeis;
- Usuário do pacote Office nível intermediário;
- Sólida experiência em elaboração e cálculo de Folha de Pagamento;
- Sólida conhecimento em Encargos;
- Conhecimento em Legislação Trabalhista;
- Habilidade em comunicação/fluência verbal;
- Bom relacionamento interpessoal.
Remuneração: A combinar.
Benefícios:
-VT;
- Vale refeição;
- Plano de saúde e odontológico;
- Auxílio Farmácia;
- Descontos em redes conveniadas

Local de Trabalho: Taquara (Jacarepaguá) - RJ
Horário: Segunda a sexta 09 às 18h30minh
Interessados deverão enviar CV colocando no assunto: Analista de DP para
curriculo@administradorarenascenca.com.br

RECEPCIONISTA TRILINGUE LOCAL: LEBLON
HORÁRIO: – MANHÃ / TARDE E NOITE - A COMBINAR DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO. 6 X 1.
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO
SALÁRIO: R$ 1.300,00
BENEFÍCIOS: VT + VALE ALIMENTAÇÃO ATRIBUIÇÕES: RECEPCIONISTA HÓSPEDES EXPERIÊNCIA: É PRECISO EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA COMO
RECEPCIONISTA, SER ORIUNDO DE HOSTEL SERÁ UM DIFERENCIAL É PRECISO FALAR INGLÊS FLUENTE E ESPANHOL EM NÍVEL AVANÇADO INTERESSADOS ENVIAR CURRICULO PARA trabalhoatual20@gmail.com
COLOCANDO NO ASSUNTO: RECEPCIONISTA TRILINGUE –

ANALISTA FISCAL/CONTABIL SR / CAMPINAS/SP / 1 VAGA(S)
Incorporadora está com 1 vaga(s) em aberto para Campinas/SP.
Responsabilidades: Será responsável por elaborar os processos da empresa:
Compras, fiscal, contábil, DP. Responsável pelas conciliações contábeis e analises.
Requisitos: Conhecimento em todas as rotinas fiscais e contábeis, conhecimento em
processos de departamento pessoal.
Salário: a combinar
Benefícios: - Vale Refeição/Alimentação – R$ 480,00 - Vale transporte - Seguro de
Vida - Assistência médica e Odontológica – 75% custeado pela empresa. - PLR de
até 4 salários ao ano
Observações: Formação acadêmica: contábil, controladoria, etc
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ligia para o e-mail
lmolina@handsonrh.com.br com a sigla Contábil no campo assunto até o dia
19/11/2015.
Veja outras vagas de Analista Fiscal/Contábil Sr no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR ADMINISTRAVITO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Studio cair Ismael Fernandes está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar as tarefas e rotinas administrativas da Unidade,
organização e manutenção do arquivo e armário de materiais, organização do
espaço de atendimento e escritório; atendimento e contatos telefônicos; digitação
de relatórios, formulários e demais documentos, controle de livro de ponto e etc...
Auxiliar no controle e gestão dos recursos financeiros e logísticos da empresa.
Requisitos: -2º grau completo - Conhecimento de Informática (Word, Excel) e
serviços de escritório
Salário: a combinar
Benefícios: Na entrevista
Observações: Terça a sábado das 08h00min as 18h00min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ROSANA para o email rosanahairdesign@gmail.com com a sigla Aux.ADM no campo assunto até o
dia 20/11/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE DE DP / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Logística está com 1 vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Experiência na área de folha de pagamento, apontamento e
conferência de cartões e folha, ponto eletrônico, conhecer impostos, cálculos de
horas extras, férias, 13 salário. Rescisões e Admissões. Grande fluxo de
contratações. Foco folha . Atendimento a funcionários, compra e conferência de
benefícios.
Requisitos: Residir em Paulínia, Sumaré ou Campinas fácil acesso a Paulínia.
Superior em RH , Adm ou afins completo ou cursando; Desejável experiencia
anterior em empresas do segmento de transportes e logística.
Salário: R$ 1.600,00
Benefícios: VT+REF LOCAL+AM+AO+SEG VIDA+CB
Observações: EFETIVO INICIO IMEDIATO ENCAMINHAR NO CURRÍCULO ULTIMO
SALÁRIO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Nalva para o email selecao@elithrh.com.br com a sigla Ass. DP no campo assunto até o dia
16/11/2015.
Veja outras vagas de Assistente de DP no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA CONTABIL / JAGUARIÚNA / SP / 1 VAGA(S)
Actual está com 1 vaga(s) em aberto para JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: .
Requisitos: Conhecimento das rotinas de fechamento do módulo contábil do
Sistema Datasul Totvs 12.06; Experiência de 1 ano na função de execução;
Preferencialmente no ramo de metalúrgica; Experiência de conciliação/contábil de
faturamento, devolução e impostos/Caixa e Bancos/Contas a pagar sistema Datasul
- Totvs 12.06; Conhecimento do módulo MRI – Recuperação de impostos.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Leticia para o email jaguariuna.selecao@actualrh.com.br com a sigla Contábil no campo assunto
até o dia 25/11/2015.
Veja outras vagas de Analista Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

PSICÓLOGA ORGANIZACIONAL / SUMARÉ CAMPINAS / 01 VAGA(S)
Auto Viação Ouro Verde está com 01 vaga(s) em aberto para Sumaré/ Campinas.
Responsabilidades: Atuar com recrutamento e seleção em grande volume. Processo
de admissão (toda rotina de encaminhamento para exames médicos, conferência e
recolhimento de documentação, entre outros). Análise de indicadores de RH .
Atendimento aos colaboradores em forma de aconselhamento. Descrição de cargos.
Integração de novos funcionários. Treinamento e desenvolvimento. Organização de
documentos burocráticos do setor . Condução de programa menor aprendiz.
Comunicação interna e eventos.
Requisitos: Sexo feminino. Residir na região de Campinas, ter experiência de
atuação nas áreas mencionadas, ter formação acadêmica em psicologia, pósgraduação em Gestão de Pessoas será um diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale refeição, Cesta Básica, Plano de Saúde e transporte
Observações: Enviar pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Eliana para o email recrutamento@ouroverde.com.br com a sigla Psicóloga no campo assunto até
o dia 15/11/2015.
Veja outras vagas de Psicóloga Organizacional no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

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!

AUXILIAR COZINHA - FAST FOOD / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. Está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: . Conhecimento em montagem, preparação e higienização dos
pratos e alimentos.
Requisitos: • Masculino/feminino; • De 18 a 45 anos; • Preferencialmente ter
experiência como ajudante de cozinha em restaurante ou no ramo alimentício; •
Regime de contratação: CLT (Efetivo); • Horário: Das 14h30min às 22h50min
horas; • Informações adicionais: Disponibilidade para trabalhar aos sábados,
domingos e feriados.
Salário: R$ 1.110,00
Benefícios: Vale transporte, cesta básica, alimentação no local. Inicio imediato.
Observações: Caso preferir ligue para (19) 3728-4188 ou (19) 99689-8835 e
agende sua entrevista. Inicio imediato.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux not. No campo assunto
até o dia 10/12/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Cozinha - Fast Food no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

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: 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/1M7CDte

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: 1
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

AUXILIAR DE COZINHA / SUMARE / 1 VAGA(S)
IC TRANSPORTES - TRANSPORTADORA está com 1 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 2 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!

ENGENHEIRO DE ALIMENTOS
Código da vaga: v1259117
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: 1
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

GERENTE RESTAURANTE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Garantir a qualidade, padronização do restaurante; Garantir o
resultado da operação do restaurante, acompanhando e orientando a equipe na

preparação dos alimentos; Garantir a excelência no atendimento, qualidade e o
padrão no serviço e no produto; Participar do Acompanhamento e desenvolvimento
de novos colaboradores; Estimular a motivação da equipe e o nível adequado da
qualificação e desempenho.
Requisitos: Imprescindível experiência anterior na área de alimentação como
gerente. Experiência em liderança de pessoas no ramo de restaurante.
Disponibilidade de horário, inclusive para trabalhar aos finais de semana e feriados.
Residir em Campinas. Ensino Médio completo.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte + Refeição no local + Assistência médica + Premiação
Observações: Obrigatório enviar sua Pretensão salarial, residir em Campinas e
possuir Ensino Médio completo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natalia para o email selecao@irasoaresrh.com.br com a sigla Gerente Rest. no campo assunto até o
dia 15/11/2015.
Veja outras vagas de Gerente Restaurante no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TÉCNICA EM NUTRIÇÃO / JARINU / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE RESTAURANTE INDUSTRIAL está com 1 vaga(s) em aberto para
JARINU / SP.
Responsabilidades: COORDENAÇÃO DE EQUIPES, ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS,
CUSTOS DIÁRIOS
Requisitos: CRN ATIVO ENSINO MÉDIO COMPLETO RESIDIR PRÓXIMO OU EM
JARINU
Salário: R$ 1.900,00
Benefícios: CESTA BASICA, ASSISTENCIA MEDICA, VALE TRANSPORTE,
ALIMENTAÇÃO NO LOCAL E UNIFORME
Observações: VAGA CLT UNIDADE (INAUGURAÇÃO) COM 100 REFEIÇÕES HORÁRIO
DE TRABALHO DAS 7H ÀS 16H48 SEG. À SEXTA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Valquíria para o email selecao@lallegro.com.br com a sigla TECJARINU no campo assunto até o dia
16/11/2015.
Veja outras vagas de TÉCNICA EM NUTRIÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COZINHEIRO LIDER / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no mercado há mais de 15 anos no ramo de refeições coletivas. Servindo
para órgãos públicos e privados. Está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E
RMC / SP.
Responsabilidades: Experiência em cozinha industrial; Liderança; Trabalho em
equipe;
Requisitos: Higiene e manipulação de alimentos; Boas práticas; Cozinhar, liderar a
equipe Supervisionar o cumprimento dos padrões de limpeza, organização e
normas sanitárias No mínimo 01 ano comprovado em carteira.
Salário: a combinar
Benefícios: a ser divulgado na entrevista
Observações: Estamos à procura de uma pessoa dinâmica, responsável, ativa e
com total disponibilidade de horários. Irá trabalhar aos finais de semana, sendo
escala 6×1
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Terezinha para o
e-mail rh.votatinha@yahoo.com.br com a sigla Coz1 no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Cozinheiro líder no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Padeiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista (supermercado)
Local: Inhaúma e Irajá
Requisitos:
Desejável experiência comprovada de no mínimo 3 meses na função ou curso de
padeiro.
Descrição das atividades: trabalha na preparação de massa de pão, bolos entre
outros.
Escolaridade mínima: 4ª série
Necessário experiência em ctps
Escala: 6x1
Horário de trabalho: 13h40min às 22h00min
A empresa oferece:
Salário: R$ 1247,00
Benefícios: cesta básica + refeição no local (não é descontado do colaborador) +
vale transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/padeiro226222.aspx

AJUDANTE DE CONFEITEIRO
* Perfil:
- Idade: 20 A 55 ANOS.
- Sexo: Homem ou Mulher.
- Morar próximo do bairro Olaria ou Del Castilho - RJ
* Atividades a exercer:
- Rotina de Serviços de AJ DE CONFEITEIRO
* Experiências Requeridas:
- Experiência de 1ano em CARTEIRA DE TRABALHO como AJ. DE CONFEITEIRO.
* Carga horária de trabalho:
- Dê 2ªfeira a Sábado - Podendo ser em algum desses turnos:
06h00min às 14h30min OU 08h00min às 16h30min OU13:30 as 22h00min.
* Benefícios:
- Salário R$ 1.200,00
- Vale-transporte.
- Café da Manhã OU Café da Tarde OU Café da Madrugada e Lanche Reforçado.
* INTERESSADOS E DENTRO DO PERFIL FAVOR ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA
urgentetrabalho@gmail.com
* COLOCAR NO CAMPO ASSUNTO O NOME DA VAGA QUE ESTÁ SE
CANDIDATANDO. CASO NÃO SEJA INFORMADO, O CURRÍCULO SERÁ
DESCARTADO.

CHEFE DE COZINHA (Refeições Transportadas).
Sexo Masculino.
Experiência na carteira de trabalho como Chefe de cozinha ou cozinheiro líder.
Sólida experiência em cozinhas industriais de grande porte.
Disponibilidade de horário. Horário a definir.
Local: Braz de Pina – Rio de Janeiro - RJ.
Atividades: Coordenar, supervisionar o preparo de grande quantidade de refeições
e controlar a arrumação das caixas térmicas que serão enviadas para os clientes.
Oferece:
R$ 1.930,00 + R$ 157,60 (Insalubridade).
Benefícios: Vale Transporte + Refeição no Local + Cesta Básica R$ 140,00 (Cartão
Alimentação) + Plano de Saúde + Plano Odontológico.
Candidatos interessados favor enviar currículo para:
marionsilvagama@yahoo.com.br colocando no assunto: Chefe de Cozinha - Brás de
Pina.

Confeiteiro
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: Zona Sul (Leblon, Flamengo, Botafogo, Copacabana e Jardim Botânico),
Zona Norte (Tijuca), Zona Oeste (Barra da Tijuca e Recreio)
Perfil:
Escolaridade: Ensino fundamental completo,
Experiência mínima – Caso não tenha experiência, estará sujeito a realizar teste
prático.
Idade: Maior de 18 anos
Horários 14h00minh as 22h20minh / 15h00minh as 23h20minh e 16h00minh as
00h20minh.
Oferecemos:
Salário: R$ 1.200,00
Vale Transporte
Cesta básica
Refeição no local
Ass. Médica e Odontológica
Seguro de vida
Cartão mamãe
Desconto em faculdades e outros.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/confeiteiro197977.aspx

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

VT, alimentação no local, plano de saúde e odontológico extensivo às dependentes,
cesta básica, cartão mamãe, seguro de vida, cartão Multicheque, convênio com
faculdades e chances de crescimento
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/acougueiro212011.aspx

Peixeiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Local: tijuca, Copacabana, barra da tijuca
Porte: grande
Escolaridade: ensino fundamental
Experiência mínima de 6 meses na função
Horário de trabalho: 14h às 22h
Escala 6x1
A empresa oferece:
Salário R$1002,79 + benefícios
VT, alimentação no local, plano de saúde e odontológico extensivo às dependentes,
cesta básica, cartão mamãe, seguro de vida, cartão Multicheque, convênio com
faculdades e chances de crescimento
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/peixeiro212013.aspx

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

Salário R$1002,79 + benefícios
VT, alimentação no local, plano de saúde e odontológico extensivo às dependentes,
cesta básica, cartão mamãe, seguro de vida, cartão Multicheque, convênio com
faculdades e chances de crescimento
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/padeiro212014.aspx

Atendente de Cafeteria
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: alimentação (cafeteria)
Local: shopping
Atividades: atendimento ao cliente, operações no caixa e preservação e
organização do local de trabalho.
Requisitos:
A partir de 18 anos
Experiência em atendimento será um diferencial
Dinâmica e ter boa aparência
Disponibilidade de horário
Horário: 15h00min h ás 10h00min h - escala 6 x 1
A empresa oferece:
Salário: R$ 868,00 + R$ 150,00 de premiação
Benefícios: vale transporte + lanche
Vaga feminina
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/atendentede-cafeteria-226212.aspx

AUXILIAR DE AÇOUGUE / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Oba Hortifruti está com 1 vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Suporte aos açougueiros, organização do setor, reposição de
carnes.

Requisitos: Residir em Campinas, ter interesse pela área do açougue e
disponibilidade para atuar das 12h40 às 21h00, em escala 6 x 1 (trabalha todos os
dias e tem uma folga na semana).
Salário: R$ 1.169,00
Benefícios: Refeição no local, vale transporte, assistência médica e odontológica
(opcionais e após o período de experiência), desconto de 20% nas compras de
hortifruti da loja em que irá atuar, desconto de 20% nos cursos do SENAC,
convênio com o SESC;
Observações: Aim do salário mencionado, há mais a insalubridade, no valor de
R$157,00.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vania para o email vagas@redeoba.com.br com a sigla Auxiliar de Açougue no campo assunto até
o dia 17/11/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de Açougue no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COZINHEIRA (O) / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
MARIA PADARIA está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: TER EXPERIENCIA
Requisitos: PREPARAR REFEIÇÕES, MANTER O AMBIENTE DE TRABALHO LIMPO,
EVITAR O DESPERDICIO
Salário: a combinar
Benefícios: CESTA BÁSICA, VALE TRANSPORTE, DESCONTO PARA COMPRA DE
PRODUTOS DA PADARIA
Observações: TER DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO INCLUSIVE AOS FINAIS DE
SEMANA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LIVIA para o email rh@mariapadaria.com.br com a sigla COZINHA no campo assunto até o dia
14/11/2015.
Veja outras vagas de COZINHEIRA (O) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Líder de Lanchonete - BARRA
- Necessário:
. Disponibilidade TOTAL de horário;

. Experiencia como Líder, coordenador, encarregado ou supervisor na área de
restaurantes, lanchonetes.
. Experiência (mínima de um ano comprovada na carteira) das atribuições citadas:
. Atuar com abertura e fechamento de caixa;
. Controlar os prazos de validade e situação dos mesmos para o consumo;
. Conferir cartões de ponto dos funcionários;
. Realizar pedidos de produtos para abastecer a loja;
. Ensino Médio completo. Ensino Superior completo ou cursando será um
diferencial.
Observações:
· Salário: R$ 1.296,00
· Benefícios: VT + Lanche + Ticket Alimentação valor R$ 70,00
· Regime de contratação: CLT (Efetivo)
· Horário: (escala de revezamento 6x1).
Interessadas enviar currículo no corpo do e-mail para
consultoria.workepower@yahoo.com.br escrito no assunto: Lider de Lanchonete –
BARRA

AJUDANTE DE COZINHA / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
GRSA está com 1 vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Ajudante de Cozinha para auxiliar no preparo de alimentos,
organização e limpeza da cozinha e refeitório
Requisitos: Ensino Fundamental
Salário: a combinar
Benefícios: VT, Convenio médico entre outros benefícios.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natalia para o email vagascampinas@grsa.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
28/11/2015.
Veja outras vagas de Ajudante de Cozinha no Emprega Campinas. É 100% gratis!

AUTOMOTIVA

Chassis Design and Release Engineer - Relocate to Australia São Paulo,
Brazil
Our client, Ford is investing $300 million in R&D in Australia this year alone – more
than any other automaker – and their Victorian-based Asia-Pacific Product
Development team continues to develop vehicles for customers locally and around
the world.
As they ‘Go Further’, Ford is looking for enthusiastic and motivated people to be a
part of their high-performing, team-oriented culture. Ford is continuing to provide a
platform for professional excellence, which is achieved through their commitment to
outstanding professional development opportunities.
At Ford, you can be part of an innovative, highly competitive industry that delivers
meaningful products, which are generally, are the second biggest investment in our
customers’ lives.
Come join the team that’s redefining the future of transportation. Together, we
innovate the future today.
Ford Australia provides equal employment opportunity and values diversity in the
workplace, making them an employer of choice.
Seeking Engineers with Design & Release experience in Chassis & Suspension
systems
Responsibilities
•Design & Engineering Release Project Management responsibility for chassis
frames, Towbars, undershields, body mounts, spare tyre mounting, knuckles, hubs
and bearings
•Lead project teams for new model programs, product actions and total value
management
•Launch of product into production
•Work closely with suppliers, engineers, manufacturing & purchasing to ensure
lowest cost and best quality solutions
Selection Criteria
•Bachelor’s degree in Engineering (Mechanical/Mechatronics preferred)
•Demonstrated ability to lead & motivate cross functional project teams
•Strong project management competencies
•Significant experience in chassis components design and release with an OE
supplier
•Demonstrated working knowledge of engineering quality planning tools
•Demonstrated knowledge of Chassis CAD and CAE Design Tools
•Thorough understanding of Global Product Development System
*All CV/Resumes are to be submitted in WORD format only*
*Search 'Ford careers' for more information*
- See more at:
http://www.aplitrak.com/?adid=c2FsaS41NTU3NS40NzA3QGJheXNpZGVhdS5hcGxp
dHJhay5jb20#sthash.iALz1UE5.dpuf
www.indeed.com.br

Pintor Automotivo - Randon Medianeira Mecânica
Código da vaga: v1261094
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Santa Maria / RS / BR
Trabalhar como pintor automotivo de caçambas e implementos agrícolas.
Obs:
- É necessário ter experiência e conhecimento na área de pintura automotiva.
A Empresa oferece para seus funcionários:
- Salário de acordo com o cargo e benefícios.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1261094/pintor-automotivorandon-medianeira-mecanica#sthash.8P4WkX8l.dpuf

Program Manager / Gerente de Programa
Código da vaga: v1262301
Nível hierárquico: Gerência
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Novembro de 2015
- Formação em Engenharia;
- Experiência em indústria automotiva;
- Inglês fluente e desejável alemão;
Para atuar em multinacional na cidade de Sorocaba.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262301/program-managergerente-de-programa#sthash.o1wUVArT.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1256986
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Lagoa da Prata / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Novembro de 2015
- Desejável superior completo/em andamento em Engenharia Mecânica, Agrícola ou
Agronômica ou Técnico Mecânico completo.
- Desejável experiência no setor sucroalcooleiro

- Possuir visão estratégica, equilíbrio para trabalhar sob pressão, dinâmico,
humildade, comunicativo, de fácil trabalho em equipe.
Benefícios:
Plano de saúde
Plano odontológico
Refeição na empresa
Vale alimentação
Transporte
PPR
Seguro de vida
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256986/coordenador-demanutencao-automotiva#sthash.cIqb0UOf.dpuf
www.vagas.com.br

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

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

Pintor Automotivo
Oficina Santa Terezinha- Natal, RN
R$ 1.000 por mês
Pessoas com experiência na área de pintura e funilaria, ganhando o valor estimado
a cima, trabalhando de segunda a sexta de 08h00min ás 18h00min sábado de
08h00min ás 12h00min. Interessados entrar em contato nos telefones: 84 87841302 e 84 3025-6760.
Trabalhando.com
www.indeed.com

Analista de Suprimentos Jr.
Piracicaba, SP
R$ 3.001 - R$ 4.000 por mês
Garantir a qualidade das entregas do time automotivo da empresa.
Propor soluções para zerar os atrasos de maneira proativa.
Garantir atendimento as requisições de compra no prazo, no custo e qualidade
esperada.
REQUISITOS Experiência na função.
Ensino Superior Completo ou Cursando
Bons conhecimentos de Excel.
BENEFÍCIOS Vale Transporte e Alimentação no local.
Piracicaba Fácil
www.indeed.com.br

Mecanico (a) Diesel
Araucária, PR
R$ 2.200 por sempre Requisitos:
•Ensino Medio Completo
•Disponibilidade para Viagens: Eventuais.
principais Atividades:
•Assegurar a Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos Automotores.
•Levantar Necessidade de Substituição de Pecas, Equipamentos do Veiculo e
Acessórios e Repassar Ao Responsável Pelo Setor.
experiencia na area especificada
Central de Empregos
www.indeed.com.br

Auxiliar de Produção
Gi Group- Caçapava, SP
R$ 1.023 por mês
Nosso cliente é uma multinacional do segmento automotivo e está contratando:
Auxiliar de produção
Atividades do cargo
Montar bancos para automóveis, fazer o reparo, se necessário e garantir a
qualidade do produto.
Requisitos necessários
Não é necessário experiência anterior

Local de trabalho: Caçapava (SP)
Residir preferencialmente em Caçapava
Vaga Temporária
São direitos do trabalhador temporário garantidos por Lei: 6.019/74: Registro em
CTPS, Contribuições previdenciárias (INSS), FGTS, 13° e Férias Proporcionais + 1/3
de férias , sujeitos aos descontos de INSS e Benefícios.
De seg a sex, das 05h50 às 15h05 e, aos sábados alternados, das 06h00 às 12h00.
Salário: R$ 1023,00
Benefícios: Vale Alimentação, Transporte, Refeição na empresa,
Disponibilidade para início imediato.
www.indeed.com.br

ANALISTA ou ENGENHEIRO DE QUALIDADE
Okamoto RH- Limeira, SP
R$ 5.000 por mês
Para trabalhar em empresa do ramo automotivo e atuar como responsável pela
qualidade dos produtos junto aos clientes.
Requisitos:
Formação: Engenharia Mecânica ou de Produção; Tecnólogo ou Técnico e em
Mecânica, Qualidade, Produção ou áreas afins.
Experiência consolidada na área de qualidade, no ramo automotivo .
Inglês fluente
Os candidatos interessados deverão:
mencionar no assunto a sigla: ENGQUALF- 415
enviar currículo, mencionando a pretensão salarial no corpo do e-mail,
Tipo de vaga: Efetivo
Salário: R$5.000,00 /mês
Experiência necessária:
•Experiencia no ramo automotivo: 2 anos
Formação acadêmica necessária:
•Curso técnico
Idioma exigido:
•Inglês fluente
www.indeed.com.br

Mecânico Automotivo
Burns Garage- Curitiba, PR
Vaga para mecânico automotivo urgente com experiência em carros importados!
Salário a combinar + benefícios
Período integral
Tipo de vaga: Efetivo
Apenas candidatos locais:
•Curitiba, PR
Experiência necessária:
•Carros Importados: 1 ano
Formação acadêmica necessária:
•Curso técnico
www.indeed.com.br

SERVIÇO DE LANTERNEIRO AUTOMOTIVO
Belo Horizonte, MG
Bairro Renascença – Belo Horizonte/MG Benefícios: salário fixo, vale transporte e
almoço na empresa Perfil: buscamos por profissional dinâmico, pro-ativo, pontual,
organizado e detalhista.
Exigência: Ter experiência profissional comprovada.
Atividades: As atividades a serem realizadas pelo profissional devem ser com total
responsabilidade, eficiência e qualidade.
Disponibilidade de início imediato.
Emprego Minas Gerais
www.indeed.com.br

Aplicador de Insuflem
Rio de Janeiro, RJ
R$ 1.500 - R$ 3.000 por mês
Empresa de Médio Porte no segmento de acessórios automotivos. Cargo:
APLICADOR DE INSULFILM Número de vagas: 3 Descrição do cargo /
Responsabilidades: Atendimento ao público; Aplicação de Insuflem Automotivo
(será testado); Instalação de acessórios automotivos em geral. Formação e

experiências requeridas: Experiência de 1 ano na função. Imprescindível
compromisso, pontualidade, habilidade, rapidez e responsabilidade.
Bairro: Santíssimo Cidade: Rio de Janeiro Benefícios: - Vale Transporte; - Vale
Refeição; Horário de Expediente: Segunda a Sexta, 8 às 18h e Sábado, 8 às 14h.
Salário: R$ 1.500,00 até R$ 3.000,00
RioVagas
www.indeed.com.br

Coordenador supervisor de qualidade
Auge Assessoria- Boituva, SP
R$ 3.501 - R$ 4.000 por mês
irá Supervisionar as atividades de inspeção e controle de qualidade de produtos e
matérias-primas, analisar e levantar procedimentos, elaborar indicadores e
acompanhar a aplicação de ações corretivas e preventivas nos processos internos,
a fim de garantir o cumprimento das normas de qualidade e políticas da empresa.
Beneficios: A Combinar;
Formação Acadêmica: Superior completo.
Experiência: Experiência como coordenador supervisor de qualidade.
Conhecimento sistema de qualidade automotiva.
Salário: De R$ 3.501,00 a R$ 4.000,00
Empregos.com.BR
www.indeed.com.br

Gerente de Desenvolvimento de Produtos
RH Automotive- Jundiaí, SP
Engenharia Mecânica
Função desejada:
Gerente Desenvolvimento
Escolaridade:
3º grau incompleto graduação
Conhecimento nos idiomas:
Inglês Fluente e Espanhol como diferencial
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SP-Jundiaí
Salário:

A combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Engenharia de Materiais ou Química;
Atuação na Ind do Segmento de Plástico;
Sólidos conhecimentos em desenvolvimento de novos produtos;
Experiência com polímeros;
Vivência com visitas, negociações e inovações com clientes;
Contato com o laboratório de tecnologia dos EUA a fim de propor soluções para os
clientes no Brasil;
Quantidade de vagas: 1
www.indeed.com.br

CHEFE DE OFICINA MECANICA
Jobcenter- Maringá, PR
Jobcenter
Área de Atuação: Técnicos: Manutenção, Instalação e Reparos
Atividades:
Selecionar, contratar colaboradores, executar serviços de mecânico, elaborar
orçamentos de peças e mão de obra, IMPORTANTÍSSIMO TER RELACIONAMENTO
COM CLIENTES NA REGIÃO, relacionar-se com fornecedores.
Mecânica geral, alinhamento, balanceamento, uso de scanner automotivo, noções
de elétrica, manutenção e conhecimento dos diversos tipos de ferramentas e
equipamentos de uso diário.
Informações:
AMPLA EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO
****Mecânica leve, e diesel, para caminhões 3/4.
****Se possuir carteira de clientes será um diferencial
INTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO POR E-MAIL OU COMPARECER
PESSOALMENTE COM CURRÍCULO E CARTEIRA DE TRABALHO NA "JOBCENTER" Rua Neto Alves Martins, n2074, ao lado da Wizard, próximo ao Maringa Park
(antigo Aspem Park)
Maringá.com
www.indeed.com.br

Gerente de Projetos - Change Management
Betim, MG
Atribuições do cargo:
•EXPERIENCIA EM GESTÃO DE TREINAMENTOS.

•LIDERAR O DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES QUE ATENDAM OS REQUISITOS
DE NEGÓCIO E CONTRIBUAM PARA A SUSTENTABILIDADE DAS ÁREAS DE
QUALIDADE;
•SUPORTAR AS APLICAÇÕES INSTALADAS GARANTINDO A ESTABILIDADE,
DISPONIBILIDADE E EVOLUÇÃO DAS MESMAS.
•NEGOCIAR E DESENVOLVER RELACIONAMENTOS SÓLIDOS COM FORNECEDORES
E PARES NA ORGANIZAÇÃO (NACIONAIS E ESTRANGEIROS).
•DEFINIR SOLUÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INTEGRADAS COM O
AMBIENTE DE AUTOMAÇÃO.
EXPERIÊNCIA SÓLIDA EM PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE
QUALIDADE EM EMPRESAS DE GRANDE PORTE OCUPANDO FUNÇÕES DE ANALISTA
OU COORDENAÇÃO.
•INGLÊS FLUENTE;
•VISÃO HOLÍSTICA E CAPACIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E SÍNTESE.
•DESEJÁVEL EXPERIENCIA NO SETOR AUTOMOTIVO.
•CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA : PMP
Ceviu
www.indeed.com.br

Engenheiro Metrologista
Emprego sol- Betim, MG
Engenheiro Metrologista ; Executar análises de tolerâncias estáticas / dinâmicas em
carrocerias de automóveis e seus componentes, levando em consideração os
processos de fabricação de cada componente e o processo de montagem dos
mesmos na linha de produção, atuando no setor de qualidade, emitindo relatórios
que orientem a Engenharia do Produto na definição das tolerâncias e fazendo
interface entre a produção e a Engenharia de Produto. Necessário ter experiência
como Metrologista na indústria automotiva. Necessário ter conhecimento de leitura
e interpretação de normas técnicas e desenhos. Desejável experiência em funilaria
/ fábrica de carrocerias. Necessário conhecimento em metrologia de processos de
fabricação: usinagem, fundição, estampagem, injeção plástica, etc. Conhecimento
básico do software UG. Ensino Superior completo ou cursando nas áreas de
engenharia mecânica, elétrica, produção e automação. Desejáveis cursos de
aperfeiçoamento: FMEA, PPAP e Trabalho Padronizado.
www.indeed.com.br

Polidor de Autos
Infinit. Funilaria Pintura e Estética Automotiva- São Paulo, SP
R$ 1.200 por mês
Empresa contrata polidores de automóveis para estética automotiva, de preferencia
que façam também pecas lixadas.
Tipo de vaga: Tempo Integral
Salário: R$1.200,00 /mês
Apenas candidatos locais:
•São Paulo, SP
Experiência necessária:
•polidor: 1 ano
Diploma ou certificação exigida:
•são paulo
Idioma exigido:
•Brasil
www.indeed.com.br

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Fortaleza, CE
Requisitos
Ensino médio completo;
Conhecimentos gerais de veículos leves e médios (exemplo: manutenção
preventiva e corretiva);
Experiência comprovada;
Conhecimento em sistema de freio, sistema de ignição, sistema de alimentação de
combustível, sistemas de lubrificação e de arrefecimento, sistema de transmissão,
sistema de direção e sistema de suspensão;
Atividades
Realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos;
Substituir, ajustar ou retificar peças do motor;
Efetuar consertos mecânicos ou elétricos, troca de óleo, limpeza de motores, etc…;
Executar outros serviços de manutenção operando equipamentos;
Efetuar a manutenção, limpeza e zelo pelas ferramentas sob sua responsabilidade;
Auxiliar na desmontagem e montagem de motores dos veículos;
Realizar limpeza da área de trabalho.
Habilidades
Agilidade, flexibilidade, atenção a detalhes, habilidade para trabalhar em equipe ,
iniciativa, precisão, dinamismo e capacidade de organização.
Horário
Segunda a sábado.

Oferecemos
Salário compatível (Enviar pretensão salarial);
Convênio médico (100%);
Vale-refeição;
Cesta básica;
Vale-transporte.
Vaga Nordeste
www.indeed.com.br

Analista de Garantia
Márcio Monco- Ponta Grossa, PR
R$ 4.000 por mês
Realizar análise de peças retornadas em garantia (mecânicas e elétricas); Preparar
e executar testes para verificar problemas e causa raiz; Preparar relatórios das
análises e testes; Manter contato com a Engenharia do Produto na Europa.
Contrato temporário - 90 dias. Formação superior completa ou cursando
Engenharia Mecânica; Vivência em empresa multinacional.
Obrigatório: Experiência em indústria automotiva (testes de produto, qualidade do
produto ou análise de peças em garantia); Inglês intermediário; Disponibilidade
imediata para trabalhar em Ponta Grossa.
G4 RH
www.indeed.com.br

Instalador / Entregador de Baterias
Osasco, SP
R$ 1.200 por mês
•Segmento: automotivo (baterias). Necessário moto própria. Horário: segunda a
sexta das 08h30min às 17h30minhs e aos sábados 09h00min às 13h00min
alternando os horários 10h00min às 15h00minhs. A empresa oferece: .
Salário de R$ 1200,00. Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o
currículo atualizado.
Caderno Nacional
www.indeed.com.br

Torneiro Mecânico
PCB Soldagens Automotivas Ltda.- Resende, RJ
R$ 1.001 - R$ 2.000 por mês
Necessário: Ensino Médio Completo, experiencia mínima de 6 meses na função, ter
concluído curso de Torneiro Mecânico e Leitura e interpretação de desenho
trigonometria.
Atribuições:
* Aplicação de dispositivos de apoio e fixação (lunetas, placas de quatro castanhas
e contrapontos)
* Cálculos trigonométricos.
* Aplicação de ferramentas de corte (positiva, negativa, ângulo de posição,
balanço)
* Utilização de ferramentas de Aço Rápido e Metal Duro.
* Monitoramento de desgaste de ferramentas
* Aplicação de fluidos de corte e refrigerantes
* Alinhamento de cabeçote e carro
* Utilização de equipamentos de medição específicos.(Relógio comparador, relógio
apalpador,micrômetros,súbitos,paquímetros e etc)
*Abertura de roscas internas e externas
* Abertura de roscas esquerdas, interna e externa
* Manutenção preditiva do equipamento.
*Fabricação de ferramentas específicas
*Identificação de tipos de pastilhas de corte
*Critérios de fixação e posicionamento de peças na máquina, em função das
características das mesmas.
Trabalhando.com
www.indeed.com.br

MECANICO ALINHADOR / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Centro Automotivo está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Responsável pela parte mecânica, alinhamento e
balanceamento dos veículos.
Requisitos: Experiência em mecânica, alinhamento e balanceamento de veículos.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: enviar pretensão salarial

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Melissa Batista
para o e-mail recrutamento.am@outlook.com com a sigla Mec. Alinh no campo
assunto até o dia 15/11/2015.
Veja outras vagas de Mecanico Alinhador no Emprega Campinas. É 100% grátis!

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: k2253-72
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

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!

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

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

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 09h00minh as 18h48minh
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 à 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

Assistente Comercial
Código da vaga: k2520-6
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/10/2015
Previsão de encerramento: 31/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XGeyl6

VENDEDOR (A) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CONSTRUÇÃO LIVRE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA está com 1 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: ATENDIMENTO AO CLIENTE BALCÃO E TELEFONICO
Requisitos: TER EXPERIÊNCIA COM VENDAS DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
Salário: R$ 1.202,00
Benefícios: V.T. + PRÊMIO + CONVÊNIO MÉDICO APÓS EXPERIÊNCIA 90 DIAS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
contato@construcaolivre.com.br com a sigla VENDEDOR no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de VENDEDOR (A) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista de Planejamento Comercial
Código da vaga: k3181-44
Ramo da empresa: Entretenimento, Lazer e Cultura
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/10/2015
Previsão de encerramento: 16/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XD9n5s

GERENTE GERAL – ÁREA DE VENDAS
Inglês fluente
Necessário vir do segmento de produtos hospitalares – area DIAGNÓSTICA
Vivência em toda a estratégia de vendas, planejamento anual, Financeiro,
acompanhamento de metas e resultados,
melhorias nas práticas de mercado, custos, precificação e demais rotinas
pertinentes à area
Usuária de excel em nível avançado e Sistema Protheus
Local de trabalho : Osasco
Interessadas enviar currículo para: excelencia@excelenciasolucoesrh.com.br
Assunto: Gerência / Diagnóstica

CONSULTOR DE VENDAS
Para LOJA DE DECORAÇÃO E UTENSÍLIOS DE COZINHA – SHOPPING NO CENTRO
Ícone RH seleciona CONSULTOR (A) DE VENDAS para trabalhar em lojas no
segmento de utensílios de cozinha e decoração localizada em SHOPPING NO
CENTRO DO RIO.
Necessário experiência comprovada na função de vendedor (a).
Horário: 06 x 14 OU 14 x 22 / escala 6x1
Salário: comissão (média acima de R$2000)
Se você se encontra no perfil da vaga, favor encaminhar seu currículo para
iconerh@yahoo.com.br colocando no assunto, o código: 687
Para visualizar todas as vagas visite o nosso site iconerh.com

SUPERVISOR COMERCIAL / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Franquia em expansão contrata. está com 1 vaga(s) em aberto para HORTOLÂNDIA
/ SP.
Responsabilidades: Gerenciamento de equipe, atendimento comercial e captação de
clientes.
Requisitos: Experiência no setor comercial varejista e supervisão de equipe.
Salário: R$ 3.000,00
Benefícios: Salário Fixo, Comissão e Prêmios e Ajuda de Custo
Observações: CLT, Veículo próprio
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de José para o e-mail
promocionalequipe@gmail.com com a sigla Sucesso no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Supervisor Comercial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Consultor de Vendas
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: telecomunicações
Atividades: será responsável por buscar clientes de porta em porta em um local
definido posteriormente, oferecendo todos os produtos da empresa.
Requisitos:
Ensino médio completo.
Local: rio de janeiro

Necessário experiência com vendas externas.
Horário: integral.
Escala: 6x1.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 241,00
Benefícios: VT + vr + plano de saúde + plano odontológico + seguro de vida +
participação nos lucros.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/consultorde-vendas-226203.aspx

Analista Comercial PL
Código da vaga: v1266274
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 10 de Dezembro de 2015
Requisitos
● Superior cursando ou completo em Administração ou áreas afins
● Inglês intermediário/avançado
● Excel avançado
● Desejável vivência com Customer Service
Responsabilidade
● Controle e gestão de estoque e demandas
● Interface distribuidores e demais areas da empresa envolvidas no processo
(logística, financeiro, entre outras)
● Colocação e controle dos pedidos em sistema
● Atendimento a distribuidores
● Relatórios e Planilhas em Excel
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1266274/analista-comercialpl#sthash.6PgqqLCy.dpuf
www.vagas.com.br

Representante Varejo Junior - RP 1406/2015
Código da vaga: v1266046

Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Juiz de Fora / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Novembro de 2015
As suas tarefas e Responsabilidades:
Gerenciar de seu painel de visitação, com cobertura de visitação;
Elaborar pré-visitas baseado em auditorias de mercado;
Coleta qualitativa de estoque em PDV’s estratégicos e face amento;
Realizar pesquisas solicitadas pela empresa;.
Implementar de plano de ação enviado pelo Varejo farma;
Gerenciar e negociar verbas de Marketing junto aos clientes, visando o atingimento
de suas metas;
Negociar e realizar venda de produtos BHC nas farmácias e drogarias eleitas para o
painel;
Gestão de todas as linhas de negócio, considerando particularidades pertinentes a
cada uma delas para obtenção de resultados esperados;
Trabalhar em sinergia com a equipe de Varejo, Demanda, Promotores e Kama.
Analisar relatórios DDD, MDTR, Pharma link e construir plano de ação para seu
setor;
Realizar eventos e treinamentos para farmacêuticos nos principais clientes do seu
setor;
Informar e treinar farmacêuticos sobre diferenciais de produtos e disponibilizar
material técnico cientifico sobre os mesmos;
Capacitar farmacêuticos sobre os novos produtos / lançamentos;
Garantir nível de estoque e redução da troca de receituário dos medicamentos
prescritos de nossa linha;
Efetuar cadastramento, negociação, horizontalizarão e faturamento dos
lançamentos;
Negociar tabloides, pontas de gôndolas, espaços e materiais institucionais
promocionais;
Implantar pedido eletrônico nos clientes, através da ferramenta “expedido”;
Garantir o cumprimento das normas COMPLIANCE e procedimentos operacionais da
empresa.
Quem você é:
Superior completo Administração, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social
ou cursos afins;
Pós-graduação será considerada um diferencial;
Disponibilidade para viagens;
Conhecimento da ferramenta Office, necessário em nível intermediário ou avançado
desejável;
Experiência na função com conhecimento do mercado brasileiro farmacêutico;
Experiência na realização de treinamentos será considerada um diferencial;
Carteira de Habilitação B.
Sede em Juiz de Fora/MG.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1266046/representante-varejojunior-rp-1406-2015#sthash.ouFadlri.dpuf
www.vagas.com.br

COMUNICAÇÃO

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 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

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: 08h00min às 18h00min
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

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

Analista de Comunicação Interna em São José dos Campos
Descrição:
Analista de Comunicação Interna
1
Comunicação
Graduação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing ou Relações
Públicas;
Experiência comprovada em comunicação interna preferencialmente em indústrias
de grande porte;
Experiência com linguagem jornalística e execução de material publicitário;

Redação própria e domínio de Pacote Office.
Inglês fluente (imprescindível).
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

ASSISTENTE DE MARKETING
Código da vaga: v1262486
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Experiência profissional:
Relacionamento com cliente, saber interagir com os clientes interno e externo.
Principais atividades:
Atender o cliente, interagir com fornecedores e equipe interna de trabalho.
Noções de Marketing e/ ou comunicação na área de artes.
Formação: Comunicação.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: Vale transporte, Vale Refeição R$ 27,00, Plano de Saúde e
Odontológico.
Horário: 09h00minh às 18h00minh.
Local de Trabalho: Centro/RJ.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262486/assistente-demarketing#sthash.W0VPDi7z.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Comunicação
Código da vaga: v1245523
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Novembro de 2015
•
Contribuir, juntamente com a equipe, para a execução dos planos das
Olimpíadas Rio 2016;
•
Liderar as comunicações das áreas: Futebol, linha casual de vestuário e
calçados, skate;
•
Desenvolver planos sazonais;

•
Lidar com reuniões internas e externas relativas ao plano de categoria
(marca da empresa e agências de comunicação);
•
Mapear, desenvolver e lidar o relacionamento com mídias relacionadas a
essas categorias;
•
Participar em reuniões/calls globais nessas categorias;
•
Mapear, identificar, estar ciente e preferencialmente antecipar tendências/
notícias/ eventos acontecendo na área de trabalho;
•
Elevar internamente histórias importantes entre os empregados de sua área
de trabalho;
•
Trabalhar próximo aos ETWS e outros membros da equipe em assuntos
importantes da função.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1245523/coordenador-decomunicacao#sthash.UjGFbr5e.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Sênior
Código da vaga: v1220759
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais responsabilidades:
•
Redação de notícias e produção de conteúdos para a Intranet
•
Responsável por assessoria de imprensa
•
Responsável pelo planejamento e produção de eventos internos e externos,
campanhas internas e ações de relacionamento com demais públicos de interesse.
Requisitos:
•
Formação superior em Comunicação Social, Jornalismo, Marketing,
Administração de Empresas
•
Desejável pós-graduação na área
•
Inglês avançado
•
Habilidades em redação e edição (texto final), apuração de pautas, notícias e
reportagens
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1220759/analista-decomunicacao-senior#sthash.55fxNMqw.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação
Código da vaga: v1244021
Nível hierárquico: Pleno

Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 23 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 Offset, Digital, Plotagens e Sinalização;
•
Produzir textos com conteúdo relevante para o público
•
Elaborar textos para campanhas publicitárias;
•
Elaborar textos para os canais de comunicação interna e institucional;
•
Planejar ações para ambiente web (redes e mídias sociais);
•
Monitorar e publicar conteúdo nas redes sociais de atuação;
•
Assegurar que a criação, o desenvolvimento e as mensagens das peças e
campanhas atendam as necessidades e contribuam com os objetivos das ações de
comunicação e marketing da empresa, bem como estar adequadas ao seu público
alvo;
•
Garantir que as ações promovidas para ambiente web gerem leads
qualificados para os produtos Frotas e Seminovos, bem como fortaleçam a presença
da marca empresa nas redes sociais e no ambiente web em geral, mantendo-se
sempre coerentes com o valor e o posicionamento da marca empresa.
Formação:
Superior completo em Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação social ou
Design Gráfico.
Salário: Pretensão salarial
Horário: 08h00min às 18h00min
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/v1244021/analista-decomunicacao#sthash.wR5n8Ndw.dpuf
www.vagas.com.br

Líder de Comunicação
Código da vaga: v1246030
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Principais Funções e Responsabilidades:
-Comunicar ofertas dos produtos de acordo com as políticas definidas;
-Sugerir produtos potenciais que podem ser utilizados para ofertas relâmpagos;
-Informar o cliente sobre horário de funcionamento, promoções, normas, políticas,
divulgando os catálogos e campanhas de acordo com script.

Pré-requisitos da vaga:
-Ensino médio completo;
-Experiência na área de vendas em segmento de varejo.
Benefícios: Assistência Médica/Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Convênio com farmácia, Vale-transporte, desconto de 20% em produtos Caedu.
Regime de contratação: CLT.
Horário: 44 horas semanais.
Local de trabalho: São Paulo, Grande São Paulo Interior e Baixada.
Faça parte desse time, venha para Caedu!
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1246030/lider-decomunicacao#sthash.T4FyBO0P.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Áudio Visual
Conhecimentos e Atividades
Coordenar equipe, escalas, atividades e atribuições para eventos bem como a
estrutura técnica de eventos garantindo a eficiência tecnológica, instalação,
diagnóstico, preparação, inclusão e exclusão dos equipamentos de transmissão e
áudio visual.
Inspecionar a funcionalidade dos equipamentos em eventos e transmissões ao vivo
Fazer decupagem edição de vídeos, instalação e transmissão de áudio visual
Criar roteiros, legendas, grcs e vinhetas.
Assegurar a criação de Orles e gerenciamento do Manager e SGM.
Formação Superior : Publicidade e propaganda, Radio e TV, Produção Áudio Visual
Experiência: Entre 3 e 5 anos
Remuneração: Acima de R$3000,00
Benefícios: VT, VR, VA, Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida,
Convênio
Farmácia, Vale Férias e Bolsa de Estudo.
Horário: Escala 6x1, 8h p/dia (44 h semanais)
Local de Trabalho: Avenida Paulista
Interessados encaminhar CV´s para oroassessoria@gmail.com com o
assunto: Coordenador Áudio Visual

ANALISTA DE MARKETING / MONTE MOR / SP / 2 VAGA(S)
CAMARGO&GUIMARÃES está com 2 vaga(s) em aberto para MONTE MOR / SP.

Responsabilidades: Realizar estudos e análise econômicas e de mercado,
investigando as possibilidades mercadológicas atuais e futuras. Elaborar pesquisas
de mercado e analisar o comportamento e as tendências do mercado de produtos e
serviços, visando projetar os níveis de demanda de determinação bens ou serviços.
Analisar e executar atividades relativas a lançamentos de novos produtos no
mercado, bem como criação, confecção e distribuição de materiais promocionais.
Executar outras atividades correlatas e inerentes ao cargo.
Requisitos: Superior – Completo / Experiência de 02 anos como Analista PL. /
Inglês Fluente / Vaga Feminina
Salário: a combinar
Benefícios: Refeição no Local / Vale Transporte / Encaminhar currículo com
pretensão salarial .
Observações: Residir em Campinas, Hortolândia , Sumaré ou Monte Mor. Trabalhar
no horário: 07h30min ás 16h30min.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Michelle para o email recrutamento@camargorh.com.br com a sigla Marketing no campo assunto até
o dia 20/11/2015.
Veja outras vagas de Analista de Marketing no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA DE MARKETING SENIOR / AMPARO / 1 VAGA(S)
Ramo de Atividade Higiene e Limpeza. está com 1 vaga(s) em aberto para
AMPARO.
Responsabilidades: Desenvolvimento de produtos desde a concepção até o
lançamento, Analisar dados de mercado dados internos para identificar
oportunidades, Participar do desenvolvimento do Plano de Marketing anual,
Desenvolver conceito de novos produtos. Monitorar o ciclo de vida da
categoria/produto e garantir a correta aplicação dos 4 PS, Monitorar ações da
concorrência, entre outros.
Requisitos: Formação Superior na área. Necessário experiência anterior na função.
Salário: a combinar
Benefícios: convenio medico, odontológico, refeição no local, transporte fretado.
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de GABRIELA para o
e-mail recrutamento@lunamaster.com.br com a sigla MARKETING no campo
assunto até o dia 27/11/2015.
Veja outras vagas de ANALISTA DE MARKETING SENIOR no Emprega Campinas. É
100% grátis!

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 - 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

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

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

Auxiliar Pedagógico
Para a cidade de Jacareí / SP
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.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliarpedagogico-199769.aspx

EDUCADOR / AMERICANA / SP / 10 VAGA(S)
Escola de Educação Infantil de 0 á 6 anos está com 10 vaga(s) em aberto para
AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Planejar e ministrar aulas; Organizar; Planejar projetos
educacionais; Avaliar o trabalho desenvolvido.
Requisitos: Específicos para exercer a função de educador. Experiência em sala de
aula e berçário. Ter iniciativa e disposição; Ser dinâmica e pró ativa;
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Giselle Agabiti
para o e-mail contato@espacocriare.com.br com a sigla EDUINF2015 no campo
assunto até o dia 31/12/2015.
Veja outras vagas de Educador no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar de horário escolar
Código da vaga: v1261719
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 28 de Novembro de 2015
Área: Área responsável pelo gerenciamento do horários das aulas das 4 unidades
do Curso Anglo, pelo material utilizados em salas de aula, pela contagem para
pagamentos e por avisos e comunicados para os professores e as turmas de alunos.
Responsabilidades:
- Construção e manutenção dos horários dos professores das unidades do curso
Anglo.
- Atendimento aos professores para dúvidas em relação a horários.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1261719/auxiliar-de-horarioescolar#sthash.AGTJmG4c.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Pedagógico
Código da vaga: v1261368
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Novembro de 2015
Acompanhamento da equipe de professores
Orientar sobre o planejamento de aulas
Assistir aulas desses profissionais, garantindo a aplicação da metodologia adotada,
didática
adequada e feedbacks que garantam o desenvolvimento de professores e a
melhoria no
processo de aprendizagem em sala de aula.
Coordenar, organizar eventos e demais atividades, visando à retenção e fidelização
dos
alunos.
Ser responsável pela contratação e desligamento de professores
Pré requisitos:
Formação Superior completa em cursos de Letras, Pedagogia, linguística ou área de
humanas
em geral.
Experiência anterior com coordenação pedagógica
Fluência no idioma inglês
Conhecimento pacote Office
Competências comportamentais:

Liderança,
Influência,
Empatia,
Assertividade,
Paciência,
Organização,
Controle emocional.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1261368/coordenadorpedagogico#sthash.57LCgFGd.dpuf
www.vagas.com.br

INSTRUTOR DE TREINAMENTO
Código da vaga: v1259593
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015
DESENVOLVER E MINISTRAR TREINAMENTOS PARA EQUIPE ORGANIZACIONAL;
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS.
SALÁRIO R$ 2800,00 + BENEFÍCIOS.
VAGA EFETIVA
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259593/instrutor-detreinamento#sthash.tcrliSdS.dpuf
www.vagas.com.br

Professor de Geografia do Ensino Fundamental 2
Código da vaga: v1260618
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Carga horária: 21,5 horas-aula
Período de trabalho: manhãs, entre 7h10 e 12h40, e reunião pedagógica às sextasfeiras, das 14h45 às 16h30.
Pré-requisitos
• Licenciatura completa em Geografia.

• Experiência anterior como docente no Ensino Fundamental 2.
Descrição resumida das atividades
• Planejar o curso no que diz respeito a preparar as aulas, cuidar da escolha e da
produção de materiais didáticos e avaliar o processo de ensino-aprendizagem.
• Participar das reuniões pedagógicas da série, da área e gerais.
• Manter atualizados e disponíveis para as instâncias cabíveis os registros de suas
atividades docentes: planejamentos, diários, observações de classe e de alunos e
conceitos.
• Escrever pareceres sobre os alunos, na periodicidade solicitada pelo Colégio.
Perfil desejado
• Atualização com relação aos acontecimentos sobre política e economia do Brasil e
do mundo.
• Atualização com pesquisas acadêmicas na sua área de atuação.
• Responsabilidade e organização com relação ao trabalho.
• Capacidade de trabalhar em equipe - construir planejamentos em conjunto e
compartilhar projetos.
• Capacidade de desenvolver o material didático e de fazer uma avaliação
processual do aluno.
• Afinidade com tecnologias.
• Afinidade e bom trato com a faixa etária do EF2.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1260618/professor-de-geografiado-ensino-fundamental-2#sthash.1FDurysT.dpuf
www.vagas.com.br

Professor de Matemática do Ensino Fundamental 2
Código da vaga: v1260620
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Carga horária: 34,5 horas-aula
Período de trabalho: manhãs, entre 7h10 e 12h40, e reunião pedagógica às sextasfeiras, das 14h45 às 16h30.
Pré-requisitos
• Licenciatura completa em Matemática.
• Experiência anterior como docente no Ensino Fundamental 2.
Descrição resumida das atividades
• Planejar o curso no que diz respeito a preparar as aulas, cuidar da escolha e da
produção de materiais didáticos e avaliar o processo de ensino-aprendizagem.
• Participar das reuniões pedagógicas da série, da área e gerais.
• Manter atualizados e disponíveis para as instâncias cabíveis os registros de suas
atividades docentes: planejamentos, diários, observações de classe e de alunos e
conceitos.

• Escrever pareceres sobre os alunos, na periodicidade solicitada pelo Colégio.
Perfil desejado
• Atualização com pesquisas acadêmicas na sua área de atuação.
• Responsabilidade e organização com relação ao trabalho.
• Capacidade de trabalhar em equipe - construir planejamentos em conjunto e
compartilhar projetos.
• Capacidade de desenvolver o material didático e de fazer uma avaliação
processual do aluno.
• Afinidade com tecnologias.
• Afinidade e bom trato com a faixa etária do EF2.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1260620/professor-dematematica-do-ensino-fundamental-2#sthash.ull8cVnR.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador pedagógico
Código da vaga: v1254804
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
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/v1254804/coordenadorpedagogico#sthash.1mQGefNl.dpuf
www.vagas.com.br

Professor (EJA)
Código da vaga: v1259481
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campos dos Goytacazes / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Novembro de 2015

Atribuições
Profissional irá atuar com Ensino de Jovens e Adultos, na formação dos funcionários
da obra.
Necessário experiência com EJA.
Formação: Superior Completo.
Salário: A combinar.
Local de Trabalho: Campos dos Goytacazes.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259481/professoreja#sthash.J3BfYJ8s.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA PEDAGÓGICO.
Atividades:
Interagir com os responsáveis e garantir o desenvolvimento, implementação e
registro dos Projetos Pedagógicos dos Cursos no Sistema é-me; Validar as
atividades e rotinas (pautas, perfis, avaliações de docentes e coordenadores, notas,
planos de ensino e diários de classes etc) dos alunos, professores e coordenadores
de curso, buscando assegurar a eficácia dos resultados.
Os requisitos são:
- Superior completo em Pedagogia ou áreas afins;
- Desejável Pós-graduação.
- Desejável ter experiência com projeto pedagógico de curso.
Local de trabalho: Duque de Caxias
Horário: Segunda à Sexta – 08 às 16h e Sábado – 08 às 17h.
Os interessados devem encaminhar o currículo com pretensão salarial para o email selecao.estrategica@yahoo.com.br, colocando no assunto Analista Pedagógico
/ Educacional.

Orientador (a) Educacional
Descrição das Atividades:
•
Acompanhar o desempenho dos alunos para que seja mantido um alto grau
de eficácia em sua aprendizagem, acompanhando os resultados dos que
apresentam dificuldades, verificando o que se pode fazer para que melhorem seu
desempenho ao longo do ano;

•
Atender alunos do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio
e responsáveis;
•
Auxiliar o Coordenador Pedagógico na supervisão do cumprimento das
normas disciplinares do Colégio pelos alunos;
•
Participar das reuniões envolvendo corpo docente, direção e outras; bem
como participar da organização de eventos envolvendo alunos do Colégio, sempre
que solicitado.
Requisitos para a função:
Necessário ter formação completa em Psicologia ou Pedagogia com especialização e
pós graduação na área.
No mínimo sete anos de experiência na função com crianças do 1º ano do Ensino
Fundamental ao 3º ano do ensino Médio.
Benefícios:
Remuneração compatível com o mercado, Vale Transporte, Assistência Médica, Vale
Refeição ou Alimentação.
Local de trabalho e horário:
Rio de Janeiro – Barra da Tijuca (1 vaga) / Freguesia (1 vaga) / Botafogo (1 vaga)
– 44 horas semanais. De segunda a sexta.
Os currículos devem ser encaminhados para: selecaorh43@yahoo.com.br com a
Pretensão Salarial.
No assunto deve constar o nome da vaga, “Orientador (a) Educacional”.

ENGENHARIA

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 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 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

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: 07h35min-14h35minH 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

Engenheiro de Projetos Elétricos
Código da vaga: v1262513
Nível hierárquico: Pleno
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Novembro de 2015
Experiência na area de projeto eletromecânico de subestações.
Formação Engenharia Elétrica
Bons conhecimentos Pacote Office
Inglês fluente - IMPRESCINDÍVEL
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262513/engenheiro-de-projetoseletricos#sthash.94wbc198.dpuf
www.vagas.com.br

ESPECIALISTA EM LEGALIZAÇÃO E APROVAÇÕES DE CONSTRUÇÕES
RESIDENCIAIS
Código da vaga: v1262467
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Dezembro de 2015

Nossa cliente é uma construtora e incorporadora nacional, com sede estabelecida
em MG e obras em diversos estados brasileiros.
Busca por profissional com formação em Arquitetura para atuação em Legalização e
Aprovações de construções residenciais, que terá como principais
responsabilidades:
Acompanhamento da aprovação e licenciamento dos projetos em diversos órgãos
(prefeitura, bombeiro, concessionárias, ambiental, etc.) para lançamento e habitese.
Verificação e compatibilização de projetos (todas as disciplinas) para protocolo.
Acompanhamento e monitoramento de terceiros contratados para serviços de
assessoria/execução
Reunião com equipe de projetos, engenharia, diretoria, etc.; para definição de
estratégias sobre aprovações.
Acompanhamento de processos pós-obra (passivos responsabilidades da empresa)
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262467/especialista-emlegalizacao-e-aprovacoes-de-construcoes-residenciais#sthash.mz1YCo10.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista em Mecânica (Engenharia)
Código da vaga: v1262458
Nível hierárquico: Sênior
Local: Eunápolis / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Dezembro de 2015
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
* Realizar monitoramento de índices de manutenção;
* Realizar monitoramento dos custos de manutenção, visualizando oportunidades e
desvios na execução;
* Monitoramento de manutenções corretivas e emergenciais nas áreas;
* Análises de anomalias pela engenharia de confiabilidade;
* Controle e direcionamento de analises de manutenção sobre ponto de vista de:
custo, desempenho, retrabalho e disponibilidade;
* Especificação de componentes, equipamentos e melhorias em instalações;
* Especificação de melhorias em planos de manutenção.
REQUISITOS:
* Essencial formação técnica em mecânica;
* Formação em Engenharia mecânica será um diferencial;
* Essencial vivência nas rotinas de manutenção/ Engenharia Industrial;
* Experiência em ferramentas de engenharia de manutenção;
* SAP e indicadores de manutenção;
* Desejável vivência no segmento de Celulose e Papel.

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262458/especialista-emmecanica-engenharia#sthash.oJwOr8nQ.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Produção JR
Código da vaga: v1260241
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Primavera do Leste / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Novembro de 2015
SUMÁRIO DO CARGO
Coordenar a área produtiva (Moagem, Refinaria ou Envasse).
Acompanhar produções diárias x carregamentos/estoques a fim de atender clientes.
Elaborar e executar pequenos projetos de melhoria contínua para redução de
custos e aumento de eficiência do processo, bem como dar soluções que promovam
a segurança dos funcionários e do patrimônio.
Assegurar limpeza da área, segurança e todos os pontos relacionados/controlados
no STD & GOALS e PPR.
Acompanhar atividades de Segurança, Meio Ambiente e Qualidade a fim de
aumentar a visão global do negócio.
RESPONSABILIDADES
• Coordenar a equipe de operadores de produção, conduzindo os resultados dentro
dos requisitos dos clientes, normas ISO ou PDV, STD&FGOALS, normas de
segurança e procedimentos operacionais;
• Elaborar e executar pequenos projetos de melhoria contínua para redução de
custos e aumento de eficiência do processo, bem como dar soluções que promovam
a segurança dos funcionários e do patrimônio;
• Otimizar o funcionamento dos equipamentos de modo a obter máxima capacidade
com mínimo de consumo de energia
• Assegurar a realização dos testes de dispositivos críticos de segurança, verificar
testes de aferição da balança de fluxo, verificar aferição dos instrumentos de
análise e providenciar solução de desvios;
• Manter documentação ISO ou PDV atualizadas, de modo a cumprir com requisitos
da auditoria. Manter também atualizados os procedimentos operacionais da área;
• Fazer reuniões mensais com operadores de modo a manter o nível de team work,
comunicação de resultados e PPR e tratar de assuntos de segurança, operacionais e
de qualidade. Fazer reuniões semanais com a manutenção para definir prioridades
e programar tarefas para paradas SDT;
• Controlar estoques de solvente, químicos ou embalagens e garantir suprimento
junto ao departamento de compras;
• Programar junto ao pessoal de manutenção os serviços a serem realizados
durante a semana e as trocas de prioridade;

• Assegurar matéria-prima dentro dos requisitos de qualidade para o processo (soja
a óleo de gomado ou óleo refinado);
• Manter-se atualizado nas políticas da Cargill a fim de melhorar continuamente o
nível técnico operacional – DCS, best practice, bem como material coorporativo de
treinamento de novos funcionários da área operacional.
REQUISITOS
• Formação superior completa em Engenharia Química, Mecânica ou Produção;
• Experiência em Indústria Alimentícia (de preferência);
• Inglês Avançado;
• Treinamentos em Liderança Situacional, Coach e opinião, PMP, NR 33;
• Relacionamento Interpessoal/Comunicação
• Trabalho em equipe;
• Iniciativa;
• Trabalho sob pressão / Resiliência;
• Liderança;
• Foco no resultado / Determinação.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1260241/engenheiro-deproducao-jr#sthash.3jZ4ZaC5.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE QUALIDADE
Código da vaga: v1260979
Nível hierárquico: Pleno
Local: Iracemápolis / SP / BR
Data de expiração: 27 de Novembro de 2015
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantir o correto manuseio de produtos não conformes ou suspeitos entregues
ao cliente de acordo com os procedimentos estabelecidos;
- Organizar reuniões internas para coordenar a análise de problemas e desenvolver
soluções em casos de reclamações de clientes;
- Fazer a gestão de reclamações e preencher os 8 d´s de acordo com os
procedimentos relacionados;
- Comunicar-se com o cliente para alinhar as expectativas considerando e levar
opinião à planta;
- Suportar o time interno nas revisões de documentos técnicos relevantes.
- Monitorar e analisar mensalmente indicadores ou não conformidades relacionadas
ao cliente, baseado nas reclamações e registros de serviços no cliente;
- Treinar colaboradores para realizar serviços no cliente.
FORMAÇÃO ACADÊMICA:
- Superior completo Engenharia Mecânica ou Mecatrônica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

- Habilidade de relacionamento interpessoal, comunicação, trabalho em equipe,
capacidade para gestão de conflitos, capacidade analítica e para solução de
problemas;
- Idioma: Inglês fluente.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1260979/engenheiro-dequalidade#sthash.EXGXYU1K.dpuf
www.vagas.com.br

Engenharia de Serviços
Código da vaga: v1260486
Nível hierárquico: Estágio
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Atividades:
O estagiário de Engenharia de serviços irá atuar no suporte e desenvolvimento de
atividades do setor de Engenharia de Serviços:
•Desenvolvimento da 2ª etapa do projeto GPRS;
•Elaboração de documentos/ instruções técnicas;
•Desenvolvimento de projetos de peças e embalagens;
•Desenvolvimento de soluções voltadas para o time de campo (engenheiros e
técnicos que atuam
dentro de nossos clientes).
Requisitos/Qualificações:
- Cursando Engenharia Elétrica, Mecânica, de Automação, Industrial ou
Eletromecânica.
- Formação a partir de dez/2016;
- Inglês intermediário;
- Bons conhecimentos de Excel;
- Desejável conhecimento das Ferramentas Solidworks, Corel Draw;
- Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais das 9hrs-16hrs;
Oferecemos:
Bolsa auxílio e benefícios
Local: Belo Horizonte/MG
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1260486/engenharia-deservicos#sthash.aJpdOdGh.dpuf
www.vagas.com.br

TÉCNICO EM AGRIMENSURA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Incorporadora está com 1 vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Candidato deverá, preferencialmente possuir formação em
técnico em agrimensura ou afins, permitindo que desempenhe função de
demarcação de áreas, analise de zoneamento e potenciais analises de áreas com
problemas ambientais
Requisitos: Já ter trabalho com zoneamento e demarcação de áreas. Experiência
em condomínios e terremos industriais.
Salário: a combinar
Benefícios: - Vale Refeição/Alimentação – R$ 480,00 - Vale transporte - Seguro de
Vida - Assistência médica e Odontológica – 75% custeado pela empresa. - PLR de
até 4 salários ao ano
Observações: Necessário experiência .
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ligia para o e-mail
lmolina@handsonrh.com.br com a sigla Agrimensura no campo assunto até o dia
19/11/2015.
Veja outras vagas de Técnico em Agrimensura no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Engenheiro de Automação SR
Código da vaga: v1250015
Nível hierárquico: Sênior
Local: Alto Horizonte / GO / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 10 de Dezembro de 2015
Perfil exigido:
- Formação em Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Controle e Automação;
- Experiência em Manutenção Industrial;
- Disponibilidade para residir em Alto Horizonte-GO.
Principais atividades:
Executar a manutenção preventiva e corretiva dos instrumentos e equipamentos de
medição e controle, assegurando a manutenção do patrimônio da empresa.
Executar as atividades da área, distribuindo tarefas, estabelecendo prioridades e
acompanhamento sua execução, atendendo as solicitações de manutenção.
Instalar, configurar e inspecionar sistemas e equipamentos, executando testes e
ensaios. Controlar os prazos estabelecidos nos planos de manutenção preventiva e
corretiva dos instrumentos, bem como acompanhar todas as intervenções
realizadas nos mesmos na planta. Estabelecer o contato com técnicos externos em
casos de equipamentos na garantia ou verifica a necessidade de consertos
externos. Efetuar os reparos em maquinas com PLC em diversos setores da fabrica.

Elaborar os relatórios, mantendo a chefia enformada sobre o andamento as
atividades zelar pela ordem e limpeza no local de trabalho e conservação dos
instrumentos e ferramentas. Realizar suas atividades observando o cumprimento
das normas: internas e de segurança do trabalho e meio ambiente. Aplicar os
conceitos, diretrizes e princípios das politicas da qualidade e de proteção do meio
Ambiente estabelecido no Manual da qualidade. Orientar a utilização correta das
ferramentas, dispositivos e equipamentos, para impedir qualquer risco de acidente,
e como consequência os custos desnecessários. Garantir a organização da oficina
de manutenção conforme os critérios da metodologia “Housekeeping“. Configurar
controladores Lógicos Programáveis Entender a configuração de redes de
comunicação entre CCM e PLC, seus cartões de entrada e saídas e softwares
supervisórios. Realizar analise das falhas dos instrumentos. Elaboração de
documentos técnica. Acompanhar a evolução dos indicadores de desempenho da
manutenção.
Oferecemos salário e benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1250015/engenheiro-deautomacao-sr#sthash.THS6innC.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Materiais – Campinas/SP
Código da vaga: v1266268
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 25 de Dezembro de 2015
Engenheiro de Materiais – Campinas/SP
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/v1266268/engenheiro-demateriais-campinas-sp#sthash.uUL5hTRY.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Planejamento
Código da vaga: v1265518

Nível hierárquico: Pleno
Local: Santa Catarina / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 09 de Dezembro de 2015
Principais Responsabilidades:
Atuar no planejamento e programação de serviços de manutenção preventiva dos
sistemas de controle de processos, instrumentação e automação da fábrica.
Requisitos
Experiência na área de planejamento de manutenção;.
Ensino Superior completo em Engenharia Mecânica, Química ou áreas afins.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1265518/engenheiro-deplanejamento#sthash.EFWpT2wZ.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de QHSE
Código da vaga: v1265555
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 09 de Dezembro de 2015
Responsabilidades:
- Conferir, segundo as leis do País, se o treinamento está de acordo.
- Executar treinamentos de segurança do trabalho.
- Auditorias Offshore
- Gestão de equipe
Competências obrigatórias:
- Inglês fluente
- Já ter trabalhado Offshore
- Já ter feito gestão de equipe
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1265555/engenheiro-deqhse#sthash.FL7BCInX.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Técnico de Engenharia
Código da vaga: v1265708
Nível hierárquico: Estágio
Local: Jundiaí / SP / BR

Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 09 de Dezembro de 2015
Experiência em departamentos de Engenharia, com ênfase em funções
administrativas que envolvam elaboração e organização de documentos e
desenvolvimento de fornecedores (produtos técnicos).
Atividades a serem desenvolvidas:
Organização de documentos; apoio aos projetistas e ao departamento; elaboração
de documentos técnicos (data books, manuais, relatórios, listas de materiais, folha
de dados, etc.); elaboração de código de produtos (cadastro part number);
desenvolvimento de fornecedores e solicitações de cotação / possíveis negociações;
elaboração e controle de ARTs; trâmite de documentos; acompanhamento de
inspeções; participação na elaboração e correção de desenhos e elaboração de
cálculos.
Conhecimentos e Habilidades:
Inglês (nível de leitura, escrita e interpretação de texto);
Espanhol (escrita);
Informática (pacote office);
AutoCAD;
Interpretação de desenho;
Processos de aquisição;
Desenvoltura para operar Softwares de cálculos;
Alto nível de concentração e atenção.
Benefícios Inclusos: Seguro de Vida, Plano Médico, Cesta Básica, Refeição, Vale
Transporte, Plano Odontológico e Previdência Privada.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1265708/assistente-tecnico-deengenharia#sthash.G7h0gv3j.dpuf
www.vagas.com.br

INDÚSTRIA

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!

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

TORNEIRO FERRAMENTEIRO / ITUPEVA / SP / 1 VAGA(S)
Indústria Plástica de Embalagem está com 1 vaga(s) em aberto para ITUPEVA / SP.
Responsabilidades: Manutenção geral e reparos em moldes

Requisitos: 24 meses de experiência como torneiro ferramenteiro 12 meses de
experiência em indústria plástica Experiência em manutenção e reparos de moldes
de injeção Conhecimento em manutenção geral, execução de atividades em fresa,
eltroerosão, retifica plana e torno
Salário: a combinar
Benefícios: VT+CB
Observações: Idade: 23 anos mínimo Sexo: Masculino Não fumante Escolaridade:
2° Grau completo Cursos: desejáveis cursos de capacitação na área mecânica,
diferencial, formação técnica e/ou cursos relacionados à ferramentaria. \
“MENCIONAR NO CURRIULUM PRETENSAO SALARIAL\"
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de SR JUNQUEIRA
para o e-mail plasticorecrutamento@gmail.com com a sigla FERRAMENTEIRO no
campo assunto até o dia 30/12/2015.
Veja outras vagas de Torneiro Ferramenteiro no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Coordenador de Manutenção Industrial
Código da vaga: v1261072
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 27 de Novembro de 2015
Atividades:
Responsável pela manutenção mecânica
Acompanhamento das ocorrências e intervenções programadas nos equipamentos.
Experiência/Requisitos:
- Experiência em Manutenção de equipamentos indústrias
- Formação: Engenharia Mecânica ou Elétrica
Local: Estado de São Paulo
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1261072/coordenador-demanutencao-industrial#sthash.CP9FIM9T.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Projetos
Código da vaga: v1260630
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Novembro de 2015
Superior completo em Engenharia Química ou Engenharia Mecânica. Conhecimentos
em AutoCAD. Preferencialmente ter vivências anteriores em Indústria Química.
Indústria de tintas de grande porte contrata Engenheiro de Projetos para atuar na
região Sul de São Paulo. Atuará com a fabricação de tintas ou resinas e instalações
de equipamentos, desenvolvimento e automação de linhas de envase e produção,
na implantação e desenvolvimento de projetos industriais, instalação de tanques de
solventes, caldeiras.
Vaga temporária com chance de efetivação.
Horário Expediente
Segunda à sexta-feira das 07h00 às 16h48.
Benefícios Temporário - VT, VR.
Após efetivação AM, VA, SV, PPR, Prev. Privada, convênio farmácia,
estacionamento.
Salário a combinar.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1260630/engenheiro-deprojetos#sthash.RPJ6MSID.dpuf
www.vagas.com.br

Monitora do controle de Qualidade
Código da vaga: v1261249
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 28 de Novembro de 2015
Principais Atividades:
Coletar e preparar amostras de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e
Segurança alimentar.
Pré- Requisitos:
Ensino Médio Completo
Conhecimentos em Boas Práticas de Fabricação;
Experiência na função;
Desejável oriundo de indústria;
Salário R$ 1400,00
Benefícios:
Refeição no local, Cesta básica, Assistência medica, Assistência odontológica,
Seguro de vida;
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1261249/monitora-do-controlede-qualidade#sthash.RF0cfmTf.dpuf
www.vagaqs.com.br

AUXILIAR DE PRODUÇÃO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
INDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE NA ÁREA DE PLÁSTICOS está com 2 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: TAREFAS OPERACIONAIS DAS ÁREAS DE PRODUÇÃO TAIS
COMO MOAGEM, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS
Requisitos: DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM TURNOS, RESIDIR EM
CAMPINAS OU PAULÍNIA
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: CESTA BÁSICA, VALE REFEIÇÃO, VALE TRANSPORTE
Observações: EMPRESA LOCALIZADA NA REGIÃO PRÓXIMA A BARÃO GERALDO /
JARDIM SANTA GENEBRA / SHOPPING DOM PEDRO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de SR ANDRADE para
o e-mail recrut.rtk@gmail.com com a sigla AUX PROD no campo assunto até o dia
17/11/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

GERENTE DE PRODUÇÂO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: 4 anos de experiência. Necessário ter habilidade para:
Trabalhar em equipe; Exercer liderança; Resolver conflitos; Praticar o “feed back”;
Trabalhar voltado para resultados; Demonstrar capacidade para negociar. Ter
conhecimentos em: Medidas; Aparelhos de medição; Desenho técnico; Informática;
máquinas CNC/ convencional e ISO 9001:08. Ter trabalhado em ferramentaria.
Requisitos: Programar mão-de-obra; programar paradas ou intervenções em
máquinas, equipamentos industriais; Analisa ar a demanda de produtos; Analisar a
capacidade produtiva e recursos auxiliares (mão-de-obra, equipamento, material,
instrumento, manutenção); Elaborar plano de racionalização e redução de custos;
Empregar estratégias; Coordenar, programar e acompanhar os processos de
produção; Liderar operadores em chão de fábrica; Analisar e avaliar os
planejamentos de fabricação e definir os indicadores de controle, entre outras
tarefas pertinentes ao cargo
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte; Refeição no local; Convenio médico;
Observações: Enviar pretensão salarial. Horário de trabalho: De segunda a quinta
das 07h às 17h com 1h de descanso. Sexta das 7h às 16h com 1h de descanso.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vanessa Silva
para o e-mail recrutamentoevoce@gmail.com com a sigla Gte Produção no campo
assunto até o dia 15/11/2015.
Veja outras vagas de Gerente de produção no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE COSTURA / SUMARÉ/ SP / 3 VAGA(S)
ANURB RH EM PARCERIA COM CONFECÇÃO está com 3 vaga(s) em aberto para
SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: repara, separa e abastece materiais para as linhas de produção.
Presta assistência aos operadores de corte e costura.
Requisitos: Horário de Trabalho: 07h00min às 17h00min de segunda à sexta-feira /
Comprometimento, Organização, Ética e Responsabilidade. / Necessário experiência
/ Sexo: Feminino
Salário: R$ 905,00
Benefícios: Vale Transporte + Cesta básica R$ 80,00
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Denise Silva para
o e-mail recrutamento@anurbrh.com.br com a sigla AUXILIAR DE COSTURA no
campo assunto até o dia 16/11/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE COSTURA no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR PRODUÇÃO / PAULINIA / 12 VAGA(S)
Empresa de médio porte no ramo metalúrgico. está com 12 vaga(s) em aberto para
Paulinia.
Responsabilidades: Atuar na área de fabricação e montagem de tanques.
Requisitos: Solda, Caldeiraria, elétrica, montagem.
Salário: a combinar
Benefícios: Convenio medico e odontológico, refeição no local, vale transporte e
cesta básica.
Observações: Residir na cidade de Paulínia.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carol para o email recrutapauliniasp@hotmail.com com a sigla Operacional no campo assunto até
o dia 15/11/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar produção no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista de Registro Internacional Pleno
Código da vaga: v1266072
Nível hierárquico: Pleno
Local: Cotia / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 10 de Dezembro de 2015

Perfil Desejado: Superior completo em Farmácia, inglês fluente, experiência na área
em indústria farmacêutica, imprescindível experiência em assuntos regulatórios.
Descrição da Vaga: Indústria farmacêutica localizada em Cotia admite Analista de
Registro Internacional Pleno. Fará lançamento e organização das tabelas mestras
do setor; preparar o processo de registro e/ou renovação (dossiê) /CTD dos
produtos de linha, com solicitação imediata do cliente excetuando-se os países
asiáticos; elaborar as certidões de registro, solicitar ao Analista que elaborou as
petições de Certidões de registro para Exportação de Medicamentos e a Autorização
de Fabricação com Fim Exclusivo de Exportação de Medicamentos; solicitar a cópia
do protocolo do documento de submissão de qualquer petição submetida no país
solicitante do registro e fazer monitoramento; fazer follow-up mensal da tabela das
certidões de exportação, autorizações e dossiês; solicitar à área técnica os
documentos necessários para fazer o dossiê de registro e renovação em formato
CTD ou no formato solicitado pelo país solicitante; Avaliar previamente a legislação
do país solicitante e identificar os documentos que precisam de tradução simples,
juramentada e consularização; Avaliar o conteúdo técnico do dossiê; ler, conferir
com o registro, interpretar a bula e fazer as considerações pertinentes com a área
médica, registro nacional e internacional; avaliar as solicitações dos clientes
internacionais e confrontar com o registro aprovado do produto em questão;
informar qualquer avaria ou solicitação fora dos padrões estabelecidos; reunir todo
o histórico eletrônico do processo de registro e/ou renovação. Traduzir material
técnico quando necessário.
Salário R$ 5.786,00
Benefícios: Vale transporte, refeitório no local, assistência médica (Intermédica),
assistência odontológica (Sulamérica), participação nos lucros e resultados da
empresa.
Regime de Contratação: Efetiva
Horário Expediente: 2ª a 6ª das 08h00min as 17h00min
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1266072/analista-de-registrointernacional-pleno#sthash.eVYGJFss.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR DE INFRA ESTRTUTURA PREDIAL e SEGURANÇA- GALPÃO
LOGÍSTICO
Código da vaga: v1265938
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas:1
Data de expiração: 09 de Dezembro de 2015
Principais responsabilidades:
Será responsável pela gestão de contratos com empresas terceirizadas (segurança,
limpeza e jardinagem) Experiência prévia na gestão de contratos com empresas de

segurança e serviços, principalmente em ambientes de alta criticidade como
shopping centers, galpões logísticos, indústrias. Será responsável pela elaboração
de relatórios gerenciais e controle/acompanhamento dos SLA´s dos contratos,
visando garantir o melhor nível de serviço. Realizará vistoria diárias pelo galpão.
Possuir sólidos conhecimentos em informática para elaboração de relatórios
gerenciais e apresentações em PowerPoint. Conhecimentos em gerenciamento de
contratos com SLA, Experiência prévia em gestão de contratos complexos de
segurança, habilidade de comunicação e relacionamento com clientes.
LOCAL DE TRABALHO: Guarulhos.
Referência: KM 207 da Dutra
BENEFÍCIOS:
* Vale refeição;
* VT e/ou Estacionamento;
* Assistência médica Marítima;
* Seguro de vida em grupo;
* Auxilio Creche;
* Convênio com SESC.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1265938/supervisor-de-infraestrtutura-predial-e-seguranca-galpao-logistico#sthash.bHba622X.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Senior de Pesquisa de Mercado e Insights
Código da vaga: v1265406
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Indústria multinacional de grande porte.
Requisitos:
Superior completo em Marketing, Comunicação, Matemática ou áreas afins.
Inglês avançado.
Experiência na area de pesquisa de Mercado em empresas de bens de consumo ou
Institutos de pesquisa.
Atividades:
Desenvolver projetos de pesquisa de Mercado atuando em todas as suas fases,
desde o briefing até a apresentação final junto ao cliente. Tem a responsabilidade
de analisar dados da categoria gerando insights estratégicos e identificando
necessidades do mercado.
Local da vaga: São Paulo - SP (Zulu)
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1265406/analista-senior-depesquisa-de-mercado-e-insights#sthash.Tdg1mr6e.dpuf
www.vagas.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

Operador de Caldeira em Betim/MG
Descrição:
Operador de Caldeira
1
Indústria
Segmento: indústria
Local: jardim piemontês
Escolaridade: ensino médio completo - necessário certificado de curso de operador
de caldeira
Atividades: operar caldeira, manejar painéis de controle, válvulas e registros,
controlar níveis de temperatura a água e do óleo, inspecionar caldeira (quantidade
de vapor, água, pressão e temperatura) e demais atividades do setor.
Necessária experiência de 6 meses na função com registro em carteira
Horário de trabalho: segunda a sexta: 07h00min às 16h50min hora
Necessário disponibilidade de horário - horas extras

A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 7000,00
Benefícios: VT, va, plano de saúde e odontológico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Líder de Produção em Betim/MG
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

Líder de Montagem em Americana
Descrição:
Líder de Montagem
1
Indústria
Responsabilidades: serão informados no processo seletivo.
Requisitos: ensino fundamental completo. Experiência na função como líder no
processo de moldagem em areia verde em máquinas automatizadas. Conhecimento
em processo de mancharia hold box/escure.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: convênio médico, convênio odontológico, cesta básica, refeição na
empresa, transporte fretado, convênio com farmácia, seguro de vida e plr.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Caldeireiro em Cabreúva
Descrição:
Caldeireiro
1
Indústria
Curso solda MIG e NR-12.
Experiência na função, com conhecimento em dobradeira, guilhotina, leitura e
interpretação de desenhos, medidas e instrumentos.
SALÁRIO: R$ 1800,00 + CONVÊNIO MÉDICO + CESTA BÁSICA + VT + CONVÊNIO
ODONTOLÓGICO + REFEIÇÃO NO LOCAL.
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
v1265892
Relacionamento
com Parceiros
1 posição

v1265560
Assistente
administrativo-

Empresa

Descrição sucinta

Associação Projov
Programa Rotário
para Jovens
(Barueri/SP/BR)

Realizar comercialização /
consultoria em prestação
de serviços, envolvendo
prospecção de parceiros,
agendamento e realização
de visitas aos...

Agenda Pública
(São
Paulo/SP/BR)

O profissional selecionado
auxiliará a área
financeira, realizará

financeiro
aberta em 9/11 - 1
posição

atividades
administrativas, de
recursos humanos e de
atendimento ao público
interno e...

v1264853
Educador Social
aberta em 6/11 - 3
posições

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...

Visão Mundial
(São
Paulo/SP/BR)

Finalidade de a Posição
Realizar os processos
operacionais do
Relacionamento com o
doador, visando atender
com qualidade e eficiência
a todas as...

Visão Mundial
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil • Nível Médio
Completo. •
Conhecimento do Estatuto
da Criança e do
Adolescente •
Conhecimento sobre
trabalho social •
Conhecimentos gerais meio -ambiente,
catástrofes ambientais,...

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

Conhecimento dos
processos de prestação de
contas de organizações do
Terceiro Setor; Elaborar
prestação de contas de
projetos patrocinados por
órgãos...

Cidadão Promundo
(São
Paulo/SP/BR)

A ONG possui 2
oportunidades em
diferentes projetos de
cunho pedagógico: 1)
Melhorias no teste de
nível levando em conta
os...

Cidadão Promundo
(São
Paulo/SP/BR)

Atribuições da Vaga Realização de controles
administrativos Elaboração de relatórios
gerenciais e financeiros Elaboração de pareceres
técnico-financeiros -

v1264851
Auxiliar de
Relacionamento
com o Doador
(temporária)
aberta em 6/11 - 1
posição
v1264846
Assistente de
Relacionamento
(temporária)
aberta em 6/11 - 1
posição

v1264144
Analista de
Administração
Financeira
1 posição

v1263904
Especialista
Pedagógico
aberta em 5/11 - 2
posições

v1263900
Estágio Financeiro
aberta em 5/11 - 1
posição

Planejamento e reporte...
v1263898
Gestor Geral
aberta em 5/11 - 1
posição

v1263468
Instrutor
aberta em 4/11 - 2
posições

v1263185
Captador de
Recursos Pleno Marketing
Relacionado à
Causa
aberta em 3/11 - 1
posição
v1262652
Assessor (a) de
Marketing
aberta em 3/11 - 1
posição

Cidadão Promundo
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil da Vaga: -Interesse
em liderar expansão
através de parcerias para
o 3o setor -Experiência na
área de gestão de
projetos -Experiência
em...

ONG
(Barueri/SP/BR)

-Ministrar aulas sobre os
temas: Gestão de
Recursos Humanos,
Matemática, Gestão de
Materiais, Comunicação,
Gestão Financeira, Gestão
Empresarial, Gestão Da...

ONG
(São
Paulo/SP/BR)

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

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...

v1262388
Análise de Projetos
ORGANIZAÇÃO
Sociais
NAO
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

Formação superior em
qualquer área;
Conhecimento em
Projetos Sociais com foco
em criança e do
adolescente; Capacidade
de elaboração, análise e
avaliação...

v1261440
Educador (a) de
Dança
aberta em 29/10 - 1
posição

Formação: Graduação na
área de Dança.
Empresa não
Experiência comprovada
identificada
no ensino de dança
clássica e contemporânea
(Guarulhos/SP/BR) para crianças e
adolescentes. Principais
Atividades: • Planejar...

v1261435
Educador (a) de
Música
aberta em 29/10 - 1

Empresa não
identificada

Formação: Graduação na
área de música.
Experiência comprovada
(Guarulhos/SP/BR) no ensino de instrumentos

posição

v1259749
Professor de
Orientação e
Mobilidade
aberta em 27/10
v1259592
Educador Social
aberta em 26/10 - 3
posições

v1257415
Auxiliar de
Departamento
Pessoal
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

e musicalização para
crianças e adolescentes.
Principais Atividades: •
Planejar e...
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 pessoal tais
como...

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,...

v1255161
Auxiliar de Limpeza
aberta em 16/10 - 1 Amigos do Bem
(São
posição
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

Apoiar a captação de
recursos junto a parceiros
através da prospecção e
identificação de parceiros

Amigos do Bem
(São
Paulo/SP/BR)

aberta em 16/10 - 1
posição

potenciais. Elaboração de
mailing de...

Instituto da
v1253530
Oportunidade
Jovem Aprendiz
Social
PCD
aberta em 14/10 - 10 (São
Paulo/SP/BR)
posições

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

v1251696
Pedagogo
1 posição

ONG
(São
Paulo/SP/BR)

Sensibilizações e
orientações relacionada à
inclusão de pessoas com
deficiência visual nas
escolas e unidades de
ensino onde os
atendidos...

Fundação André e
Lucia Maggi
(Cuiabá/MT/BR)

Atribuições: Responsável pela Gestão
dos Projetos e Programas
sociais da Fundação André
e Lúcia Maggi; Assegurar o desempenho
social, administrativo,...

v1247043
Coordenador de
Projetos |
Fundação André e
Lucia Maggi
aberta em 30/9 - 1
posição

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!

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 08h00min as 17h00min
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!

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!

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

Auxiliar de Limpeza
Código da vaga: k1982-44
Ramo da empresa: Comércio - Distribuição de Produtos Químicos
Cidade: Biguaçu/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/10/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XGey4J

MARMORISTA/ACABADOR / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
BENETAN MARMORES E GRANITOS está com 3 vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Marmorista- Acabador

Requisitos: Experiencia como Marmorista - Acabador
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte e Cesta Básica
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Angela para o email curriculobenetan@terra.com.br com a sigla Marmorista/2015 no campo
assunto até o dia 30/12/2015.
Veja outras vagas de MARMORISTA/ACABADOR no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Apoio Operacional
Código da vaga: k2121-882
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Temporário
N.º vagas: 10
Data de abertura: 29/10/2015
Previsão de encerramento: 10/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1GNYhWX

Motorista de Van
Código da vaga: k2121-883
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Temporário
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/10/2015
Previsão de encerramento: 08/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XD9n5r

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Sempre Alerta Serviços está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Controle de estoque de ferramentas e matérias em empresa no
ramo elétrico.
Requisitos: Apenas Sexo: Masculino, experiência: 1 ano ou mais na função e
escolaridade: 2° Grau completo. Obrigatório: boa escrita, Informática Pacote Office
(Excel, Word, Power Point e Outlook) e saber formular E-mail’s. Desejável: CNH B e
experiência em empresa no ramo elétrico. Habilidades; responsável, organizado,
relacionamento interpessoal, flexibilidade, pontualidade, comprometimento e
apresentação pessoas.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação e convenio
odontológico (opcional)
Observações: Vaga efetiva e contratação CLT. Experiencia em empresa no ramo
elétrico. Serão aceitos currículos apenas da cidade de Campinas.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Flávia Beatriz para
o e-mail rh@gruposemprealerta.com.br com a sigla Almoxarifado no campo assunto
até o dia 20/11/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de Almoxarifado no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

MONTADOR - RJ
Não é Temporário. Vaga Efetiva.
Requisitos:
Disponibilidade de horário;
Experiência em montagem de móveis em geral;
Dinâmico, comunicativo, pró-ativo;
Autocontrole emocional
Saiba trabalhar sob pressão.
Benefícios:
Carteira assinada
Vale-Transporte ou Vale combustível
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Cesta Básica;
Desconto em Cursos e Universidades;
Salário Fixo.
Interessados, por favor, enviar currículo no corpo do e-mail para
vagas890@gmail.com com o título "Montador”.
OBS.: Os currículos enviados fora do perfil e em anexo serão descartados.

Aux. de Manutenção - SP
Dados da Vaga
Salário: 1.200,00
Benefícios: VR/20,25
Essa Vaga será inicialmente temporária até Dezembro, passando pela experiência
Efetivação em Janeiro/2015
Trabalhar com produtos da loja de e-commerce, vitrolas e bicicletas, nas vitrolas
realizando testes e pequenos reparos se necessário, nas bicicletas, com vistoria
para despacho ao correio. Embalar e despachar as mercadorias, fazendo antes
testes de funcionamento.
Desejável Ensino Médio completo.
Conhecimentos em eletrônica. Noções de montagem de bicicleta será um
diferencial. Ser dinâmico e proativo.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Tíquete-refeição, Vale-transporte
Regime de contratação: Temporário
Horário: De segunda a quinta, das 8h às 18h e sexta, das 8h às 17h30, com 1h06
para intervalo.
Interessados enviar cv com o titulo: Aux de Manutenção
rhkite@kitextil.com.br

ELETRICISTA / PIRACICABA / SP / 5 VAGA(S)
Empresa de grande porte contrata para inicio imediato. está com 5 vaga(s) em
aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: - Ira atuar na área de Elétrica
Requisitos: - Fundamental Completo - CNH C, D ou E - Não é necessário
experiencia na área.
Salário: a combinar
Benefícios: SIM
Observações: Vaga CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ingrid para o email rec.pir@expertconsultoria.com.br com a sigla Eletricista no campo assunto até
o dia 16/11/2015.
Veja outras vagas de Eletricista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar de serviços gerais para inicio imediato!
ATRIBUIÇÕES:
Manter a limpeza das salas, cozinha e copa.
Servir café aos funcionários e clientes
·
Local de Trabalho: Jacarepaguá (Amorim)
·
Salário R$ 1.000,00 + VT + Alimentação no local
·
Horário: Seg. a Sex. 08h00min ás 17h00min
Sáb. 08h00min ás 12h00min
·
Contrato temporário inicial de 90 dias, podendo se estender.
Daremos preferencia a moradoras com residência em bairros próximos e vivencia
na área de atendimento
Enviar Currículos com o assunto “ASG JPA” para :
nicole.oliveira@talentosconsultoria.com.br

CAMAREIRA / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Hotel em Campinas está com 3 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Precisa-se de camareira para extra em hotel. 8 horas por dia,
no máximo 3 vezes na semana (de acordo com a necessidade do hotel, e
disponibilidade do candidato).
Requisitos: Não precisa de experiência, damos treinamento.
Salário: a combinar
Benefícios: 1 hora de almoço e refeição no local.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Aline para o email recrutamento.hp.rh@gmail.com com a sigla Camareira no campo assunto até
o dia 25/12/2015.
Veja outras vagas de Camareira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

INSTALADOR DE AR CONDICIONADO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE CAMPINAS NO RAMO DE AR CONDICIONADO está com 1 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: INSTALADOR DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR
CONDICIONADO * * * * * * * * * * * SOMENTE COM EXPERIENCIA COMPROVADA
NA AREA * * * * * * * * * * *

Requisitos: HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SÁBADO – NECESSÁRIO
DISPONIBILIDADE IMEDIATA – DISPONIBILIDADE PARA HORAS EXTRAS – TER
CNH CAT. B – * * * * * * * * * * *SOMENTE COM EXPERIENCIA NA AREA * * * * *
******
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE – VALE REFEIÇÃO – CESTA BÁSICA – SEGURO DE
VIDA – PREMIO DE ASSIDUIDADE
Observações: ******************SOMENTE C OM EXPERIENCIA NA
AREA****************** -******************ENVIAR CURRICULO COM
PRETENSÃO SALARIAL******************
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de JULIANA para o email rh_vagas@outlook.com com a sigla INSTALADOR AR COND. no campo assunto
até o dia 15/11/2015.
Veja outras vagas de INSTALADOR DE AR CONDICIONADO no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

1/2 OFICIAL - AR CONDICIONADO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE CAMPINAS NO RAMO DE AR CONDICIONADO está com 1 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: 1/2 OFICIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO * * * * * * * * * * * SOMENTE COM
EXPERIENCIA COMPROVADA NA AREA * * * * * * * * * * *
Requisitos: HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SÁBADO – NECESSÁRIO
DISPONIBILIDADE IMEDIATA – DISPONIBILIDADE PARA HORAS EXTRAS – TER
CNH CAT. B – * * * * * * * * * * *SOMENTE COM EXPERIENCIA NA AREA * * * * *
******
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE – VALE REFEIÇÃO – CESTA BÁSICA – SEGURO DE
VIDA – PREMIO DE ASSIDUIDADE
Observações: *****************SOMENTE COM EXPERIENCIA NA
AREA****************** -******************ENVIAR CURRICULO COM
PRETENSÃO SALARIAL******************
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de JULIANA para o email rh_vagas@outlook.com com a sigla 1/2 OFICIAL no campo assunto até o dia
15/11/2015.
Veja outras vagas de 1/2 OFICIAL - AR CONDICIONADO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Auxiliar Operacional.
Necessário escolaridade mínima com Ensino Fundamental Completo
Vaga: MASCULINA
Local de trabalho: Ilha do Governador (necessário morar nas proximidades)
VAGA TEMPORÁRIA (com possibilidade de efetivação)
2 VAGAS CONTRATAÇÃO IMEDIATA!
Atividades: Armazenar, organizar , carregar e descarregar mercadorias do palete
etc
Salário R$ 1012,00 + VT + alimentação no local
Horário de segunda a sábado de 09h00minh as 18h00minh
Os interessados enviar currículo no CORPO do e-mail para
empregorhagir@gmail.com colocando no campo assunto Auxiliar Operacional Ilha
do Governador

Supervisor de Almoxarife
Escolaridade: Superior Completo
Desejável curso na área de Estoque/Logística ou similares.
Com sólida experiência na função comprovada em carteira profissional
Com experiência de atuação na área Naval ou Indústria.
Habilidade no pacote office, principalmente com planilhas e internet.
Com conhecimentos e experiência das seguintes atribuições:
- Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados,
armazéns, silos e depósitos.
- Fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os
estoques.
Distribuir produtos e materiais a serem expedidos.
- Organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e
a armazenar.
- Atuar em sistema operacional de almoxarifado.
Salário a combinar – Estamos trabalhando com pretensão salarial
Tipo de contratação: CLT
Benefícios: TR 15,00 – Plano de Saúde Unimed – Seguro de vida.
INTERESSADOS E NO PERFIL DEVEM ENCAMINHAR CURRÍCULO “COM PRETENSÃO
SALARIAL” PARA: recrutamento@temporaly.com.br colocando no assunto:
Supervisor de Almoxarife

Gerente Operacional
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ

Segmento: saúde
Porte: grande
Necessário experiência e habilidade na gestão administrativa.
Horário:
De segunda à sexta-feira
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: café da manhã + cesta básica + consultas e exames com desconto de
50% na própria clínica.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/gerenteoperacional-226404.aspx

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 17h30minh.
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

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 à 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

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, homecare, 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

Enfermeiro (a)
Código da vaga: k3502-6
Ramo da empresa: Comércio de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Cirúrgicos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/10/2015
Previsão de encerramento: 04/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XGey4O

Analista de Farmacovigilância II
Atividades:
Input de dados em sistema, submissão de casos para CVS, organização de arquivos
eletrônicos.
Requisitos:
Superior completo ou cursando último ano na área da saúde.
Inglês fluente. Desejável espanhol.
Desejável conhecimento no sistema Argus e Excel.
Proposta:
Vaga efetiva, para indústria farmacêutica multinacional
Local de trabalho: Zona sul de São Paulo/SP
Salário a combinar e pacote de benefícios completo
Horário flexível.
Interessados devem encaminhar currículo com pretensão salarial para rh@captativa.com.br

COORDENADOR DE COMPRAS INTERNACIONAIS
Inglês Fluente
Excel Avançado – Sistema Protheus
Conhecimentos de produtos na area da saúde (produtos hospitalares /
laboratoriais)
Coordenação de equipe de compras nacionais e internacionais, prospecção de
novos produtos e negociações no mercado externo.
Vivência na logística tanto interna quanto o acompanhamento internacional, gestão
de estoque e cadeia de supply chain.

Local de trabalho : Osasco
Interessadas enviar currículo para: excelencia@excelenciasolucoesrh.com.br
Assunto: Compras Int.

AUXILIAR DE FARMACIA / CAMPINAS E RMC / SP / 2 VAGA(S)
RAIA DROGASIL está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Atendimento no meio de loja; Recebimento e guarda de
mercadorias no estoque; Reposição de mercadorias; Apoiar na organização da loja
(zelar pela limpeza das prateleiras e áreas de estoque, retirando a poeira, a fim de
manter a boa aparência do local); Agregar vendas no setor de perfumaria / PDV
(caixa); Operação de caixa;
Requisitos: Escolaridade: Ensino Médio Completo; Experiência: não é necessária.
Salário: a combinar
Benefícios: Plano de carreira, plano de saúde Unimed FESP e odontológico
OdontoPrev (estendidos para dependentes legais), auxílio refeição ou alimentação,
seguro de vida em grupo, vale transporte (desconto de 3%), participação dos
lucros e desconto farmácia;
Observações: Carga horária: Escala 6X1 com folgas em dias alternados – 44 horas
semanais. A cada 2 domingos trabalhados, 1 domingo de folga
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de GABRIELLA para o
e-mail carhcampinas@gmail.com com a sigla AUXI CAMPINAS no campo assunto
até o dia 15/11/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE FARMACIA no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

FARMACÊUTICO / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
CAMARGO&GUIMARÃES em parceria com uma rede de farmácias em Sumaré está
com 1 vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Esclarecimento de dúvidas referente a medicamentos e
receitas, organização dos produtos e controle dos psicotrópicos; Serviços de Saúde
(Aplicação de injetáveis, etc).
Requisitos: Ensino Superior em Farmácia / CRF Ativo / Perfil de liderança / Aceite
desafios e metas a superar / Ter experiência em drogarias /
Salário: R$ 2.690,00
Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição + Uniforme + Seguro de Vida.

Observações: VAGA EFETIVA / Só serão avaliados currículos dentro do perfil da
vaga e que sejam de SUMARÉ/SP
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Michelle para o email recrutamento@camargorh.com.br com a sigla Farmacêutico no campo assunto
até o dia 20/11/2015.
Veja outras vagas de FARMACÊUTICO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FARMACEUTICO / PIRACICABA / SP / 3 VAGA(S)
RAIA DROGASIL está com 3 vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Esclarecimento de dúvidas referente a medicamentos e
receitas, Organização dos produtos e controle dos psicotrópicos; Serviços de Saúde
(Aplicação de injetáveis, etc), Responsabilidade pela administração de
medicamentos injetáveis e validade dos produtos, Atenção Farmacêutica
(atendimento ao cliente);Treinamento da equipe
Requisitos: Superior completo em Farmácia; CRF Ativo do referido estado (pode ser
protocolo que tenha nº do CRF), não é necessário experiência, capacidade de
análise, comunicação, controle emocional, foco em resultados, orientação para a
satisfação do cliente, relacionamento interpessoal.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, A auxílio Refeição, AM, AO, SV, PLR e Desconto Farmácia.
Observações: Carga horária: Escala 6X1 – com folgas em dias alternados – 44
horas semanais. A cada 2 domingos trabalhados, 1 domingo de folga.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de GABRIELLA para o
e-mail carhcampinas@gmail.com com a sigla FARMA PIRACICABA no campo
assunto até o dia 15/11/2015.
Veja outras vagas de FARMACEUTICO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FARMACEUTICO / LIMEIRA / SP / 3 VAGA(S)
RAIA DROGASIL está com 3 vaga(s) em aberto para LIMEIRA / SP.
Responsabilidades: Superior completo em Farmácia; CRF Ativo do referido estado
(pode ser protocolo que tenha nº do CRF), não é necessário experiência,
capacidade de análise, comunicação, controle emocional, foco em resultados,
orientação para a satisfação do cliente, relacionamento interpessoal.
Requisitos: Esclarecimento de dúvidas referente a medicamentos e receitas,
Organização dos produtos e controle dos psicotrópicos; Serviços de Saúde

(Aplicação de injetáveis, etc), Responsabilidade pela administração de
medicamentos injetáveis e validade dos produtos, Atenção Farmacêutica
(atendimento ao cliente);Treinamento da equipe
Salário: a combinar
Benefícios: VT, Auxílio Refeição, AM, AO, SV, PLR e Desconto Farmácia.
Observações: Carga horária: Escala 6X1 – com folgas em dias alternados – 44
horas semanais. A cada 2 domingos trabalhados, 1 domingo de folga.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de GABRIELLA para o
e-mail carhcampinas@gmail.com com a sigla FARMA LIMEIRA no campo assunto
até o dia 15/11/2015.
Veja outras vagas de FARMACEUTICO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA para atuar no BERÇÁRIO.
Formação/Experiência Requerida:
-Curso superior em enfermagem completo;
-COREN ativo;
-Sólida experiência em Berçário
Morar em São Gonçalo ou Niterói será um diferencial.
Carga Horária:
Plantão 12h/36h - SN - 19h às 7h
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale transporte;
Refeição no local;
Desconto em faculdade;
Desconto em farmácia.
Salário: R$2400,00
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
curriculorhniteroi@gmail.com mencionando no assunto "ENFERMEIRO (A)
PLANTONISTA - BERÇÁRIO"

Técnico em Enfermagem do Trabalho- temporário
Responsabilidades Atendimento Ambulatorial, Encaminhamento de Funcionários
para Exames complementares, Realização de Exames periódicos, Admissionais,
Demissionais, Retorno ao trabalho, Emissão de ASO, Controle de Vacinação e

Emissão de CAT. Elaboração do Plano de Emergência; Relatório de Acidente;
Palestras Informativas na área de Enfermagem do Trabalho e DDS-Saúde e
Segurança do Trabalho, elaboração de PCMSO,supervisionar pelo medico
coordenador Realizações Atuação em primeiros socorros no canteiro de obra,
organização dos exames complementares conforme PCMSO Habilidades Agilidade
nos atendimentos, procurando preservar a vida.
Tipo de vaga: Temporário- 90 dias - ZONA OESTE (Campo Grande/Santa Cruz)
Salário : a combinar
Apenas candidatos locais:
Rio de Janeiro, RJ
Experiência necessária:
Enfermagem do trabalho em empresas de construção civil Diploma ou certificação exigida:
Coren
Formação acadêmica necessária:
Curso Técnico em Enfermagem c/ Especialização enfermagem do trabalho
Os interessados DENTRO DO PERFIL deverão enviar currículo com pretensão
salarial para recesel@agencia-brasil.com. Favor mencionar no campo assunto:
TECNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO.
Fique atento a sua caixa de email ou spam , pois os contatos serão realizados via
email.

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
PARA ADMISSÃO/ INÍCIO IMEDIATO.
VAGAS EFETIVAS.
RESIDIR OU TER FÁCIL ACESSO AOS BAIRROS: GÁVEA e BARRA.
Com Curso Superior Completo em Farmácia, e com o CRF do RJ em dia.
PODE SER 1º EMPREGO!
A empresa oferece treinamento e chances de crescimento!
Atividades:
- Responsável por controlar receituários, prestar atendimento técnico farmacêutico
aos clientes;
- Conferir, guardar e revisar vencimento dos produtos controlados;
- Orientar a empresa sobre a legislação vigente e suas alterações.
SALÁRIO: R$ 2.791,27 +
- Premiação (em torno de R$390,00)
- Vale Transporte
- Vale Refeição
- Assistência Médica
- Assistência Odontológica
- Seguro de vida
- Cesta básica

- Descontos em curso de idiomas
- Descontos em faculdades
- Retirada de medicação 0800 (genéricos)
HORÁRIO DE TRABALHO DAS VAGAS DISPONÍVEIS :
13:40 ÀS 22 HS
A EMPRESA OFERECE TREINAMENTO E CHANCES DE CRESCIMENTO.
Enviar currículo, colado no corpo do e-mail, para:
novorh2011@yahoo.com.br

NUTRICIONISTA PLANTONISTA TEMPORÁRIO
Hospital de médio porte situado em Niterói busca
Formação/Experiência Requerida:
-Curso superior em Nutrição completo;
-CRN ativo;
-Desejável pós-graduação em Nutrição Clínica;
-Vivência hospitalar.
Vaga temporária para atuar no mês de dezembro, podendo se estender por mais 2
meses.
Carga Horária:
Plantão 12h/36h (7h às 19h)
Salário:
R$2400,00
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
curriculorhniteroi@gmail.com mencionando no assunto NUTRICIONISTA
PLANTONISTA

TÉCNICA DE ENFERMAGEM( DIARISTA) – VAGA EFETIVA - RJ.
Perfil desejado:
- Ensino Médio completo- Técnico de enfermagem;
-COREN ATIVO;
- Experiência de 01 ano na função;

- ATIVIDADES: 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.
- LOCALIDADE: BARRA DA TIJUCA - RJ.
- Horário de trabalho: 2ª Á 6ª: 11 ÁS 20:30/ 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

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!

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

Analista de Suporte de Sistema
Código da vaga: k198-94
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Jaguariúna/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/10/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1GQqvAk

Assistente de Tecnologia da Informação
Código da vaga: k2916-1
Ramo da empresa: Comércio de Automóveis e Veículos
Cidade: Fortaleza/CE
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/10/2015
Previsão de encerramento: 16/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XD9pKP

Analista de Suporte de Sistema
Código da vaga: k198-93
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Blumenau/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/10/2015
Previsão de encerramento: 27/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XD9pu5

Analista Programador (a) Web
Código da vaga: k1790-25
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/10/2015
Previsão de encerramento: 29/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XD9mPd

Engenheiro (a) de Software
Código da vaga: k2253-79
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/10/2015
Previsão de encerramento: 31/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1GNYhX8

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 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

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) está realizando um Concurso Público
com objetivo de contratar novos profissionais.
Existem oportunidades para os seguintes níveis educacionais e cargos:
Nível Médio/Técnico: Técnico Administrativo nas áreas de Administrativa (150),
Contábil (50), Suporte Técnico em Informática (50) e Informática (50);
Nível Superior: Analista Técnico nas áreas de Ciências Sociais e Humanas (50),
Psicologia (50), Desenvolvimento (50) e Suporte em TI (50).
Dentre do total de funções, existem vagas para candidatos que se enquadrem nos
itens especificados no edital.
As remunerações variam de R$ 4.075,85 a R$ 7.225,26, para atuar em jornadas
diárias de oito horas.
As inscrições devem ser realizadas até o dia 13 de dezembro de 2015, pelo site da
organizadora www.quadrix.org.br. As taxas de inscrições custam entre R$ 50,00 e
R$ 70,00.
Serão realizadas provas objetivo-discursivas e de títulos, para analisar os
candidatos inscritos. As avaliações objetivo-discursivas, provavelmente devem ser
aplicadas nos dias 24 e 31 de janeiro de 2016.
A validade deste Concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual
período, a contar da data da homologação.

A Prefeitura de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, informa a todos que está
realizando novo Concurso Público a fim de preencher 427 vagas em cargos de nível
fundamental, médio e superior. No montante de vagas já estão incluídas as vagas
exclusivas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital.
Os cargos contemplados com este Concurso são de: Orientador Educacional (8
vagas); Professor I nas áreas de Arte (14 vagas); Biologia (6 vagas); Educação
Física (16 vagas); Física (1 vaga); Geografia (5 vagas); História (7 vagas); Inglês
(5 vagas); Língua Portuguesa (9 vagas); Matemática (14 vagas); Química (1
vaga); Supervisor de Educacional (8 vagas); Professor II (162 vagas); Secretário
Escolar (18 vagas); Auxiliar de Berçário (5 vagas); Auxiliar de Secretaria Escolar
(25 vagas); Inspetor de Alunos (27 vagas); Merendeira (47 vagas); Servente
Escolar (49 vagas).
A remuneração dos profissionais varia de R$ 734,85 a R$ 1.299,39, bem como a
jornada de trabalho que pode ser de 18h, 25h, e 40h semanais.
Os profissionais interessados em se inscrever devem preencher a ficha disponível
no site www.concursos.biorio.org.br, entre os dias 29 de outubro de 2015 a 15 de
novembro de 2015.
Este Concurso é composto de Prova Objetiva, Prática, Avaliação de Títulos,
Avaliação Médica Admissional, Checagem de Pré-Requisitos e Comprovação de
Documentos. A previsão é de que a primeira etapa aconteça no dia 28 e/ou 29 de
novembro de 2015.
A validade deste certame é de um ano contado a partir da data da publicação de
sua homologação, podendo ser prorrogado ou não por igual período, a critério da
Administração.

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

Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 28.783 vagas, além de Cadastro de
Reserva.
•

Nacional

•

Centro-Oeste

•

Nordeste

•

Norte

•

Sudeste

•

Sul

Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

Vagas
143

Concursos Abertos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Órgão

Vagas

Psicologia Níveis Médio e Superior

500

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Exteriores Oficiais

60

Territórios Níveis Médio e Superior

80

Marta Nível Superior

Cinco

TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Juiz
substituto

71

UnB - Universidade de Brasília Professor

Várias

UnB - Universidade de BrasíliaProfessor

Oito

Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal
Goiás
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

Vagas
143

Órgão

Vagas

Israelândia Controlador e Procurador

Dois

Jamil Níveis Fundamental e Médio

Três

Quente Todos os níveis de escolaridade

Nove

Goiás Níveis Médio e Superior

Dois

Prefeitura de Anápolis Todos os níveis de escolaridade

268

Prefeitura de Ara Goiânia Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de Goiânia Advogado e Procurador municipal

40

Goiânia Nível Superior

30

Guapó Todos os níveis de escolaridade

172

OurinhosTodos os níveis de escolaridade

57

Inhumas Todos os níveis de escolaridade

202

Prefeitura de ItauçuTodos os níveis de escolaridade
Prefeitura de JesúpolisTodos os níveis de escolaridade

49
Várias

Morrinhos Todos os níveis de escolaridade

253

Goiás Agente

Oito

Varjão Todos os níveis de escolaridade

107

Prefeitura e Câmara de CaturaíNíveis Médio e Superior

10

Veja todos » Concursos Abertos Goiás
Mato Grosso
Órgão

Vagas

Órgão

Vagas

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Verde Advogado e Procurador legislativo

Um

Cipa Nível Superior

Três

Pública Coordenadora e Professor

70

Colíder Níveis Fundamental e Superior

194

Norte Nível Superior

Um

Prefeitura de ItiquiraTodos os níveis de escolaridade

191

Xavantino Apoio e Professor

28

Sinop Todos os níveis de escolaridade

166

Grosso Professor

Um

Grosso Professor

Um

UNEMAT - Universidade do Estado do Mato Grosso Professor

36

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

Vagas

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Paranhos Todos os níveis de escolaridade

166

Ocupacional Agente e Agente fiscal

Três

Taboado Todos os níveis de escolaridade

92

Moreira Auxiliar

18

Órgão
TabaporãNíveis Médio e Superior

Vagas
Várias

Bonito Todos os níveis de escolaridade

44

Dourados Nível Superior

Um

Ivinhema Todos os níveis de escolaridade

132

JóiaTodos os níveis de escolaridade

55

Ladário Guarda

40

Ladário Nutricionista

Dois

Porã Todos os níveis de escolaridade

260

Oeste Serviços

Várias

Prefeitura de SelvíriaTodos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Três LagoasProfessor

52
Várias

UFGD - Universidade Federal da Grande DouradosProfessor

17

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul

Concursos Abertos no Nordeste
Alagoas
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior
Prefeitura de Campestre Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Delmiro GouveiaTodos os níveis de escolaridade
Deodoro Professor e Professor de educação física

Vagas
143
77
177
Várias

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Alagoas
Bahia
Órgão

Vagas

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Baiano Professor

Dois

IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

18

Prefeitura de AdustinaTodos os níveis de escolaridade

70

Prefeitura de AlagoinhasNíveis Médio e Superior

75

Prefeitura de BarrocasTodos os níveis de escolaridade

185

Mairi Agente

Seis

Prefeitura de Riachão das Neves Todos os níveis de escolaridade

379

Prefeitura de São Gonçalo dos CamposTodos os níveis de escolaridade

81

Correntina Níveis Fundamental e Médio

12

Veja todos » Concursos Abertos Bahia
Ceará
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

Vagas
143

Horizonte Todos os níveis de escolaridade

96

Sobral Todos os níveis de escolaridade

47

Aracati Agente

57

Órgão

Vagas

Carnaubal Todos os níveis de escolaridade

220

Olinda Todos os níveis de escolaridade

208

Veja todos » Concursos Abertos Ceará
Maranhão
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior
Educação Nível Superior

Vagas
143
1.500

Maranhão Ledor

Dois

Bacabal Agente

46

Domingues Todos os níveis de escolaridade

90

Prefeitura de São João dos Patos Nível Médio/Técnico

16

UFMA - Universidade Federal do MaranhãoProfessor

Oito

UFMA - Universidade Federal do MaranhãoProfessor

14

Veja todos » Concursos Abertos Maranhão
Paraíba
Órgão

Vagas

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

UFPB - Universidade Federal da Paraíba Todos os níveis de escolaridade

154

Congo Todos os níveis de escolaridade

42

Inês Todos os níveis de escolaridade

88

Órgão
Triunfo Todos os níveis de escolaridade

Vagas
37

UFCG - Universidade Federal de Campina GrandeProfessor

Dois

Veja todos » Concursos Abertos Paraíba
Pernambuco
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior
Norte Agente e Agente de combate às endemias
Jardim Todos os níveis de escolaridade

Vagas
143
48
Cinco

Mata Todos os níveis de escolaridade

11

Lima Nível Superior

50

Belo Professor e Professor de educação física

85

TRE - Tribunal Regional Eleitoral Nível Médio/Técnico

Quatro

UFPE - Universidade Federal de PernambucoProfessor

69

Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco
Piauí
Órgão

Vagas

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Piauí Professor

Um

Lopes Todos os níveis de escolaridade

129

Piauí Todos os níveis de escolaridade

29

Órgão

Vagas

Prefeitura de Redenção do Gurguéia Todos os níveis de escolaridade

60

Piauí Professor

12

Piauí Professor

33

Veja todos » Concursos Abertos Piauí
Rio Grande do Norte
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior
Cultura Especialista e Professor

Vagas
143
1.400

Seridó Todos os níveis de escolaridade

62

Norte Professor

69

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte
Sergipe
Órgão

Vagas

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Arauá Todos os níveis de escolaridade

108

Itabaiana Todos os níveis de escolaridade

178

Sergipe Professor

Oito

Veja todos » Concursos Abertos Sergipe

Concursos Abertos no Norte
Acre

Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior
Tarauacá Níveis Fundamental e Médio

Vagas
143
13

Acrelândia Nível Superior

Nove

Urbano Agente e Médico veterinário

Dois

Veja todos » Concursos Abertos Acre
Amapá
Órgão

Vagas

Região Todos os níveis de escolaridade

180

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Veja todos » Concursos Abertos Amapá
Amazonas
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

Vagas
143

Guajará Motorista e Orientador social

Cinco

Estado assistente e Auxiliar judiciário

14

Amazonas Professor

43

Veja todos » Concursos Abertos Amazonas
Pará
Órgão

Vagas

Região Todos os níveis de escolaridade

180

Bombeiros Bombeiro

330

Órgão

Vagas

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Capanema Todos os níveis de escolaridade

362

Benevides Agente e Agente de combate às endemias

154

Curionópolis Níveis Médio e Superior

406

Curuçá Todos os níveis de escolaridade

71

Xingu Todos os níveis de escolaridade

Várias

Educação Instrutora

Nove

UFPA - Universidade Federal do Pará Professor

Oito

Pará Professor

26

Pará Professor

17

Pará Professor

76

Veja todos » Concursos Abertos Pará
Rondônia
Órgão

Vagas

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

CENTRAL Auxiliar

Seis

Veja todos » Concursos Abertos Rondônia
Roraima
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

Vagas
143

Órgão
Estado Todos os níveis de escolaridade
Roraima Professor

Vagas
32
Seis

Veja todos » Concursos Abertos Roraima
Tocantins
Órgão

Vagas

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Tecnologia Professor

Dois

AgrolândiaTodos os níveis de escolaridade

245

Tocantins Professor

Cinco

Veja todos » Concursos Abertos Tocantins

Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior
Iúna Professor
MaurilândiaTodos os níveis de escolaridade

Vagas
143
Várias
376

Jetibá Agente

65

Jetibá Professor

73

Canaã Pedagogo e Professor

Várias

Imigrantes Níveis Médio e Superior

Várias

Órgão
Santo Professor

Vagas
15

Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo
Minas Gerais
Órgão
Corpo de Bombeiros Bombeiro militar

Vagas
30

Bombeiros Nível Médio

500

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Mineiro Todos os níveis de escolaridade

81

Serviços Todos os níveis de escolaridade

173

Serrana Todos os níveis de escolaridade

1.238

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

131
1.213
154
20

Monte Todos os níveis de escolaridade

194

Caeté Todos os níveis de escolaridade

Nove

Machado Agente e Contador

Dois

Raposos Todos os níveis de escolaridade

Oito

Reduto Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Riacho Níveis Fundamental e Médio

Quatro

Órgão

Vagas

Glória Contador

Um

Lourenço Todos os níveis de escolaridade

11

Minas Auxiliar e Procurador

Três

Geral Professor

Oito

Viçosa Todos os níveis de escolaridade

17

Geral Nível Superior

23

Caldas Todos os níveis de escolaridade

17

Lage Todos os níveis de escolaridade

17

Lazer Todos os níveis de escolaridade

Várias

Gerais Professor e Professor de informática

Dois

Nanuque Auxiliar e Técnico em contabilidade

Dois

Formosas Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Além ParaíbaTodos os níveis de escolaridade

66
116

Alterosa Todos os níveis de escolaridade

99

Andradas Todos os níveis de escolaridade

89

Araguari Agente e Agente de combate às endemias

125

Baependi Todos os níveis de escolaridade

87

Biquinhas Todos os níveis de escolaridade

54

Prefeitura de Bonfinópolis de MinasTodos os níveis de escolaridade

31

Campanha Todos os níveis de escolaridade

130

Órgão

Vagas

Altas Auxiliar

Dois

Caxambu Todos os níveis de escolaridade

129

Prefeitura de Cláudio Todos os níveis de escolaridade

152

Cláudio Guarda

Seis

Jesus Todos os níveis de escolaridade

58

Ervália Todos os níveis de escolaridade

303

Estiva Todos os níveis de escolaridade

48

Florestal Professor

10

Formiga Níveis Fundamental e Superior

Várias

Formiga Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de Frei LagonegroNíveis Fundamental e Superior

Nove

Prefeitura de Frei LagonegroTodos os níveis de escolaridade

38

Gouveia Agente

28

Guanhães Todos os níveis de escolaridade

110

Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais
Rio de Janeiro
Órgão

Vagas

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Janeiro Todos os níveis de escolaridade

227

SEEDUC - Secretaria de Educação do EstadoProfessor

2.105

Órgão
Jardim Todos os níveis de escolaridade
Mangaratiba Todos os níveis de escolaridade
Vassouras Todos os níveis de escolaridade

Vagas
18
427
19

Janeiro Nível Superior

Cinco

Janeiro Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro
São Paulo
Órgão

Vagas

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Itapevi Todos os níveis de escolaridade

189

Jundiaí Níveis Médio e Superior

Três

Brasiliense assistente e Controlador interno

Dois

Anhembi Advogado e Procurador jurídico

Um

Bálsamo Técnico

Um

Bauru Estagiário

11

Colina Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Guariba Serviços e Vigia

Três

Câmara de ItapuraContador

1

Câmara de JaguariúnaNíveis Médio e Superior

4

Câmara de PirassunungaNíveis Médio e Superior

Cinco

Órgão
Pontoados os níveis de escolaridade

Vagas
56

Câmara de Pradópolis Todos os níveis de escolaridade

Oito

Esgoto Todos os níveis de escolaridade

155

Ubatuba Agente

Três

IPMU - Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba Nível Superior

Dois

MPE - Ministério Público do EstadoNível Superior

41

Amparo Todos os níveis de escolaridade

33

Anhembi Professor

10

Araçariguama Nível Superior

14

Prefeitura de Araçariguama Estagiário

20

Araras Nível Superior

94

Borborema Professor e Professor de educação física
Prefeitura de Brodowski Todos os níveis de escolaridade

Cinco
71

Buri Auxiliar e Professor

Várias

Jordão Todos os níveis de escolaridade

Várias

Mota Níveis Médio e Superior

Várias

Prefeitura de Cantar Nível Superior
Prefeitura de Capivari Todos os níveis de escolaridade

Três
Várias

Divinolândia Todos os níveis de escolaridade

23

Divinolândia Todos os níveis de escolaridade

Várias

Órgão

Vagas

Artes Todos os níveis de escolaridade

77

Prefeitura de Estiva GerbiNíveis Médio e Superior

12

Oeste Níveis Médio e Superior

Várias

Franca Todos os níveis de escolaridade

Várias

Morato Professor e Professor de educação física

97

Iracemápolis Todos os níveis de escolaridade

19

Prefeitura de Itapecerica da Serra Todos os níveis de escolaridade

35

Itapetininga Médico e Médico plantonista

11

Itatiba Professor
Prefeitura de ItobiNíveis Fundamental e Superior

Várias
Três

Paulista Todos os níveis de escolaridade

26

Leme Monitor

20

Paranapanema Todos os níveis de escolaridade

13

Europa Operador

Um

Granada Todos os níveis de escolaridade

88

CaçuNíveis Fundamental e Superior

Quatro

Osasco Nível Superior

18

Osasco Médico e Médico clínico geral

10

Veja todos » Concursos Abertos São Paulo

Concursos Abertos no Sul

Paraná
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior
Chateaubriand Níveis Fundamental e Superior

Vagas
143
Quatro

Guarapuava Advogado e Contador

Dois

Platina Advogado

Um

Vitória Advogado

Um

Paraná Todos os níveis de escolaridade

19

Mandirituba Advogado

Um

Antonina assistente

Várias

Nova Todos os níveis de escolaridade

318

Nova Nível Superior

Seis

Prefeitura de BiturunaMotorista e Professor
Cambé Todos os níveis de escolaridade

Cinco
123

Prefeitura de CandóiTodos os níveis de escolaridade

98

Capanema Agente e Coletor de materiais recicláveis

10

Castro Todos os níveis de escolaridade

30

Prefeitura de Curitiba Agente comunitário de saúde
Curiúva Todos os níveis de escolaridade

200
86

Ulysses Educador

Oito

Oeste Níveis Médio e Superior

Seis

Órgão

Vagas

Guaraniaçu Todos os níveis de escolaridade

67

Guaraniaçu Todos os níveis de escolaridade

26

Iguatu Nível Superior

Um

Jesuítas Níveis Médio e Superior

Várias

Lapa Cuidador

Um

Prefeitura de LunardelliTodos os níveis de escolaridade

31

Palmeira Níveis Médio e Superior

Dois

Pêntodos os níveis de escolaridade

55

Pitanga Agente e Agente de combate às endemias

14

Prefeitura de Rio NegroOdontólogo

Um

Prefeitura de SapopemaTodos os níveis de escolaridade

20

Prefeitura de Tijucas do SulTodos os níveis de escolaridade

36

Prefeitura de TupãssiTodos os níveis de escolaridade

21

Estado Auditor

Quatro

Previveis Médio e Superior

Três

Maringá Nível Fundamental

Três

Grossa Professor

99

Paraná Professor

Seis

Veja todos » Concursos Abertos Paraná
Rio Grande do Sul

Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior
Camaquã Níveis Médio e Superior

Vagas
143
Várias

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

Quatro

Social Educador e Recepcionista

10

Centenário Nível Superior

18

Grande Níveis Fundamental e Superior
IPAG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de
Gravataí Nível Superior

Quatro

Cinco

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 Caxias do SulTodos os níveis de escolaridade

25

Prefeitura de Cristal do SulTodos os níveis de escolaridade

22

Prefeitura de Flores da Cunha Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Cunha Agente

Várias

Igrejinha Agente

20

Hamburgo Nível Superior

71

Órgão
Serra Todos os níveis de escolaridade

Vagas
12

Alegre Professor e Professor de educação especial

Três

Palmar Todos os níveis de escolaridade

162

SISPREM - Sistema de Previdência Municipal de Sant’Ana do
LivramentoTodos os níveis de escolaridade
Estado Juiz

Nove

60

Alegre Professor

Três

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

Vagas

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Câmara de ItáContador

Um

Oeste Controlador e Tesoureiro

Dois

CIMCATARINANíveis Fundamental e Superior
Companhia Hidromineral de PiratubaAgente de serviços gerais e Professor
de educação física
Catarina Auxiliar
Prefeitura Araquari Todos os níveis de escolaridade
Luz Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de AgrolândiaCoordenador do clube de mães e Inseminado
artificial

Várias

Quatro

Um
Cinco
140

Dois

Órgão
Wagner Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de ApiúnaNíveis Fundamental e Médio
Araquari Todos os níveis de escolaridade
Silva Todos os níveis de escolaridade
Rincão Nível Fundamental
Rincão Níveis Fundamental e Superior

Vagas
16
Várias
35
Várias
10
Várias

Trombudo Médico e Médico clínico geral

Um

Trombudo Estagiário

20

Caçador Níveis Médio e Superior
Camboriú Instrutor

Várias
Um

Prefeitura de Cocal do SulProfessor

Várias

Concórdia Professor

Várias

Freitas Níveis Médio e Superior

Várias

Nematódeos os níveis de escolaridade

23

Guedes Todos os níveis de escolaridade

12

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

Órgão
Prefeitura de GaruvaCuidador
Gaspar dentista
Ramos Níveis Médio e Superior
Prefeitura de IbiamProfessor

Vagas
Várias
Um
Várias
Dois

Imbituba Todos os níveis de escolaridade

Várias

Imbuia Níveis Fundamental e Superior

Várias

Irani Professor

Várias

Itajaí Níveis Médio e Superior

11

Itajaí Níveis Fundamental e Superior

28

Itapema Níveis Fundamental e Médio

47

Ituporanga Todos os níveis de escolaridade

40

Jabor Níveis Médio e Superior

Quatro

Laguna Auxiliar

Várias

Alves Todos os níveis de escolaridade

Várias

Meleiro Todos os níveis de escolaridade
Erechim Professor e Professor de educação física
Horizonte Níveis Fundamental e Superior

26
Várias
25

Paia Professor

Várias

Palhoça Todos os níveis de escolaridade

Várias

Papanduva Todos os níveis de escolaridade

54

Órgão
Prefeitura de Porto Belo Todos os níveis de escolaridade

Vagas
130

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

Coordenador de Vendas e Distribuição
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1259209
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Requisitos
Ensino Superior em andamento ou completo;
Conhecimento em gestão de equipe, treinamento de novos colaboradores;
Possuir experiência com atendimento ao cliente.
Principais Atribuições
Criação de estratégias de vendas;
Fazer a gestão da equipe sob sua responsabilidade, dando suporte na realização
das atividades e buscando os meios disponíveis para manter a equipe engajada à
cultura da empresa.
Selecionar, treinar, avaliar desempenho, disciplinar a conduta e desenvolver
pessoas, transmitindo as competências organizacionais, comportamentais e
técnicas a fim de formar colaboradores altamente qualificados.
Estabelecer, informar e acompanhar as metas para a equipe sob sua
responsabilidade, para assegurar que os resultados planejados sejam atingidos.
Identificar e desenvolver potenciais colaboradores, com o objetivo de manter uma
equipe tecnicamente capacitada e adaptada às mudanças.
Desenvolver e acompanhar os indicadores de desempenho, assegurando que os
sistemas de métricas estejam consistentemente gerando soluções, com objetivo de
reduzir e/ou eliminar ineficiências operacionais, visando à melhoria contínua dos
processos.
Salário e Benefícios
Salário compatível com o mercado.
Carro da empresa (a empresa irá financiar todos os gastos);
Vale Refeição;
Assistência Médica;
Assistência Odontológico;
Seguro de Vida;
Participação nos lucros;

Bonificações;
Entre outros benefícios.
Local de Trabalho
Horário de segunda a sexta-feira das 08 horas às 17 horas e sábado das 08 horas
às 12 horas (horário flexível).
Local de trabalho, São Paulo.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259209/coordenador-devendas-e-distribuicao#sthash.kWjmFbYx.dpuf
www.vagas.com.br

Promotor de Vendas - Mogi das Cruzes/SP
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1256191
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Mogi das Cruzes / SP / BR
Requisitos
Ensino Médio Completo;
Disponibilidade de trabalhar em escala de segunda a sexta-feira;
Interessante experiência anterior nas atividades citadas.
Principais Atribuições
Reabastecimento de gôndolas, promovendo maior visualização do produto;
Verificação da data de validade e ruptura de produtos;
Negociação de novos pontos de vendas;
Responsável por manter bom relacionamento com gerente e fiscal de
hipermercados.
Benefícios
VT (pago em dinheiro) + Vale-refeição (R$ 18 ao dia) + Assistência Médica + Ass.
Odontológico + SV + Remuneração Variável (de acordo com o alcance das metas,
pode receber até 70% referente o valor do salário base).
Local de Trabalho
Mogi das Cruzes
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256191/promotor-de-vendasmogi-das-cruzes-sp#sthash.8eTEcdL4.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo - Logística
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1262036
Nível hierárquico: Técnico
Local: Osasco / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 29 de Novembro de 2015
Garantir a alocação do produto no sistema para a separação, armazenagem e
expedição;
Garantir a qualidade necessária de equipamento em bom estado para uso da
operação;
Manter histórico das alterações de palatização para a necessidade de informação ao
fornecedor;
Disponibilizar informações/recursos para execução de inventários;
Controlar validade dos itens dos CD’s;
Garantir fluxo de etiquetas de separação;
Monitorar a saída das ondas de separação;
Levantar dados e informações;
Elaborar relatórios gerenciais;
Acompanhar indicadores e metas;
Dar assistência à gerência da CD.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262036/assistenteadministrativo-logistica#sthash.mziIFHm0.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de PCP
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1262079
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 29 de Novembro de 2015
Localização:
A posição deve ser baseada em Barueri/SP
Principais Responsabilidades:

•Processo de planejamento
•Analises diarias com a identificação e geração de ações com necessidade de
resolução no mesmo dia
•Follow up
•Planejamento de materiais
•Processo de demanda
•Contato com funcionário de cada área controle de processo.
Qualificações:
•Graduado/Cursando Administração de empresas, Logística, Produção e afins.
•Excel Intermediário, desejável conhecimento no sistema JDE
•Inglês será um diferencial
•Desejável conhecimento em MRP (Planejamento de entrega de matéria prima na
produção final) ou DRP (Organização de produtos para distribuição nos CDs).
Salário entre 1575,00 a 1.969,00 + benefícios
Escala de segunda a sexta das 8h às 17h.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262079/assistente-depcp#sthash.SAOqC9Fq.dpuf
www.vagas.com.br

ATENDENTE COMERCIAL
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1262257
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Contagem / MG / BR
Data de expiração: 29 de Novembro de 2015
· Contribuir para a excelência dos serviços de atendimento prestados aos clientes
mediante orientação e treinamento recebido no que tange às rotinas de
atendimento e comercialização de produtos;
· Garantir a qualidade do atendimento telefônico e pessoal aos clientes estando
sempre atualizado quanto às características dos produtos serviços e políticas
vigentes;
· Garantir a conformidade do processo de abertura de conta corrente atentando
para a documentação apresentada e pela qualidade das informações prestadas pelo
cliente;
· Garantir o sucesso da venda dos produtos disponibilizados pelo Banco Itaú através
da abordagem e atendimento aos clientes assegurando que todas as informações
importantes dos produtos e serviços sejam bem esclarecidas;

· Interagir com a equipe da agência trazendo uma forte parceria e maior efetividade
na conquista de novos clientes buscando o cumprimento dos resultados esperados;
· Consultar sempre que necessário o superior imediato com relação às normas e
procedimentos vigentes objetivando levantar informações para esclarecimentos das
dúvidas Cadastrar e liberar operações de crédito pré-aprovadas Comunicar fatos
extraordinários ou eventos ocasionados por falhas envolvendo a AOCA Área de
Operação Comercial de Agências com o objetivo de corrigir e prevenir situações que
causam riscos à imagem ou perdas financeiras ao Banco;
· Executar os procedimentos de controles interno estabelecidos nas atividades de
sua responsabilidade;
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262257/atendentecomercial#sthash.u2EdDMSu.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Indicadores - Centro / SP
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1260996
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 30 de Novembro de 2015
Multinacional de grande porte
Descrição das atividades: Coletar e analisar os dados de demanda e criar previsão
de vendas utilizando referencias estatísticas do processo de revisão à demanda.
Criar previsões estatísticas, manter os parâmetros de previsão, histórico de
consumo.
Monitorar o desempenho de previsão, procurar controlar e desenvolver planos de
ação adequados para o FA e IQR.
Trabalhar em estreita colaboração com o marketing e vendas e atendimento ao
cliente para coletar previsões fornecidas pelos clientes.
Atualizar previsões e planos de demanda e implementar ações baseadas nas
reuniões de Consensus e Gap's.
*Imprescindível inglês avançado
Jornada de trabalho: De segunda a sexta-feira das 08h às 17h.
Salário: a combinar
Benefícios
Vale transporte

Vale Refeição: R$ 29,00 por dia
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Participação de Lucros
Bolsa de Estudos
Previdência Privada
Seguro de Vida
Prezado(a) Candidato(a) A candidatura nesta vaga não representa garantia de
contratação. Ao se candidatar seu currículo passará por uma triagem, onde serão
avaliados diversos aspectos que determinarão se o seu perfil se alinha com os prérequisitos estipulados pela empresa contratante. Estando compatível, será
encaminhado para concorrer ao processo seletivo, com etapas, prazos e
procedimentos de acordo com as regras e determinações de cada empresa. A
i.Social é apenas uma facilitadora neste processo, aproximando a pessoa da
empresa contratante. A DECISÃO PELA CONTRATAÇÃO OU NÃO É ÚNICA E
EXCLUSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA VAGA. A i.Social não tem qualquer poder
de decisão. Ao se candidatar você está ciente e concorda com estes termos.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1260996/analista-de-indicadorescentro-sp#sthash.D3LbevmS.dpuf
www.vagas.com.br

ESTÁGIOS

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

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

ESTAGIÁRIO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS
SEXO: Masculino ou Feminino
UNIVERSIDADES: UFRJ, UFF, UERJ
PERÍODO: Manhã ou Tarde
DURAÇÃO: 4 horas
DESEJÁVEL : Conhecimento em Excel e Word e já ter cursado no mínimo a matéria
de matemática atuarial 1 (anuidade atuarial)
ATIVIDADES:
- Extração e análise de dados,
- Entendimento de rendas,
- Conhecimento de normas presidenciais,
- Calculo e atualização teórica de reserva
- Participação em estudos atuariais,
- Rotinas da gerência.
1. O Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA), pré-requisito de seleção de
estagiário passa a ser 6.
2. Bolsa-Auxílio - R$ 1.080,00
3. Auxílio-Refeição - R$ 440,00/ mês
4. Vale Transporte

OS CANDIDATOS DEVEM ENCAMINHAR O CURRÍCULO PARA
marta@parceriaconsult.com.br E PARA empregos@parceriaconsult.com.br
ASSUNTO ESTAGIO EM CIENCIAS ATUARIAIS

ESTÁGIO EM DIREITO
Local: Centro do Rio
Carga Horária: 4h
Turno: Tarde
Bolsa: R$ 1.080.00
Auxílio-refeição: R$ 440,00
Auxílio transporte
Requisitos Obrigatórios:
1. Possuir Carteira de Estagiário da OAB/RJ
Atividades a serem desenvolvidas
- Auxílio aos advogados no acompanhamento dos processo judiciais
- Auxílio aos advogados no acompanhamento dos procedimentos administrativos
- Colaboração nas demais tarefas referentes ao contencioso;
- Realização de Pesquisa em Doutrina e Jurisprudência
Interessados encaminhar currículo com o assunto ESTÁGIO EM DIREITO para o email empregos@parceriaconsult.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 à 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 à Bem-Estar e Cultural, distribuindo vagas e planejamento das atividades
Programar a distribuição de horários para uso dos locais reservados às 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 hapvida,
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

Atentende Cerimonial em Fortaleza
Descrição:
Atentende 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

