BANCO DE VAGAS DE 27/11/2015
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.

INDICE DAS VAGAS POR AREA
A) - Administrativa – página 2
B) - Alimentação – página 73
C) - Automotiva – página 91
D) – Comercial – página - 109
E) - Comunicação – página 132
F) – Educação – página 143
G) – Engenharia – página 155
H) – Indústria – página 167
I) – Instituições Sem Fins Lucrativos – página 179
J) - Operacional – página 185
K) – Saúde – página 203
L) – Tecnologia da Informação – página 217
M) – Internacionais – página 221
N) – Concursos Públicos – página 223
O) – Pessoas com Deficiência – página 249
P) – Estágios – página 255
Q) – Diversos – página 257

ADMINISTRATIVAS

ANALISTA DE DEPTO PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa localizada no Centro de Campinas, que atua como prestador de serviços
contábeis. Está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotinas de admissão e demissão de funcionário; Rescisão de
Contrato de Trabalho; Apontamento e fechamento de folha de pagamento; Rotina
de entrega de obrigações acessórias como: GFIP, CAGED, RAIS etc.
Requisitos: Conhecimento em todos os processos do departamento de pessoal;
Experiência comprovada de pelo menos cinco anos na área;
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição; Vale Transporte;
Observações: Oferecemos também um excelente ambiente de trabalho.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daniel para o email jdanielcamargo@bol.com.br com a sigla de pessoal no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Analista de Depto Pessoal no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

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

Secretário (a)
Código da vaga: k1680-123
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC

Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 30/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3uGR

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

Advogado (a) Cível
Código da vaga: k2253-76
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC

Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 16/10/2015
Previsão de encerramento: 15/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Rgrt9e

Advogado (a) Trabalhista
Código da vaga: k2253-77
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 16/10/2015
Previsão de encerramento: 15/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Rgrt9j

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

Gerente de Contabilidade
Código da vaga: v1255528
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Data de expiração: 30 de Novembro de 2015
Buscamos um profissional com experiência em empresas multinacionais e de
grande porte.
Será um diferencial candidatos com experiência em Auditoria ou em Consultoria
Fiscal e conhecimento no sistema SAP.
Essa posição se reportara diretamente ao CFO da organização.
OBJETIVOS DO CARGO:
- Gerenciar as atividades de contabilidade e impostos, a fim de contribuir para o
alcance dos objetivos econômicos e financeiros, fornecer informações que permitam
a tomada de decisões por parte dos gestores, bem como atender a legislação
vigente e normas contábeis.
FORMAÇÃO:
- Formação em Ciências Contábeis, Econômica, Administração.
- Desejável Pós Graduação
- Registro no CRC
CONHECIMENTOS MÍNIMOS:
- Legislação Fiscal/Tributária
- Legislação Societária
- Contabilidade geral
- Contabilidade Internacional
CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS:
- Sistema de Custeio
- Finanças
IDIOMAS:
Inglês avançado
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1255528/gerente-decontabilidade#sthash.CTeY9nWq.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Departamento De Pessoal
Código da vaga: k8-597
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 20/10/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1OR0Sk6

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

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

Inglês intermediário
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1259646/analista-fiscalsenior#sthash.DGDTEqB8.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE DPTO PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade e Assessoria Empresarial está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Será responsável pela atendimento clientes na área de
Departamento de pessoal, fechamento de folha de pagamento, rescisão, férias,
obrigações acessórias entre outras.
Requisitos: Experiência em departamento de pessoal e em toda sua rotina com
experiencia comprovada em carteira; possuir formação na área.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Café da Manha e da Tarde - Após a
experiencia: Convenio Medico e Convenio Odontológico e Uniforme,
Observações: Segunda a Sexta-feira, Horário 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!

AUX CONTABIL / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Assessoria contábil volta a supermercados está com uma 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: uma
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 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: uma
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

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: uma
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

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 aperfeiçoar 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

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: duas
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: uma

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

AUXILIAR DE DP / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE está com uma 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!

ASSISTENTE ADMISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no segmento de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso. Está com
uma 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 cinco 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: uma
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: uma
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 gestão jurídica)
- 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: uma
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: uma
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 um 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: uma
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: uma
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: uma
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

GERENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Laboratório está com uma vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Gerenciamento do setor de estoque, realizando compras e
outras tarefas administrativas.
Requisitos: Graduação em Administração/Logística, morar em Campinas,
experiência comprovada em supervisão/gestão.
Salário: a combinar
Benefícios: salário+ vale transporte + ticket refeição + cesta básica + seguro vida
em grupo Plano Saúde após experiência
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Aline para o email labvagas2015@gmail.com com a sigla GER no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Gerente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR ADMNISTRATIVO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO SELECIONA CANDIDATAS PARA VAGA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO PARA TRABALHAR EM CAMPINAS está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: TUDO QUE SE REFERE EM ROTINAS DE ADM/RH
Requisitos: TER EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 02 ANOS EM ADM/RH
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE CONVÊNIO MÉDICO CESTA BÁSICA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CARLOS ALBERTO
para o e-mail farmaciamedicamenta@yahoo.com com a sigla ADM/RH no campo
assunto até o dia 04/12/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR ADMNISTRATIVO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Gerente Administrativo
Código da vaga: v1268062
Nível hierárquico: Gerência
Local: Itapevi / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Dezembro de 2015
Principais Atividades:
- Gerenciar, planejar e controlar os recursos e as atividades da área administrativa
financeira para garantir conformidade com as normas e políticas da empresa,
desenvolver e acompanhar os processos e resultados e definir estratégias, a fim de
assegurar o melhor desempenho dos negócios.
- Atuar na gestão interna de processos, procedimentos e pessoas.
- Supervisionar e acompanhar projetos pedagógicos e sócio comunitários das
unidades
- Realizar toda a rotina da gestão administrativa de eventos
- Realizar a gestão e o acompanhamento do desenvolvimento de sistemas
operacionais para o 3º setor
Requisitos:
- Superior Completo
- Ampla experiência na gestão de pessoas e no planejamento financeiro
- Sólido conhecimento com todas as rotinas administrativas
- Vivência na elaboração de processos e de planos de ações corretivos e
preventivos, com foco na gestão e sustentabilidade dos negócios.
- Desejável experiência pedagógica e no 3º setor
- Mobilidade
- Visão Social
Horário de trabalho: a combinar
Benefícios: Vale-transporte/Estacionamento + Cesta Básica + Refeitório no local
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1268062/gerenteadministrativo#sthash.xuIwlxA4.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1266400
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Jeceaba / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Dezembro de 2015
Atividades: Receber e enviar correspondências e documentos; Manter arquivos e
cadastros de informações atualizados; Assessorar gerentes e líderes com questões

práticas da rotina de trabalho, como preparar documentos, prestar informações ao
público, responder e-mails.
Conhecimento: Pacote Office.
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Horário de Trabalho: Seg à Qui 8h as 18 e Sexta 8h às 17h (1h de intervalo).
Salário: até R$ 1.000,00
Benefícios: Vale Transporte ou Ticket Car; Vale Refeição ou Alimentação; Seguro de
Vida; Plano de Saúde e Odontológico.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1266400/auxiliaradministrativo#sthash.lUCPlRRp.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Jr (Contabilidade)
Código da vaga: v1267074
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
- Realizar a análise contábil;
- Arquivar documentos contábeis;
- Realizar os lançamentos contábeis;
- Analisar a folha de pagamento.
A empresa oferece: Salário + VT + VR + AM + AO + Seguro de Vida.
Local de trabalho: Centro / RJ
Horário: 2ª feira a 6ª feira (09h às 18h48min).
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1267074/analista-financeiro-jrcontabilidade#sthash.GOHvooFC.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
Código da vaga: v1268225
Nível hierárquico: Gerência
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Dezembro de 2015

Este (a) profissional será responsável por orientar, coordenar, acompanhar e
avaliar as atividades técnicas e operacionais dos setores que compõem a gestão
financeira.
Para tal é imprescindível ter profunda experiência na gestão financeira,
controladoria, planejamento financeiro, relatórios gerenciais, contabilidade
brasileira e norte-americana (US-GAAP), tesouraria, gestão de caixa, área fiscal e
de custos industriais, além de bom relacionamento com bancos e gestão de
seguros.
Imprescindível ter larga experiência na liderança de equipe e visão estratégica.
Deverá ser oriundo (a) da indústria.
Formação superior em Administração, ou Economia, ou Contabilidade com pósgraduação ou MBA em Finanças.
Como é uma empresa global, deverá falar fluentemente o idioma inglês para
"conference call" com Estados Unidos e outros pares pelo mundo.
Disponibilidade e facilidade de locomoção para trabalhar na região de Jundiaí.
Reportar-se-á ao Diretor Geral da Empresa.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1268225/gerente-de-financas-econtroladoria#sthash.nnZBUFhS.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Jurídico em Fortaleza
Descrição:
Gerente Jurídico
Uma
Jurídica
Descrição da função:
Participação em audiências;
Elaboração de recursos no âmbito civil e trabalhista;
Relacionamento com clientes;
Confecção de pareceres e peças para ação;
Coordenação de equipe;
Perfil do candidato:
Ensino superior completo em direito;
Conhecimento profundo na área civil e trabalhista;
Experiência com gestão de equipe;
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Jurídico em Porto Alegre
Descrição:
Assistente Jurídico
Um
Jurídica
Local: menino deus
Requisitos: estar cursando ou ter concluído o curso superior em direito (bacharel ou
advogado), conhecimentos na área trabalhista e civil.
Atividades: irá realizar a elaboração de relatórios jurídicos, solicitações de valores,
elaboração de pareceres, protocolos, dentre outras atividades (núcleo cível?
previdência privada).
Experiência: ter atuado em escritório de advocacia
Carga horária: de segunda a sexta? 8h diárias.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 280,00
Benefícios: VT e vr.
Contratação CLT.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente de Folha de Pagamento em Belo Horizonte
Descrição:
Assistente de Folha de Pagamento
Um
Administrativo
Salário: R$2.000,00
Horário: Segunda a sexta-feira 08h às 17h30min
Benefícios: CESTA R$185,00 + VALE ALIMENTAÇAO R$412,00 + VT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Departamento De Pessoal Júnior em Betim/MG
Descrição:
Analista de Departamento De Pessoal Júnior
Um
Administrativo

Atuar com processos de admissões e demissões, controles de documentações e
elaboração de folha de pagamento, controle de ponto eletrônico, férias, benefícios,
afastamentos, abonos, elaborar relatórios de rotinas, prestar assistência aos
funcionários. Executar sua rotina de acordo com as Instruções de Trabalho e dentro
das normas da empresa e legislação pertinente.
Necessário experiência em Departamento de pessoal realizando as atividades
citadas acima.
Necessário disponibilidade para tramitar em três unidades (BH-Contagem-Betim).
Necessário conhecimentos em programas de Informática, Legislação Previdenciária,
CLT.
Formação acadêmica: Ensino Superior Completo em Ciências contábeis ou
similares.
Horário 2ª a 6ªfeira: 08h00min às 18h00min
Remuneração: R$2.705,93
Benefícios: Vale transporte, alimentação. Após período de experiência - uniforme
Plano de Saúde co participativo e opcional odontológico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente de Contas A Pagar em Campo Limpo Paulista
Descrição:
Assistente de Contas A Pagar
Um
Administrativo
2° grau completo.
Experiência na função.
SALÁRIO: R$ 1500,00 + VT + REFEIÇÃO NO LOCAL + CONVÊNIO MÉDICO +
CESTA BÁSICA.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Secretária em Jundiaí
Descrição:
Secretária
Um
Administrativo
Para empresa do segmento escolar.

2° grau completo.
Experiência na função.
SALÁRIO: R$ 1200,00 + VT + CONVÊNIO MÉDICO + CESTA BÁSICA.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

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

Analista Financeiro Sênior em Belo Horizonte
Descrição:

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

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

Assistente Financeiro em Fortaleza
Descrição:
Assistente Financeiro
Um
Financeiro
Requisitos:
Ensino médio completo ou superior em contabilidade e/ou administração;

Domínio pacote Office;
Domínio sistema sienge será diferencial;
Experiência, conhecimento e prática na função de no mínimo 01 ano;
Atividades a desenvolver:
Realizar controles financeiros referentes a contas a pagar, contas a receber e
controle de caixa;
Lançamentos dos dados financeiros da empresa diretamente no sistema interno;
Agendamento bancário via banco Itaú;
Preparar pagamentos diversos;
Demais atividades inerentes setor financeiro
Expediente de segunda a sexta feira
A empresa oferece:
Salario: a combinar
Benefícios: plano saúde hapvida, vale transporte, refeição na empresa - café
manhã, almoço e lanche tarde.
Enviar foto
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

ANALISTA ADMINISTRATIVO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para Valinhos / SP. Está com uma
vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: O profissional irá atuar na execução de orçamentos e processos
de compras, contas a pagar e receber, controles administrativos diversos,
atendimento e acompanhamento de fornecedores externos, apoio e suporte aos
técnicos envolvidos no projeto, elaboração de relatórios financeiros e prestação de
contas.
Requisitos: Formação nível superior em cursos de área administrativa e/ou
financeira; – Desejável experiência em gestão de recursos de origem pública,
orçamentos, prestação de contas, contas a pagar, recursos humanos, compras,
cotações, etc; – Conhecimento avançados do Pacote Office (principalmente Excel);
– Boa comunicação verbal e escrita; – Residir em Campinas; – Disponibilidade
imediata;
Salário: R$ 2.100,00
Benefícios: Vale refeição R$13,00/dia.
Observações: Carga Horária: 40 horas/ semanais
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fábio para o email valinhosvagas@gmail.com com a sigla AA no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Analista Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Advogada III
Código da vaga: v1269753
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Dezembro de 2015
Atribuição / Missão do Cargo:
- Analisar e elaborar contratos de quaisquer naturezas tais como: prestação de
serviços, suprimentos, contratos relativos a produtos comercializados pela
Companhia, dentre outros.
- Prestar suporte/ consultoria às diversas áreas da Companhia respondendo
questionamentos, consultas e participando de negociações.
- Elaborar defesas, recursos e peças processuais em processos administrativos e
judiciais que tenham como assunto Trabalhista, JEC e Cível.
- Analisar material de comunicação relativo a ofertas e produtos comercializados
pela Companhia.
- Monitorar escritórios terceirizados contratos para tratamento das demandas
judiciais e administrativas, propondo a estratégia mais adequada ao tratamento das
demandas.
- Alimentar e monitorar sistema de acompanhamento de processos.
- Participar em negociações de contratos, dando suporte às áreas contratantes.
Conhecimento de Direto Civil, Processo Civil, Direito Trabalhista e Direito do
Consumidor;
- Inglês fluente - comunicação, escrita e leitura.
- Desejável experiência anterior em escritório de grande porte ou empresa com
atuação no mercado regulado.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269753/advogadaiii#sthash.tG5p3XfE.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista
Código da vaga: v1269650
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Dezembro de 2015
Requisitos
Ensino superior completo em Direito;
Carteira da OAB;
Experiência na área do contencioso e consultivo Trabalhista;
Imprescindível Inglês fluente;

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269650/advogadotrabalhista#sthash.FYXtYp1d.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO LÍDER – CONTENCIOSO CÍVEL
Código da vaga: v1269548
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 16 de Dezembro de 2015
Atividades:
Atuação na célula de Produção de Peças Processuais, realizando:
- Elaboração, acompanhamento e revisão de peças processuais;
- Desenvolvimento de pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais;
- Gestão da equipe de apoio, estabelecendo metas e os métodos a serem seguidos;
- Execução do plano de ação proposto, delegando atribuições e fornecendo prazos
para cumprimento das tarefas;
- Desenvolvimento de ações estratégicas e avaliações de desempenho e
produtividade, monitorando e avaliando constantemente os resultados obtidos;
- Realização de ações corretivas, visando à reparação das falhas encontradas
durante o processo;
- Elaboração de relatórios;
- Comparecimento em audiências e sustentações orais nos tribunais.
Requisitos básicos:
- Ensino Superior completo em Direito;
- Possuir registro na OAB;
- Pós-graduação em áreas correlatas à atividade.
Experiências:
- Sólida experiência profissional comprovada em contencioso cível;
- Sólidos conhecimentos em direito civil e de consumo;
- Experiência em direito bancário será considerado como diferencial.
Habilidades:
- Possuir redação própria e excelência na escrita.
- Habilidade em desenvolver e tocar projetos.
- Ser objetivo, proativo e saber trabalhar sob pressão.
- Possuir equilíbrio emocional e capacidade analítica.
- Boa dicção/oratória, liderança, flexibilidade e disponibilidade.
Informações adicionais:
- Horário: 9h às 18h.
- Benefícios: VT + VR no valor de R$ 25,00 ao dia. Previdência social, Plano de
Saúde e Bonificação anual.
- Plano de carreira, com possibilidades de rápido crescimento.

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269548/advogado-lidercontencioso-civel#sthash.cBxeRHo5.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico Administrativo
Código da vaga: v1269132
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Dezembro de 2015
Atividades:
- Digitação de apólices;
- Realização de pagamentos (através do sistema utilizado na empresa).
- Rotinas administrativas em geral.
Remuneração: R$ 1.500,00 + VR (R$ 22,00) + AM
Segunda à sexta: 8h30 às 17h30.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269132/tecnicoadministrativo#sthash.5VTJeQoY.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga: v1269500
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Dezembro de 2015
Atividades:
• Dar suporte ao departamento com análise e controle de processos
administrativos;
• Organização de arquivos, controle e reajuste de contratos;
• Controle de faturamento;
• Elaboração de relatórios;
• Apoio ao time comercial através de agendamento de reuniões, elaboração de
propostas, atualização de mailings e de ferramenta de CRM;

• Elaboração de comunicados e atualização de conteúdo na intranet.
Requisitos
• Superior completo em Administração ou áreas correlatas;
• Inglês intermediário;
Local de Trabalho
São Paulo, SP.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269500/analistaadministrativo#sthash.IlXj3M48.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Controladoria
Código da vaga: v1245797
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Dezembro de 2015
Atuar como Gerente de Controladoria para a empresa Kelly, respondendo ao Diretor
Financeiro. Irá planejar e organizar as atividades da área de controladoria geral,
visando assegurar que todos os relatórios e registros sejam feitos de acordo com os
princípios e normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos prazos e das
normas / procedimentos estabelecidos pela empresa. Terá como desafios:
Estruturar a base de controladoria da empresa; Identificar e sistematizar pontos de
cross-checking entre custo / faturamento; Desenvolver plano de contas em
conjunto com a contabilidade para melhor análise da empresa por linha de
negócios; desenvolver e programar KPIs indicadores de desempenho pertinentes ao
negócio; assumir as rotinas de reportes com a matriz; atuar com a análise e
projeções de P&L, balanços e fluxos de caixa; agregar valor aos demonstrativos
com análises qualitativas, dando suporte para as Business Reviews locais e com a
matriz.
Perfil
Experiência em auditoria, contabilidade ou controladoria.
Desejável Formação em Ciências Contábeis.
Inglês Fluente é imprescindível (reporte aos EUA).
Sólidos conhecimentos em princípios contábeis USGAAP-IFRS.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1245797/gerente-decontroladoria#sthash.Dx6AcBre.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Fiscal Pleno
Código da vaga: v1269737
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Dezembro de 2015
Principais Responsabilidades
Apuração do IRRF e PIS/COFINS/CSLL;·.
Apuração do ISS;·.
Obrigações Acessórias Federal - DIRF, DCTF;·.
Rotina de recebimento fiscal - Materiais Indiretos, Materiais de Revenda e Prestação
de Serviços;·.
Apoio aos Colaboradores em Dúvidas da Rotina Fiscal, orientação e Ajuda no
Desenvolvimento das Atividades;·.
Acompanhamento das Auditorias;·.
Acompanhamento e Atendimento das Fiscalizações;·.
Conferência dos Processos de Importação;·.
Elaboração de Cadernos Informativos Fiscais;·.
Preparação e Elaboração de Treinamento para Equipe de Analistas, Assistentes,
Estagiários e Aprendizes;·.
Suporte Fiscal para Clientes Internos;·.
Experiência em Implantação de Sistemas e Novos Processos.·.
Requisitos:
Superior completo em Administração, Economia ou Ciências Contábeis;
Excel intermediário;
Mandatório conhecimento em SAP e Synchro;
Sólido conhecimento na área fiscal.
Informações Gerais:
- Local de trabalho: São Paulo/SP.
- Tipo de vaga: Efetiva.
- Benefícios: VR, VA, VT, Assistência Médica + Assistência Odontológica, Benefício
Farmácia, Seguro de Vida, Plano de Previdência de Privada, Associação SESC,
Desconto no site Netshoes, PLR.
- Remuneração: oferecemos salário compatível com o mercado.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269737/analista-de-fiscalpleno#sthash.cmIzX6Bd.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Syhus empresa de contabilidade especializada no mercado de tecnologia e startups.
Está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuar na elaboração de balancetes, demonstrações financeiras,
lançamento de dados e declarações contábeis, a fim de apurar os elementos

necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial e
financeira, enviando-os aos órgãos públicos e áreas internas da empresa, para
conhecimento, controle e administração em geral.
Requisitos: Desejável experiência com contabilidade nacional, legislação societária,
fiscal e tributária. Desejável experiência com Domínio Sistemas. Ensino Superior
completo ou cursando em Ciências Contábeis. Profissional dinâmico e com bom
relacionamento em equipe.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Tíquete-refeição, Valetransporte ou Combustível.
Observações: Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: Das 8h às 17h48.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recursos
Humanos para o e-mail selecao@syhus.com.br com a sigla Assistente Contábil no
campo assunto até o dia 31/12/2015.
Veja outras vagas de Assistente Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CONTADOR (A) / PEDREIRA / SP / 1 VAGA(S)
SBO Recursos Humanos em parceria com indústria plástica de grande porte está
com uma vaga(s) em aberto para PEDREIRA / SP.
Responsabilidades: Referentes ao cargo.
Requisitos: Superior completo, CRC ativo, estar atualizado; Estar atualizado nas
legislações vigentes no âmbito Federal, Estadual, Municipal; Ter experiência na
área; Sped – ECD e ECF, DCTF. Conhecimentos em: escrituração de Nota Fiscal
(Entrada), conferência dos valores lançados pela parte fiscal (Livros entrada e
saída), verificação dos impostos integrados pelo sistema, conferência do
faturamento diário, orientação na parte fiscal sobre o CRD – centro de Receitas e
Despesas, conciliação da Folha de Pagamento, DIRF, IBGE e entre outros.
Salário: a combinar
Benefícios: Ajuda de custo, Refeição, Convênio médico entre outros.
Observações: Residir na região de Pedreira, Jaguariúna, Amparo etc.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tamires Silva para
o e-mail rh@sborh.com.br>Veja outras vagas de CONTADOR (A) no Emprega
Campinas. É 100% grátis!

SUPERVISOR CONTÁBIL / REGIÃO PIRACICABA / 1 VAGA(S)
Indústria Nacional está com uma vaga(s) em aberto para Região Piracicaba.
Responsabilidades: Gestão da área contábil

Requisitos: Formação superior, CRC ativo; vivência com gestão de equipe, domínio
de rotinas contábeis, Excel e sistema integrado.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência médica, alimentação, PPR.
Observações: Informar pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Erica para o email talentos.campinas15@gmail.com com a sigla Contábil no campo assunto até o
dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de Supervisor Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA CUSTOS PL/ SR / REGIÃO PIRACICABA/CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Indústria nacional (usinagem) está com uma vaga(s) em aberto para Região
Piracicaba/Campinas.
Responsabilidades: Análise e formação de custos industriais, implementação de
sistema
Requisitos: Experiencia em custos/ formação de preços; formação superior
completa; Excel avançado e sistema integrado
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica, alimentação, PPR
Observações: Informar pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Erica para o email talentos.campinas15@gmail.com com a sigla Custos no campo assunto até o
dia 30/12/2015.
Veja outras vagas de Analista Custos PL/ Sr no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1269875
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São José dos Campos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Dezembro de 2015
Responsável por rotinas das áreas:
- Faturamento (emissão e conferências de nota fiscal, conferência de preços,
alíquotas, quantidade, local de entrega);
- Financeiro (lançamento de notas, controle de caixa);

- RH (conferência de ponto dos funcionários, controle de benefícios, controle de
exame admissional e demissional);
- Vendas (auxílio do Depto. comercial, organização de documentos de licitações,
controle de licenças);
- Administrativo em geral.
Requisitos:
Experiência em atividades administrativas, bons conhecimentos em informática
(Pacote Office).
Ter atuado com rotinas financeiras, de vendas e RH.
Remuneração: R$1500,00 + pacote de benefícios.
Horário comercial - segunda a sexta-feira.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269875/assistenteadministrativo#sthash.LrvqqmUt.dpuf
www.vagas.com.br

Analista SR Planejamento e Gestão - Rio de Janeiro
Código da vaga: v1270030
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Sobre a área:
Área responsável pela elaboração do Mapa Estratégico (BSC), pelo
acompanhamento de indicadores e metas estratégicas, elaboração e
acompanhamento dos Contratos de Gestão dos Executivos e gestão de Terceiros.
Principais atividades:
- Suporte na definição dos objetivos estratégicos e indicadores de desempenho do
Mapa Estratégico da Empresa;
- Discutir e propor indicadores de desempenho para avaliação do Mapa Estratégico,
Contrato de Gestão e Dashboards;
- Dar suporte na definição das metas para os indicadores estratégicos;
- Administrar o sistema de Gestão Estratégica com todas as informações referentes
ao Mapa BSC, Indicadores e Metas;
- Analisar a confiabilidade dos indicadores de desempenho mensurados, inclusive
através da construção de planilhas para check automático da evolução dos
indicadores;
- Fazer a divulgação dos resultados (BSC, Contrato de Gestão e Dashboards)
estratégicos mensalmente; - Controle das pendências dos indicadores estratégicos
junto às diversas áreas; - Análise da evolução do desempenho dos indicadores.
Requisitos:
Superior Completo em Engenharia, Administração, Economia ou Ciências Contábeis.
Excel Avançado (Tabela dinâmica e Procv)- Será testado.

Power Point Avançado (Já atua em áreas que exigem desenvolvimento de
apresentações gerenciais). Experiência em áreas de controle responsáveis por
consolidar dados e produzir relatórios gerenciais.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1270030/analista-srplanejamento-e-gestao-rio-de-janeiro#sthash.1O7HU4lU.dpuf
www.vasgas.com.br

Coordenador Fiscal
Código da vaga: v1217755
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Data de expiração: 30 de Novembro de 2015
Atividades:
* Experiência na área fiscal, atuando na supervisão de equipes dedicadas a
apuração de tributos diretos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), apuração de tributos
retidos (IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS) e suas respectivas obrigações acessórias
(DIRF, DCTF, DIPJ, ECD, EFD Contribuições);
* Conhecimento sólido da legislação dos tributos relacionados acima;
* Domínio sobre as regras de preços de transferência;
* Vivência em processos de conciliação de tributos;
* Conhecimento sobre Tributação de Serviços Importados;
* Experiência na análise e preparação de relatórios de Report para o exterior;
* Conhecimento sobre cálculo de alíquota efetiva;
* Experiência em gestão de equipe;
* Graduação concluída;
* Domínio do Pacote Office;
* Disponibilidade de horário;
* Desejável conhecimento em Espanhol;
* Disponibilidade para viagens.
Requisitos:
* Gestão de pessoas;
* Revisão e implantação de processos da área fiscal;
* Imprescindível o total domínio dos conceitos de Conciliação das obrigações fiscais
com os saldos contábeis das contas que envolvem tributos;
* Atendimento a fiscalizações e auditorias;
* Domínio dos conceitos adotados pelos sistemas corporativos, como SAP, Oracle,
Datasul, etc;
* Confecção e apresentação de relatórios gerenciais relativos à atividade,
explicando evolução e variação dos números apurados.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1217755/coordenadorfiscal#sthash.Lf75xyAq.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Pleno
Código da vaga: v1269697
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 16 de Dezembro de 2015
- Responsável pela rotina de contas a pagar;
- Contato direto com fornecedores. Garantir que os pagamentos sejam feitos na
data de vencimento
- Receber e validar relatórios de despesas;
- Atuar no controle e análise de pagamento. Realizar conferência dos dados fiscais,
tributários, condições de pagamentos e valor.
- Análise de fluxo de caixa;
- Emitir e gerenciar notas de crédito;
- Gerenciar taxas bancárias;
- Gerir ordem de compra;
- Manter o controle e arquivar todos os documentos relativos a pagamentos;
Requisitos:
- Experiência na área;
- Graduação superior completa;
- Inglês ou Espanhol fluente;
- Desejável conhecimento em impostos;
É indispensável que o candidato seja organizado, disciplinado, tenha ótima
comunicação e facilidade para interação com outras áreas.
Local de trabalho: Barra Funda (próximo ao Metrô)
Salário e benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269697/analista-financeiropleno#sthash.hbmqACmY.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE COBRANÇA
Para atuar no departamento financeiro, com a cobrança de clientes.
Salário R$ 1.500,00 por mês / e todos os benefícios.
Zona sul / Socorro.
selecao.sp@samtronic.com.br

Assistente de Recursos Humanos - Bragança Paulista - SP
Empresa multinacional, multi- especialista em Materiais para Construção, contrata
Assistente de Recursos Humanos, com as seguintes atribuições:
Executar os processos referentes à administração de pessoal (admissão,
integração, inclusão/exclusão de benefícios, ponto eletrônico, férias e demissão) e
processo seletivo; Prestar atendimento aos funcionários, esclarecendo possíveis
dúvidas; participação como preposto em audiências, se necessário; apoio aos
gestores de loja na gestão dos funcionários, entre outras atividades
administrativas.
Necessário conhecimentos prévios nas atividades a serem executadas.
Imprescindível residir ou ter fácil acesso á Bragança Paulista - SP
Superior Completo ou Cursando em áreas correlatas.
Horário Comercial.
Oferecemos salário e benefícios compatíveis com o mercado.
Interessados enviar currículo para natalia.sousa@saint-gobain.com, especificando
no campo assunto o título da vaga.
Currículos fora do perfil, não serão avaliados.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS em parceria com a CPFL Serviços. Está com
uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Será o responsável pelo administrativo de uma base com cerca
de 60 funcionários, fará a ponte de contato entre os colaboradores, o coordenador
e o RH, como abertura de chamado para pedido de férias, controlar o cartão de
ponto, VA, entre outro. Emissão de nota fiscal, pequenas compras de materiais,
contato com fornecedores.
Requisitos: Necessária experiência anterior na área administrativa e departamento
de pessoal, experiência com controle em Excel, cumprimento de prazos e entregas,
alto volume de trabalho, necessários organização e agilidade. Possuir CNH B para
buscar pequenos materiais em outras bases da empresa. Ensino médio completo.
Desejável conhecimento do SAP - será um diferencial. Desejável cursando superior
nas áreas administrativas.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Assistência Médica da Fundação CESP e Odontológica Odontoprev,
Seguro de vida. Plano de Participação dos Lucros, Vale transporte, Cartão VA
(mercado) de R$ 240.00 – Local próprio para levar e fazer a refeição do almoço.
Observações: Obrigatório residir nas proximidades da empresa, como Jd. Miriam,
São Quirino, Jd. Primavera, Enxuto Fazendo Santa Cândida. Possuir CNH B para
quando necessário buscar material em outras bases da empresa.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natalia para o email selecao@irasoaresrh.com.br com a sigla Assist. Adm no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR ESCRITORIO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
TRANSPORTADORA está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar DP
Requisitos: Preferencialmente que tenha conhecimento nas rotinas básicas de
Depto. Pessoal.
Salário: a combinar
Benefícios: Salario atrativo+ beneficios+ convenio
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhs@terra.com.br com a sigla DP no campo assunto até o dia 20/12/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR ESCRITORIO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSIST.FINANCEIRO / MONTE MOR / SP / 1 VAGA(S)
Engenharia Elétrica. Está com uma vaga(s) em aberto para MONTE MOR / SP.
Responsabilidades: Realizar atividades de contas a pagar e receber, validar
pagamentos no sistema efetuando ajustes quando necessário, efetuar o
fechamento bancário realizando a compensação diariamente e realizar atendimento
aos clientes. Emissão de faturamento e boletos.
Requisitos: Ensino Superior em Administração ou Gestão Financeira completo ou
cursando. Ter facilidade para trabalhar em equipe, proatividade, organização e foco
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Seguro de vida em grupo , refeição, Vale-transporte
Observações: CLT: 08h00min ÀS 17h48min segunda a sexta.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh207.selecao@r7.com com a sigla FINANCEIRO no campo assunto até o dia
20/12/2015.
Veja outras vagas de ASSIST.FINANCEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Especialista de Planejamento Econômico
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Local: barra da tijuca
Conhecimentos necessários:
Superior completo em economia / estatística
Imprescindível MBA ou pôs na área de transportes ou projetos/planejamento
Desejável conhecimento em banco de dados estatísticos;
Domínio do ambiente Microsoft Windows e pacote Office;
Inglês intermediário;
Habilidades necessárias
Expressiva vivencia na função em grandes organizações;
Capacidade de planejamento estratégico e comunicação;
Perfil analítico, de planejamento e pegada em projetos
Principais atividades/responsabilidades:
Atualizar, consolidar e analisar dados e informações operacionais;
Elaborar análises e relatórios periódicos de dados operacionais
Horário de trabalho: de segunda a sexta, das 9h às 18h
A empresa oferece:
Salário: em torno de R$ 7. 500,00
Benefícios: vr (R$ 34,81 por dia), VT, plano de saúde, seguro de vida, assistência
funeral e gratificação.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/especialistade-planejamento-economico-228121.aspx

AUX FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Irá atuar contabilidade do Hotel, com as seguintes rotinas: fluxo de caixa, contas a pagar, conciliação bancária, atendimento, lançamento de
notas fiscais.
Requisitos: Possuir boa apresentação pessoal; Boa comunicação e dicção;
Experiência na função, Excel básico/intermediario, cursos de capacitação será um
diferencial, noções de contabilidade, facilidade com cálculos.(preferencialmente que
tenha ciências contábeis)
Salário: R$ 1.235,00
Benefícios: Uniforme, VT e refeição no local, Após efetivação salário, assistência
médica, odontológica e possibilidade de crescimento.
Observações: Iniciará com contrato Temporário pela agência Horário de Trabalho
das 8h às 18h, saindo 1h mais cedo na sexta

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla HOTEL/AUXFIN no campo assunto até
o dia 12/12/2015.
Veja outras vagas de Aux Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSIST. FISCAL (SIMPLES) / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / 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 12/12/2015.
Veja outras vagas de Assist. Fiscal (Simples) no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS em parceria com a CPFL Serviços. Está com
uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Será o responsável pelo administrativo de uma base com cerca
de 60 funcionários, fará a ponte de contato entre os colaboradores, o coordenador
e o RH, como abertura de chamado para pedido de férias, controlar o cartão de
ponto, VA, entre outro. Emissão de nota fiscal, pequenas compras de materiais,
contato com fornecedores.

Requisitos: Necessária experiência anterior na área administrativa e departamento
de pessoal, experiência com controle em Excel, cumprimento de prazos e entregas,
alto volume de trabalho, necessários organização e agilidade. Possuir CNH B para
buscar pequenos materiais em outras bases da empresa. Ensino médio completo.
Desejável conhecimento do SAP - será um diferencial. Desejável cursando superior
nas áreas administrativas.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Assistência Médica da Fundação CESP e Odontológica Odontoprev,
Seguro de vida. Plano de Participação dos Lucros, Vale transporte, Cartão VA
(mercado) de R$ 240.00 – Local próprio para levar e fazer a refeição do almoço.
Observações: Obrigatório residir nas proximidades da empresa, como Jd. Miriam,
São Quirino, Jd. Primavera, Fazenda Santa Cândida. Possuir CNH B para quando
necessário buscar material em outras bases da empresa.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natalia para o email selecao@irasoaresrh.com.br com a sigla Assist. Adm no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k77-1121
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Uberlândia/MG
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 20/11/2015
Previsão de encerramento: 26/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1OjWyc4

ASSISTENTE CONTÁBIL / VALINHOS / SP / 5 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com cinco vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Lançamentos de notas fiscais, classificação e conciliações
contábeis

Requisitos: Ensino Superior completo ou cursando ou curso Técnico na área e
conhecimento em informática. Ter experiência na função. 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 08 hs00min 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 05/12/2015.
Veja outras vagas de Assistente Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE DE DP / VALINHOS / SP / 3 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com três vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Ter experiência em rotinas do departamento de pessoal em
escritório de contabilidade. (Folha de pagamento; Rescisão; Admissão;
Atendimento ao cliente; homologações, cadastros, registro, atualizações em CTPS e
Declarações pertinentes ao setor)
Requisitos: Ensino Superior completo ou cursando ou curso Técnico na área e
conhecimento em informática. Ter experiência na área de DP. 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 - Faixa salaria varia entre 1,5mil a
2.5mil dependendo da experiência do profissional
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 05/12/2015.
Veja outras vagas de Assistente de DP no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar de departamento de pessoal
Empresa de pequeno porte procura profissional com experiência e
comprometimento para início imediato.
Vaga de auxiliar de departamento de pessoal que com experiência em NASAJON.
O profissional será responsável por
- auxiliar na administração de pessoal
- admissão
- folha de pagamento
- rescisão
- folha de ponto
- benefícios
- organização de arquivos
- férias
- recolhimento de contribuições
- homologações
- preposição em audiências
- outras atividades ligadas a registros e controles de pessoal.
Imprescindível!
CONHECIMENTO DE PACOTE OFFICE;
Folha Persona Nasajon
SEFIP;
Conectividade Social; e,
Apontamento de cartões de ponto.
Formação e experiências requeridas: EXPERIÊNCIA DE no mínimo uma ANO NA
FUNÇÃO.
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: Rio de Janeiro
Benefícios: VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO
Salário: R$ 1.200,00
Os interessados devem mandar currículo no corpo do email com o título AUX DP
para rhsegurorj@gmail.com

Analista Financeiro - Zona Sul/RJ
Contrato temporário - Cobertura de férias
Salário: R$3000,00
VT e VR
Horário: 09h ás 18h (seg a sex)
Superior Completo
Necessário experiência comprovada em CTPS e disponibilidade para início imediato.

Interessados encaminhar currículo no corpo de e-mail para
talentoconsultoria@yahoo.com.br , colocar no assunto o nome da função.
ATENÇÃO: O contato será feito por e-mail.

ASSISTENTE FISCAL / CAMPINAS/SP / 1 VAGA(S)
Escritório Contábil está com uma vaga(s) em aberto para Campinas/SP.
Responsabilidades: Ter conhecimento em SPED´s, DCTF, GIAs, Sintegra, emissão
de notas fiscais, escrituração das notas fiscais,
Requisitos: Conhecimentos em rotinas fiscais e com vivência em escritório de
contabilidade (imprescindível).
Salário: a combinar
Benefícios: Vale-transporte
Observações: Horário de trabalho: de segunda a quinta das 08h00minh as
17h00minh e as sextas das 08h00minh as 16h30minh, sendo 1 hora de almoço.
Local: Campos Elíseos, próximo ao Balão do Laranja. Vaga efetiva (CLT).
INFORMAR PRETENSÃO SALARIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rogerio para o email rogerio@excelenciacontabil.cnt.br com a sigla ASSIST.FISCAL no campo
assunto até o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE FISCAL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS em parceria com a CPFL Serviços. Está com
uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Será o responsável pelo administrativo de uma base com cerca
de 60 funcionários, fará a ponte de contato entre os colaboradores, o coordenador
e o RH, como abertura de chamado para pedido de férias, controlar o cartão de
ponto, VA, entre outro. Emissão de nota fiscal, pequenas compras de materiais,
contato com fornecedores.
Requisitos: Necessária experiência anterior na área administrativa e departamento
de pessoal, experiência com controle em Excel, cumprimento de prazos e entregas,
alto volume de trabalho, necessários organização e agilidade. Possuir CNH B para
buscar pequenos materiais em outras bases da empresa. Ensino médio completo.

Desejável conhecimento do SAP - será um diferencial. Desejável cursando superior
nas áreas administrativas.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Assistência Médica da Fundação CESP e Odontológica Odontoprev,
Seguro de vida. Plano de Participação dos Lucros, Vale transporte, Cartão VA
(mercado) de R$ 240.00 – Local próprio para levar e fazer a refeição do almoço.
Observações: Obrigatório residir nas proximidades da empresa e possuir fácil
acesso, como Jd. Miriam, São Quirino, Jd. Primavera, Fazenda Santa Cândida.
Possuir CNH B para quando necessário buscar material em outras bases da
empresa.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natalia para o email selecao@irasoaresrh.com.br com a sigla Assist. Adm no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR DE DP BONSUCESSO/RJ
AGIRRH está contratando para seu cliente : Auxiliar de Departamento De Pessoal
Necessário experiência na função comprovada em carteira com mais de dois anos
Necessário conhecimento em Word, Excel, Informática e no Sistema ALTERDATA ou
outro tipo de sistema
Experiência em toda rotina de departamento de pessoal, como admissão, demissão,
rescisão. Férias, encargos sociais e folha de pagamento
Horário de trabalho: De segunda à sexta de 07h00minh as 16h48minh com 1 h de
intervalo
VAGA FEMININA
A empresa oferece salário de R$ 1421,28(após o 3° mês R$1624,32) + VT +
refeição no local + Plano de saúde
As interessadas dentro de o perfil enviar currículo no CORPO do e-mail para
claudia.agirrh@gmail.com colocando no campo assunto : Auxiliar de Departamento
De Pessoal Bonsucesso

SECRETARIA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Executar tarefas de rotina administrativa, atendimento de
telefones, separar, ordenar e arquivar os documentos, alimentar sistemas, efetuar

serviços externos em bancos, cartórios e outras instituições e outras tarefas
correlatas.
Requisitos: dois anos de experiência na função; Ensino médio completo / Cursando
superior; Informática Básica em pacote Office.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e Alimentação
Observações: Disponibilidade de horários; Inicio imediato.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carla para o email carlalima.recrutamento@gmail.com com a sigla SECRETARIA no campo
assunto até o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Secretaria no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar Administrativo - Setor de Expedição
Perfil da vaga:
Possuir pleno conhecimento e experiência em Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.
Conhecimento e experiência em dar entrada e Saída de Notas Fiscais (CFOP)
Ter conhecimento pleno de controle das rotinas administrativas e ao setor de
Expedição.
Experiência em Cotações e Coletas de Transportadoras.
Requisitos da vaga:
Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)
Formação desejada: Ensino Superior Completo ou cursando em Logística,
Administração ou áreas afins.
Experiência entre um e três anos
Pacote Office (Excel Avançado).
Excelente digitação e pleno uso de navegação na Internet.
Profissional que saiba trabalhar sob pressão.
Ter dinamismo e inciativa.
Facilidade de Adaptação a Novas rotinas e agilidade de Raciocínio.
Ter Facilidade com o trabalho em equipe.
Preferencialmente oriundo de empresas comerciais de pequeno porte.
Ter Fácil acesso ao local de trabalho.
Disponibilidade para inicio imediato.
Local de Trabalho: Penha/RJ
Horário de Trabalho: Segunda à SÁBADO
Salário: R$1.000,00
Benefícios: VT+Alimentação no Local+Plano de Saúde
**É imprescindível ter disponibilidade para trabalhar meio período aos SÁBADOS.
Interessados e dentro do perfil da vaga, favor enviar currículo no CORPO DO EMAIL, contendo DATA DE ENTRADA E SAÍDA das experiências profissionais
anteriores e DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHAS, para
rh.vagas15@yahoo.com.br
CURRÍCULOS QUE NÃO CONTENHAM AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS ACIMA, NÃO
SERÃO ANALISADOS.

Analista de Recursos Humanos
Código da vaga: k479-632
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 19/11/2015
Previsão de encerramento: 31/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1S7QUdU

ASSISTENTE CONTÁBIL / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
A BSP presta serviços nas áreas de Contabilidade, Fiscal e Folha de Pagamento,
auxiliando também na implantação e na utilização de ERP. Está com uma vaga(s)
em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: O profissional desempenhará, entre outras, as seguintes
atividades: Conciliação Contábil, Análise de Contas, Suporte ao Analista,
Fechamento de empresas de baixa complexidade.
Requisitos: Ensino Superior em Ciências Contábeis (completo ou cursando, período
noturno). Conhecimentos e experiência contábil. Conhecimento do sistema
Protheus (diferencial).
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Seguro de vida em grupo, Plano de
Saúde/Odontológico.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recursos
Humanos para o e-mail rh@bspcontabil.com.br com a sigla Assiscont no campo
assunto até o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Assistente Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE DE CONTAS Á PAGAR - BONSUCESSO
Consultoria de Recursos Humanos Seleciona, assistente de contas a pagar e a
receber para empresa distribuidora de ferramentas.
Atividades: Conciliação bancária, contas á pagar, contas a receber, faturamento,
impostos e as demais atividades pertinentes ao cargo.
Requisitos:
- Ambos os Sexos

- Acima de 21 anos
- Ensino médio completo
- Experiência mínima de dois anos comprovada na função. (Em CTPS)
- Conhecimento em impostos
- Fácil acesso á Bonsucesso
Dados da vaga:
Salário: R$ 1.100,00
Benefícios: VT + VR + Plano de saúde e odontológico
Horário de trabalho: 08h00min ás 17h48min de segunda á sexta-feira
Local: Bonsucesso
Os interessados que estiverem dentro do perfil encaminhar currículo no corpo do
email para, vanessa.grupotalentos@yahoo.com.br escrevendo no assunto
Assistente de contas á pagar.

Advogado (a) Sênior
Código da vaga: v1254347
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Dezembro de 2015
Requisitos:
Formação superior completa em Direito;
Indispensável OAB;
Essencial Pós em Direito Empresarial e desejável Mestrado em Direito;
Experiência em consultoria Jurídica empresarial, com foco em contratos, condução
e acompanhamento de processos administrativos/judiciais;
Experiência em negociações internacionais – M&A e contratos internos e externos;
Fluência em inglês técnico e desejável espanhol.
Principais atividades: Prestar assessoria jurídica junto às unidades do Grupo BASF,
através
De uma atuação preventiva, assim como responder a consultas sobre as diversas
matérias legais (contratos, legislação comercial, cível, concorrencial, etc), além de
atuar na realização de operações especiais (compra/venda de empresas, joint
ventures, etc), com o objetivo de defender os interesses legais do Grupo BASF.
Local da vaga: Morumbi – SP
www.vagas.com.br

ADVOGADO
Código da vaga: v1270479
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Salvador / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Dezembro de 2015
Atribuições:
ATUAR NA GESTÃO DE CONTENCIOSO DE MASSA E NA REALIZAÇÃO DE
CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER À DEMANDA INTERNA DA CIA.
ATUAÇÃO COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO DE MASSA:
- GESTÃO DE ESCRITÓRIOS TERCEIRIZADOS NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS
JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS RECORRENTES;
- DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIA JURÍDICA DE DEMANDAS RELEVANTES;
- ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE ACORDOS E PARTICIPAÇÃO EM MUTIRÕES DE
CONCILIAÇÃO;
- PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS E REPRESENTAÇÃO EM ÓRGÃO PÚBLICOS.
ATUAÇÃO COM ÊNFASE EM CONSULTORIA JURÍDICA:
- ATENDIMENTO DAS ÁREAS DA CIA, ESCLARECENDO DÚVIDAS E PRESTANDO
ORIENTAÇÕES JURÍDICAS, POR MEIO DE ELABORAÇÃO DE CONTRATOS,
PARECERES, TERMOS ETC.
Competências Necessárias:
GRADUAÇÃO EM DIREITO
CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: PACOTE OFFICE - WORD, EXCEL, INTERNET,
DIGITAÇÃO E SOFTWARE JURÍDICO
Competências Desejáveis:
COMPROMETIMENTO
ASSIDUIDADE
PONTUALIDADE
OBJETIVIDADE
BOM RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
CONCENTRAÇÃO
FOCO
- REALIZAÇÃO DE ANÁLISE CRÍTICA DAS DEMANDAS RECORRENTES
(CONTENCIOSO E CONSULTIVO), IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES DE
MELHORIAS E PROPONDO SOLUÇÕES PREVENTIVAS.
Salário e benefícios:
Compatíveis com o mercado.
www.vagas.com.br

GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS
Código da vaga: v1273017
Nível hierárquico: Gerência
Local: Minas Gerais / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Novembro de 2015
Descrição da Vaga:
Reportando-se à Diretora Corporativa de Gestão de Pessoas e ao Diretor Presidente
da Unidade, suas principais atividades serão:
Responsabilidade sobre todas as atividades de Gestão de Pessoas na Unidade:
Administração de Pessoas,
Relações Sindicai;
Saúde e Segurança do Trabalho;
Recrutamento e Seleção;
Treinamento;
Desenvolvimento Organizacional (avaliação de desempenho, carreira, sucessão,
mapeamento nove Box, Programa Trainee da Unidade);
Gestão do Clima;
Indicadores de RH;
Gestão do Orçamento de Pessoas;
Remuneração e Benefícios
Implantar as diretrizes e politicas da Diretoria de Gestão de Pessoas na Unidade.
Definir e implantar programas e procedimentos que promovam a disseminação da
cultura, dos valores e da missão da empresa.
Gerenciar o processo de implantação dos projetos da Diretoria Corporativa de
Gestão de Pessoas, assegurando a padronização, planejamento, priorização e o seu
cumprimento alinhados aos objetivos estratégicos da empresa;
Experiência e Conhecimentos Necessários:
Experiência como Gerente de RH em empresas de médio e grande porte;
Vivencia em todos os sub-processos de RH e em especial na área de Relações
Sindicais;
Competências Necessárias
Bom relacionamento
Capacidade de influenciar positivamente
Ser um agente de mudança
Saber ouvir
Liderança para Resultados
Foco em resultados
Capacidade de trabalhar com metodologias de gestão
Hands on
Flexibilidade
Alta capacidade de entrega
Pacote de Benefícios
Oferecemos um pacote de benefícios diferenciado
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1272611

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Dezembro de 2015
Atividades:
• Cálculos, manuseio de planilhas e consultas em sistemas específicos;
• Geração e divulgação de informações para as áreas internas.
Requisitos:
• Formação: cursando em ensino superior em administração, ciências contábeis ou
ciências econômicas;
• Informática: bons conhecimentos em Excel;
• Idiomas: não se aplica;
• Experiência/Conhecimentos: experiência com elaboração de planilhas.
Informações Adicionais:
• Salário: compatível com o mercado;
• Benefícios: vale-transporte e vale-refeição;
• Horário: de segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30 - escala de plantão em
feriados e finais de semana;
• Local de trabalho: zona sul de São Paulo;
• Modalidade contratual: temporário (três meses);
• Outros: disponibilidade para início imediato.
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1272976
Nível hierárquico: Gerência
Local: Barra do Garças / MT / BR
Data de expiração: 22 de Janeiro de 2016
Requisitos da Vaga:
Desempenha atividades de gerenciamento na área financeira, supervisionando
compromissos assumidos e faturamento (contas a pagar e a receber),elaborando
fluxos de caixa contendo receitas e despesas, efetuando aplicações/resgate e
captações financeiras, representando a empresa perante agentes bancários,
fiscalizando remessas de documentos e apresentando relatórios detalhados das
operações executadas.
Necessário solida experiência na função e formação em áreas afins
Empresa no segmento de transportes.
Salário:
R$ 10.000.00 (negociável)
Local de Trabalho: Barra do Garças (MT)
Grupo Empz
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1272540
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Dezembro de 2015
Preencher pedidos de compra, solicitação de serviços de manutenção e ocorrência
de TI, para garantir as condições adequadas para a realização das atividades do
setor;
Criar novos formulários e impressos;
Realizar o fechamento financeiro;
Local de Trabalho: Parelheiros/ Zona Sul
Horário: De segunda a sexta, das 11h às 17h.
Benefícios: Assistência Médica; Assistência Odontológica; Cesta Básica; Vale
Transporte; Seguro de Vida.
www.vagas.com.br

Gerente Sênior de Controladoria
Código da vaga: v1244201
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 22 de Dezembro de 2015
ATIVIDADE:
- Gestão Estratégica das áreas fiscal e tributária.
REQUISITOS:
- Formação em Ciências Contábeis;
- Experiência com impostos diretos, indiretos e planejamento tributário - eficiência
tributária;
- Desejável experiência com M&A;
- Desejável experiência em Holding (grupos);
- Atuação nas diversas áreas da Controladoria: relatórios gerenciais, orçamento,
planejamento, dentre outras.
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1272496
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: São Paulo / SP / BR
O que buscamos:
Profissionais do Setor Elétrico com vontade de contribuir em uma empresa que
oferece muitas oportunidades de crescimento.
•Comprometimento: Procuramos talentos identificados com nossa visão de
negócios;
•Criatividade: Nosso mercado é novo e está em constante evolução. Ideias
inovadoras fazem toda a diferença.
Principais atividades:
• Realizar inclusão de documentos no Sistema Protheus e no banco;
• Gerar relatórios no Sistema;
• Utilização do Pacote Office para controles do Departamento;
• Fazer arquivos de documentos.
•Conhecimentos no Pacote Office e em ERP;
•Conhecimento no Sistema Protheus será considerado um diferencial;
•Formação: Administração, Economia ou Ciência Contábeis (completo ou
cursando);
•Local de atuação: São Paulo - São Paulo
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Pleno / Sênior
Código da vaga: v1272537
Nível hierárquico: Pleno
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Dezembro de 2015
- Formação: Graduação em Administração de Empresas, Finanças, Economia e/ou
áreas a fins.
- Experiência na função, foco em tesouraria e Contas a Receber, conhecimento em
Contas a Pagar.
- Conhecimento Excel Avançado
- Conhecimento em TOTVS Microsiga será um diferencial
- Benefícios: Refeitório, Convênio Médico e Odontológico, Cesta Básica, Seguro de
Vida e Estacionamento.
- Vaga por Contrato Determinado.
www.vagas.com.br

Auditor Financeiro
Código da vaga: v1272811
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 22 de Janeiro de 2016
Requisitos da Vaga:
Auditar processos financeiros ( contas a pagar / receber , caixas .)
Realizar a elaboração de relatórios com recomendações e com comentário objetivos
, acerca das atividades examinadas.
Experiências comprovadas em auditorias de processos.
Necessário conhecimento no sistema pintor.
Escolaridade: Ensino Superior completo.
Cursos Específicos; Excel Completo
Conhecimentos em Informática.
Salário:
Salário: R$ 3.200,00 a R$ 4.500,00 ou a combinar de acordo com a experiência.
Local de Trabalho:
Anápolis - GO
Forma de Contrato:
Modalidades de contratação: CLT
www.vagas.com.br

Especialista de Controladoria
Código da vaga: v1272800
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Dezembro 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.
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Sênior
Código da vaga: v1272396
Nível hierárquico: Sênior
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Dezembro de 2015
Empresa multinacional situada em Piracicabas contrata Analista de Controladoria
Sênior.
Esse profissional atuará na elaboração de relatórios gerenciais, com base nas
informações contábeis disponíveis, analisando esses dados e apontando as
possíveis causas de desvios. Auxiliará na realização do orçamento anual (budget),
na análise da composição do custo dos produtos e trabalhará com a consolidação
dos resultados da empresa, incluindo as unidades de negócio da América do Sul.
Conhecimentos técnicos: Inglês Avançado, conhecimentos na área contábil,
experiência com custos, conhecimentos intermediários/avançados em Word e Excel
e experiência em ERP (desejável).
Disponibilidade para viagens (inclusive para fora do país).
Formação: Ciências Contábeis, Economia ou Administração.
www.vagas.com.br

Auxiliar de Escrita Fiscal
Código da vaga: v1271930
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Novembro de 2015
Requisitos:
• Formação: Técnico em Contabilidade e/ou Ensino Superior Cursando em Ciência
Contábeis
• Informática: Conhecimentos no Pacote Office (Ênfase no Excel)
• Conhecimentos na Emissão de notas fiscais de entrada e saída; Emissão e
controle de cartas de correção e Arquivos de documentos fiscais
Competências necessárias:
• Trabalho em Equipe
• Concentração
• Comunicação
• Dinamismo
Etapas do Processo seletivo:
• 1ª etapa:
Inscrição. Preenchimento e envio de seu currículo
• 2ª etapa:
Análise dos currículos
• 3ª etapa:
Avaliação técnica (testes específicos)
• 4ª etapa:
Dinâmica de grupo ou entrevista coletiva
• 5ª etapa
Entrevistas/avaliações individuais com a Seleção
• 6ª etapa:
Entrevistas individuais com a área
Prazo de inscrição: 22/11/2015 a 28/11/2015
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
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Executar tarefas de rotina administrativa, atendimento de
telefones, separar, ordenar e arquivar os documentos, alimentar sistemas, efetuar
serviços externos em bancos, cartórios e outras instituições e outras tarefas
correlatas.
Requisitos: dois anos de experiência na função; Ensino médio completo / Cursando
superior; Informática Básica em pacote Office.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e Alimentação
Observações: Disponibilidade de horários; Inicio imediato.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carla para o email carlalima.recrutamento@gmail.com com a sigla SECRETARIA no campo
assunto até o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUX ADM / SÃO PAULO / SP / 2 VAGA(S)
Bono Pneus está com duas vaga(s) em aberto para SÃO PAULO / SP.

Responsabilidades: O Aux. Administrativo é o profissional que presta assistência na
área administrativa de uma empresa, auxiliando o administrador em suas
atividades rotineiras e no controle de gestão financeira, administração, organização
de arquivos, gerência de informações, revisão de documentos entre outras
atividades. Um Aux. Administrativo controla os recebimentos e remessas de
correspondências e documentos, coordenando as atividades administrativas,
financeiras e de logística da unidade, organizando os arquivos e gerenciando
informações.
Requisitos: gestão financeira, administração, organização de arquivos, gerência de
informações, revisão de documentos entre outras atividades. Coordenando as
atividades administrativas, financeiras e de logística da unidade, organizando os
arquivos e gerenciando informações.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao.bono@yahoo.com.br com a sigla AUX ADM Sampa no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de AUX ADM no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Executar tarefas de rotina administrativa, atendimento de
telefones, separar, ordenar e arquivar os documentos, alimentar sistemas, efetuar
serviços externos em bancos, cartórios e outras instituições e outras tarefas
correlatas.
Requisitos: dois anos de experiência na função; Ensino médio completo / Cursando
superior; Informática Básica em pacote Office.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e Alimentação
Observações: Disponibilidade de horários; Inicio imediato.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carla para o email carlalima.recrutamento@gmail.com com a sigla SECRETARIA no campo
assunto até o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente de Departamento De Pessoal
Código da vaga: k3992-1
Ramo da empresa: Transporte Aéreo, Ferrov., Rodo. E Marítimo de Passageiros
Cidade: São Paulo/SP
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/11/2015
Previsão de encerramento: 21/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Mz1yJk

Assistente Financeiro (a)
Código da vaga: k3992-2
Ramo da empresa: Transporte Aéreo, Ferrov., Rodo. E Marítimo de Passageiros
Cidade: São Paulo/SP
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/11/2015
Previsão de encerramento: 21/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Mz1yJl

Assistente Financeiro (a)
Código da vaga: k3992-3
Ramo da empresa: Transporte Aéreo, Ferrov., Rodo. E Marítimo de Passageiros
Cidade: São Paulo/SP
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/11/2015
Previsão de encerramento: 21/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1P4KYEL

Auxiliar de Escrita Fiscal
Para a cidade de Nova Iguaçu / RJ
Atividades do cargo: escrituração fiscal computadorizada, Declan, gia, Speed fiscal
e contábil, Dctf, Sintegra e toda rotina pertinente à área fiscal.
Requisitos:
Ambos os sexos
A partir de 21 anos
Ensino médio completo ou superior
É imprescindível experiencia comprovada na função (mínimo de um ano)
Experiência em toda rotina fiscal.
Experiência com sistema Prosoft será um diferencial.
Fácil acesso á nova Iguaçu (centro)
Horário: 08h00min ás 17h30min h de segunda á sexta
A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 594,00
Benefícios: VT + lanche na manhã/ tarde + reembolso de INSS
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliar-deescrita-fiscal-228104.aspx

ANALISTA ADMINISTRATIVO JR
Código da vaga: v1273188
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Valinhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Dezembro de 2015
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Atuar no SESMT da empresa, auxiliando a enfermagem do trabalho na recepção
dos atestados e triagem dos mesmos;
Anexar os atestados validados no sistema;
Efetuar a organização de arquivos da área;
Abrir requisições de compras do setor;
Atualizar mensalmente os afastados e controle dos fatores relacionados ao FAP;
Apoio ao médico do trabalho para realizações de exames periódicos;
Lançamento de NF;
Compilar dados e formatar indicadores;
Analisar indicadores e formatar apresentação mensal.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Ensino superior completo ou cursando;
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Domínio pacote Office, com Excel avançado;
Conhecimento sistema RM.

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1273188/analista-administrativojr#sthash.K6LrHk9c.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro Administrativo
Código da vaga: v1273251
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Dezembro de 2015
Pré-Requisitos:
•
Formação: Nível Superior cursando Administração, Economia ou Ciências
Contábeis;
•
Vivência na área financeira, contábil e compras;
•
Excel intermediário e Power Point.
Empresa oferece:
•
Regime de Contratação: Temporário com chances de efetivação.
Remuneração fixa: entre R$ 1.500,00
Benefícios: Vale Refeição (R$ 20,00), Assistência Médica e VT.
Local de Trabalho: Centro de Niterói – RJ.
Horário: 09h00min às 18h00min
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1273251/assistente-financeiroadministrativo#sthash.Kubrw4WD.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Jr
Código da vaga: v1273273
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Dezembro de 2015
Requisitos:
• Conhecimentos básicos na legislação Federal, Estadual e Municipal;
• Experiência na elaboração e entrega de obrigações acessórias ( DCTF, DIRF, SPED
Contribuições, Fiscal, Gia).

Atividades da área:
• Análise e apuração mensal dos impostos ( ICMS-ST, ICMS, IPI, PIS/COFINS sobre
faturamento e impostos Retidos na fonte);
• Classificação de produtos, parametrização de sistema, emissão de notas fiscais;
• Entrega de obrigações acessórias Federais, Estaduais e Municipais.
Local de Trabalho:
Vila Olímpia/SP.
Horário de Trabalho:
Segunda à Quinta-feira das 07h30 às 17h30.
Sexta feira das 08h00 às 13h15.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1273273/analista-fiscaljr#sthash.8MOzmHbh.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista Contabilidade
Código da vaga: v1248690
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Dezembro de 2015
Responsabilidades:
- Determinar as formas de contabilização dos fatos contábeis relativos ao
faturamento e arrecadação do grupo;
- Analisar e justificar as principais variações ocorridas no faturamento do grupo.
Conhecimentos e experiências obrigatórias:
- Entendimento de contabilidade na área de faturamento, receita e contas a
receber.
- Carteira
- Envelhecimento da carteira
- Provisão de devedores duvidosos
- Baixas incobráveis
- Provisão
- Contas a receber
- Interface do sistema comercial versus contábil
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1248690/especialistacontabilidade#sthash.T3sV9rDw.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento Financeiro Sênior
Código da vaga: v1273348
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Dezembro de 2015
Atividades e Responsabilidades relacionadas a este cargo:
- Projeções de Resultados
- Análise de Resultados Financeiros e Operacionais
- Controle orçamentário
- Apresentação de KPI's
- Estudos de Reduções de Custos e Aumento de Receitas
- Participação direta na elaboração do orçamento anual, interagindo com as demais
áreas da empresa;
- Forte relacionamento com a área comercial e operações;
Conhecimento e Competências Técnicas:
- Conhecimento de Finanças (TIR / VPL)
- Análises de Fluxo de Caixa
- Domínio do pacote Office
- Experiência com elaboração de relatórios gerenciais
- Conhecimentos de Contabilidade
Conhecimento e Competências Comportamentais
- Grande capacidade analítica
- Bom raciocínio lógico e numérico
- Adaptabilidade
- Trabalhar sob pressão
Formação Acadêmica:
- Superior Completo em Engenharias, Administração, Economia ou Contábeis.
Cursos:
- Desejável Pós-Graduação em Finanças
Idiomas:
- Inglês Avançado
- Espanhol Desejável
Local de Trabalho: Vila Hamburguesa -SP
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1273348/analista-deplanejamento-financeiro-senior#sthash.Cn8mM7HS.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo- SAC/Ouvidoria
RH Automotive- Campinas, SP
Administração de Empresas Função desejada:
Analista Administrativo

Escolaridade:
3º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SP-Campinas
Salário: À
Combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Assistente Administrativo- Campinas
Tipo de contratação Efetiva
Principais responsabilidades:
- Elaborar relatórios diversos da área de Atendimento ao cliente e relacionadas;
- Elaborar apresentações gerenciais;
- Extrair informações dos sistemas operacionais da área;
- Ações administrativas em geral;
- Apoio à coordenação.
- Conhecimento em pacote Office
- Possuir conhecimento intermediário em Excel;
- Possuir conhecimento em Power Point ( apresentações).
- Conhecimento em BI
- Conhecimento em SAP
- Experiência com atendimento ao cliente
Quantidade de vagas: uma
www.indeed.com.br

ALIMENTAÇÃO

AUXILIAR DE COZINHA/CHAPEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. Está com duas vagas(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades. Preferencialmente ter experiência como ajudante de cozinha ou
chapeiro em restaurante ou no ramo alimentício.
Requisitos. Masculino/Feminino. De 18 a 45 anos. Conhecimento em chapa,
montagem, preparação e higienização dos pratos e alimentos. . Regime de
Contratação: CLT (Efetivo). Horário: A combinar. . Informações adicionais:
Disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados.
Salário: R$ 1.010,00
Benefícios. Vale transporte. Cesta básica. Alimentação no local

Observações: Caso preferir ligue para (19) 3728-4188 ou (19) 7812-2715 e agende
sua entrevista.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux. No campo assunto até o
dia 10/12/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de Cozinha/Chapeiro no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR COZINHA - FAST FOOD / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. Está com duas vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: . Conhecimento em montagem, preparação e higienização dos
pratos e alimentos.
Requisitos: • Masculino/feminino; • De 18 a 45 anos; • Preferencialmente ter
experiência como ajudante de cozinha em restaurante ou no ramo alimentício; •
Regime de contratação: CLT (Efetivo); • Horário: Das 14h30min 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!

Atendente de Café
Código da vaga: k2121-855
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo

N.º vagas: uma
Data de abertura: 02/10/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1M7CDte

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

AUXILIAR DE COZINHA / SUMARE / 1 VAGA(S)
IC TRANSPORTES - TRANSPORTADORA está com uma vaga(s) em aberto para
SUMARE.
Responsabilidades: AUXILIAR AS ATIVIDADES DA COZINHA DA EMPRESA.
Requisitos: EXPERIÊNCIA COMO AUXILIAR DE COZINHA EM RESTAURANTES OU
EMPRESAS.
Salário: R$ 1.090,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE, CONVÊNIO MÉDICO UNIMED, CONVÊNIO
ODONTOLÓGICO, CESTA BÁSICA, UNIFORME.
Observações: TER DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS. // HORÁRIO DO TRABALHO
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 7H ÀS 16H E dois 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!

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 um 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 seis×um
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!

AJUDANTE DE COZINHA / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
GRSA está com um 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% grátis!

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

COZINHEIRA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Restaurante situado no bairro Parque Jambeiro contrata COZINHEIRA COM
EXPERIÊNCIA. Está com uma vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: profissional será responsável pela confecção de pratos quentes
com ajuda de auxiliares de cozinha.
Requisitos: Necessário possuir experiência comprovada como cozinheira
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios:
* VT
* REFEIÇÃO NO LOCAL
* CAFÉ DA MANHÃ
*** HORÁRIO DE TRABALHO Seg a Sex: 07h00min as 15h00min Sábado :
08h00min as 15h00min
Observações: NECESSÁRIO RESIDIR EM CAMPINAS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Aline para o email kidelicia@hotmail.com.br com a sigla cozinheira no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de COZINHEIRA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

GERENTE DE PADARIA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Ramo de panificação está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Entender e executar a operação de uma padaria, fazer escala
de folga, organizar a equipe para o atendimento, supervisionar o atendimento ao
cliente, recebimento de mercadorias, compra de mercadoria, trabalhar com metas
(compra e venda).
Requisitos: Ter atuado como gerente de padaria, experiência em liderança de
equipe, motivação de equipe, saber sobre a rotina de padaria.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gustavo para o email gu_hilkner@hotmail.com com a sigla no campo assunto até o dia 01/02/2016.
Veja outras vagas de Gerente de Padaria no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Pizzaiolo em Fortaleza
Descrição:
Pizzaiolo
Um
Operacional
Segmento: alimentação
Expediente de segunda a segunda, sendo 01 folga semanal e 01 domingo no mês.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: VT, refeição.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Cozinheiro em Guarulhos
Descrição:
Cozinheiro
Um
Operacional
Segmento: alimentação (restaurante)
Local: trabalho: jardim Cumbica

Média de 200 refeições ao dia
Necessário ter experiência como cozinheiro(a)
Horário: segunda a sexta das 07h00 às 16h00 e sábado das 07h00 às 12h00
A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 340,00
Benefícios: apenas VT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Chapeiro em Jundiaí
Descrição:
Chapeiro
Um
Operacional
Experiência na função.
Disponibilidade de horário.
Residir em Jundiaí.
SALÁRIO + GRATIFICAÇÃO: R$ 1260,80 + CONVÊNIO MÉDICO + VT + REFEIÇÃO
NO LOCAL + CESTA BÁSICA.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Encarregado de Alimentos - Cuiabá -/MT
Código da vaga:v1261694
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Novembro de 2015
O Encarregado de Alimentos terá como principal responsabilidade:
•
Responderá pelas atividades relacionadas à exposição das mercadorias nas
prateleiras, bem como reserva de espaço destinados aos produtos, verificando
também a higiene e limpeza, de modo a zelar pela imagem da loja e manter a
qualidade do atendimento ao cliente;
•
Contribuir para a redução de quebras;

•
Orientar os demais funcionários de sua área de atuação no desenvolvimento
de trabalhos;
•
Acompanhar e assegurar o cumprimento das políticas da empresa quanto à
liberação de volumes de mercadoria;
Requisitos:
•
Ensino Médio Completo;
•
Vivência nos concorrentes se torna um diferencial;
•
Disponibilidade de horários, inclusive nos finais de semana;
Atenção e dinamismo, completam o perfil.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1261694/encarregado-dealimentos-cuiaba-mt#sthash.Uqe5Cy1I.dpuf
www.vagas.com.br

Aprendiz Alimentos - Jabaquara
Código da vaga: v1261814
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: quatro
Data de expiração: 29 de Novembro de 2015
Jovens na idade de 18 a 24 anos incompletos.
Cursando o ensino médio ou concluído (não devem ter iniciado faculdade).
Para atuar na área de Alimentos em empresa Multinacional.
Horário das 08h00 às 14h00
Carga horária: 6 horas diárias.(quatro dias de trabalho e um dia de curso)
Tempo de contrato: 11 meses.
Salário: R$ 700,00 + Vale Transporte.
Benefícios: Assistência Médica, Odontológica, Refeição no local / Seguro de vida.
Atividades: Atuará no preparo de alimentos, controle de qualidade, organização da
área de trabalho, auxiliar na administração de estoque e compras de acordo com a
necessidade.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1261814/aprendiz-alimentosjabaquara#sthash.bK00LpgY.dpuf
www.vagas.com.br

SUSHIMAN / CAMPINAS / 1 VAGA(S)

Althea Soluções em RH seleciona Sushiman para atuar em restaurante no bairro
Guanabara em Campinas. Está com uma vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Manipular, criar e desenvolver alimentos da culinária japonesa.
Requisitos: Homem, maior de 25 anos com conhecimento em produção em todo
cardápio de comida japonesa quente e fria. Desejável curso na área e
especializações serão diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios: Todos os da categoria.
Observações: Horário somente durante dia. Necessário trabalhar aos finais de
semana.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bruna Martins
para o e-mail altheasolucoes@gmail.com com a sigla SSH no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Sushiman no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA MULTINACIONAL ITALIANA está com uma vaga(s) em aberto para
VINHEDO / SP.
Responsabilidades: RELATÓRIOS, AGENDA TÉCNICA, ESTOQUE, ETIQUETAGEM,
INVENTÁRIO E ATUALIZAÇÃO DE NOVAS RECEITAS.
Requisitos: RESPONSÁVEL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E MARKETING.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: VT / CONVENIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO.
Observações: RESIDIR EM VINHEDO, VALINHOS, LOUVEIRA E Jundiaíail
lobby@lobbyempregos.com.br com a sigla TEC NUT no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de TÉCNICO EM NUTRIÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Líder de Lanchonete - DEL CASTILHO
- 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$ 1.200,00
· 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 DEL CASTILHO

ENCARREGADO DE LOGÍSTICA / MOGI MIRIM / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Multinacional no ramo alimentício em parceria com a Expert Consultoria
contrata: está com uma vaga(s) em aberto para MOGI MIRIM / SP.
Responsabilidades: Responsável pelo recebimento de produção, armazém e
planejamento estratégico de expedição, criar e gerir procedimentos e indicadores
de área experiência em Gestão de Equipe, gestão de 5s,GMP, KAIZEN,TP entre
outras.
Requisitos: Ensino Superior Completo, com vivencia operacional logística, gestão de
estoque, Inventário Cíclico e Geral, Planejamento de turno. Conhecimento em
Pacote Office
Salário: a combinar
Benefícios: Fretado, Refeição no local, Assistência Médica e Odontológica, Vale
Alimentação, Seguro de Vida, PLR.
Observações: Horário de Trabalho: dás 23h45min ás 07h20min de segunda á
sábado (alternados). Residir em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Katia para o email sel.jag@expertconsultoria.com.br com a sigla Logística no campo assunto até
o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Encarregado de Logística no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

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

SALADEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: cuidar de todo setor de salada, montagem do Buffet frio e
organização e planejamento do setor.
Requisitos: 2° Grau completo, ter experiencia mínima de um ano, ter conhecimento
em montagem de buffe de salada, decoração de salada, montagem de saladas
quentes e frias, conhecimento de cores.
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: \"Uniforme, VT e refeição no local Após efetivação: assistência médica e
odontológica e possibilidade de crescimento.\"
Observações: Iniciará com contrato Temporário pela agência. Horário de Trabalho
das 7h às 15h20minh - escala 6X1

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla HOTEL/SALADA no campo assunto até
o dia 12/12/2015.
Veja outras vagas de Saladeira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Restaurante em Campinas contrata auxiliar de cozinha. Está com duas vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Estamos contratando auxiliar de cozinha, homem ou mulher,
para trabalho com manipulação de alimentos e montagem de refeições. Trabalho de
segunda a sábado. Horário das 8.00h as 16.50h
Requisitos: Experiência mínima de seis meses.
Salário: R$ 1.210,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE + REFEIÇÃO + SEGURO DE VIDA + BONFICAÇÃO
POR METAS + BONIFCAÇÃO + PLANO ODONTOLÓGICO BRADESCO.
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alex para o e-mail
cozinharh@hotmail.com com a sigla aux no campo assunto até o dia 01/12/2015.
Veja outras vagas de auxiliar de cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

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 seis meses na função
Horário de trabalho: 14h às 22h
Escala 6x1
A empresa oferece:
Salário R$1002,79 + benefícios
VT, alimentação no local, plano de saúde e odontológico extensivo 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 seis meses na função
Horário de trabalho: 14h às 22h
Escala 6x1
A empresa oferece:
Salário R$1002,79 + benefícios
VT, alimentação no local, plano de saúde e odontológico extensivo 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

CONFEITEIRA (O) / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
MARIA PADARIA está com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: IRÁ TRABALHAR COM O PREPARO DE SOBREMESAS EM GERAL,
BOLO, DOCES, CALDAS. TRABALHO EM EQUIPE
Requisitos: Experiência em preparação de doces e bolos em geral.
Salário: a combinar
Benefícios: CESTA BASICA, VALE TRANSPORTE, DESCONTO PARA COMPRA DE
PRODUTOS DA PADARIA
Observações: 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 CONFEITARIA no campo assunto até o
dia 28/11/2015.
Veja outras vagas de CONFEITEIRA (O) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa no ramo de Pizzas Semi-Prontas está com duas vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar tarefas de preparação dos alimentos, seguindo prazo
de validade e conservação do mesmo. Cuidar da higienização do local de trabalho,
seguir conforme orientação os cuidados com os ingredientes a serem servidos e
armazenamento.
Requisitos: Experiência anterior como auxiliar de cozinha, preparação de alimentos.
Salário: a combinar
Benefícios: Á combinar.
Observações: Inicialmente trabalhar apenas nos finais de semana. Após experiência
vaga fixa.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ricardo Rocha
para o e-mail monticellipizza@gmail.com com a sigla Auxiliar de Cozinha no campo
assunto até o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de Cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE PRODUÇÃO / SUMARÉ/ SP / 5 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com cinco vaga(s) em aberto para
SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: MORAR EM SUMARÉ - somente em Sumaré Horário: 1º turno
fábrica de Biscoito- 06h30min às 16h30min com 1h 50 almoço e aos sábados das
06h30min às 12h50min alternados. Domingo folga 2° Turno 12h20min às
22h20min seg a sexta sábados alternados 12h20min às 18h50min domingo folga
Requisitos: MORAR EM SUMARÉ - Masculino e Feminino, acima de 27 anos, casado,
com experiencia anterior comprovada em careira
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Convenio médico, convenio com farmácia, restaurante na empresa,
fretado, cesta básica
Observações: MORAR EM SUMARÉ - somente em Sumaré
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email contato2@personnallise.com.br com a sigla Produção no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COZINHEIRO / CAMPINAS / SP / 5 VAGA(S)
Restaurante Coco Bambu está com cinco vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuar em nossa cozinha em processos de preparação.
Requisitos: Experiência na área
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VA
Observações: Informar no email pretensão salarial e ultimo salário.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Thales para o email rh.campinas@cocobambu.com com a sigla no campo assunto até o dia
15/12/2015.
Veja outras vagas de Cozinheiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Coordenador Distribuidores - MG
Código da vaga: v1272467
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local :Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Dezembro de 2015
Requisitos:
- Superior completo, desejável em Administração de Empresas ou afins;
- Conhecimento em Excel nível intermediário/avançado;
- Conhecimento em Canais de Distribuições, da região e gestão de equipe;
- Residir em Belo Horizonte.
Principais atividades:
•Negociar e controlar junto ao distribuidor as ações de mercado;
•Realizar as atividades Internas do Distribuidor, analisando os estoques de
produtos, o armazenamento, a logística e análises dos indicadores de desempenho;
•Realizar as atividades externas com o Distribuidor (rota com os vendedores,
visitas ao mercado com o supervisor, avaliação das práticas estabelecidas pelo
Depto de Trade Marketing e Marketing e prospecção de mercado);
•Treinar a equipe de vendas do distribuidor;
•Participar e promover reuniões periódicas.
www.vagas.com.br

Auxiliar de Laboratório
Código da vaga: v1272692

Nível hierárquico: Técnico
Local: Lucena / PB / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Dezembro de 2015
- Realizar análises laboratoriais (físico, químicas e microbiológicas) de matériaprima, soluções e produtos em processo e produtos acabados;
- Manter registros e controles sobre os resultados dos testes aplicados, emissões de
boletins e laudos de análises;
- Vivência na função em área industrial;
- Ensino Técnico completo em Alimentos, Agroindústria ou Agropecuária;
- Conhecimento nas normas leis e regulamentos relacionados Segurança Alimentar;
Benefícios: Alimentação e transporte.
www.vagas.com.br

Nutricionista
Código da vaga: v1272729
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Dezembro de 2015
Ensino superior completo em Nutrição;
Experiência em cozinha industrial, Restaurante popular ou Hospital com produção
de aproximadamente 2.000 refeições por dia;
Experiência com liderança de equipe;
Experiência em elaboração de cardápios;
Pacote Office;
Cursos na área de manipulação/higiene alimentar;
Informar ultimo salário e pretensão salarial;
A empresa oferece: salário + VT + alimentação + cesta básica + plano de saúde +
seguro de vida.
www.vagas.com,.br

Supervisor de Produção
Código da vaga: v1272519
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Pato Branco / PR / BR

Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 07 de Dezembro de 2015
Objetivo: supervisiona e coordena as atividades da área industrial, relacionadas ao
planejamento e controle de produção, manutenção, controle de qualidade e
fabricação.
Planejam, coordenam e controlam processos de produção de alimentos.
Supervisionam e treinam equipes de trabalho diretamente envolvidas com a
produção (trabalhadores de chão de fábrica).
Elaboram documentação técnica (relatórios e planilhas com dados da produção,
manuais de procedimentos operacionais, escalas de serviços e outras) e promovem
melhorias no processo de produção.
Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade,
segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.
www.vagas.com.br

Chefe de Alimentos - LOJA 30 - Cuiabá - MT
Código da vaga: v1272119
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Novembro de 2015
O Chefe de Alimentos terá como principais responsabilidades:
•
Controlar os estoques de produtos de sua área de atuação, através da
análise da rotatividade das mercadorias, observando a ocorrência de produtos
obsoletos, buscando juntamente com a gerência de a loja solucionar eventuais
problemas.
•
Atuar junto aos clientes, contatando-os e informando-os sobre promoções e
ofertas, procurando sanar-lhes as dúvidas ou possíveis pontos de divergência ,
visando contribuir para a fidelização dos mesmos e aumento de vendas para a Cia.
Requisitos:
•
Superior Completo ou Cursando;
•
Vivência nos concorrentes se torna um diferencial;
•
Conhecimento em informática e no pacote Office(preferencialmente Excel)
•
Disponibilidade de horários, inclusive nos finais de semana;
Comprometimento e relacionamento interpessoal, completam o perfil.
www.vagas.com.br

COZINHEIRO GERAL PLANTONISTA (03 VAGAS)
-Ensino FUNDAMENTAL COMPLETO.
-SÓLIDA E COMPROVADA EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO.
-EXPERIÊNCIA COM GRANDE VOLUME DE REFEIÇÕES E EM COZINHA INDUSTRIAL
OU HOSPITALAR.
-SEXO: MASCULINO
Horário: 07h00minh às 19h00min - Plantonista.
Salário: R$ 1.127,00 + Insalubridade: R$160,00.
Benefícios: VT + AM + AO + Refeição no Local + Cesta Básica.
Local: Zona Norte/RJ - morar próximo.
CANDIDATOS INTERESSADOS E DENTRO DO PERFIL FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA:
marionsilvagama@yahoo.com.br COLOCANDO NO ASSUNTO: cozinheiro geral
plantonista.

COZINHEIRO GERAL - VOLANTE
Ensino FUNDAMENTAL COMPLETO.
Experiência COMPROVADA NA FUNÇÃO. DESEJÁVEL SER ORIUNDO DO RAMO
HOSPITALAR.
Experiência em Cozinha Industrial.
SEXO: MASCULINO.
TER DISPONIBILIDADE TOTAL DE HORÁRIO E LOCAL POIS IRÁ TRABALHAR EM
LOCAIS E HORÁRIOS DIVERSOS.
Oferece:
Horário: Com total disponibilidade de horário - irá atuar em diversas unidades
Salário: R$:1.1227,00 + Insalubridade + VT + AM + AO + Refeição no Local +
Cesta Básica.
CANDIDATOS INTERESSADOS E DENTRO DO PERFIL FAVOR ENVIAR E-MAIL
PARA: marionsilvagama@yahoo.com.br COLOCANDO NO ASSUNTO: cozinheiro
volante.

COZINHEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: – Irá cozinhar para uma média de 30 pessoas incluindo a
diretoria e visitas – solicitar compras de sacolão e supermercados, controlando o

estoque para evitar desperdícios e vencimentos. – Manter a cozinha limpa e
organizada, apoiando e orientando a ajudante – Elaborar e preparar os cardápios
diários. – Toda rotina da cozinha
Requisitos: – Experiência comprovada na área – Preferencialmente 2º Grau
Salário: a combinar
Benefícios: – será informado na entrevista
Observações: Salário na faixa de R$ 1.500,00 Jornada de trabalho de Segunda a
Sexta das 08 as 18h00minhs
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamentoselecao@outlook.com com a sigla Cozinheira no campo assunto até o
dia 10/12/2015.
Veja outras vagas de Cozinheira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUTOMOTIVA

Latoeiro
Código da vaga: v1219813
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Dezembro de 2015
Responsabilidade:
Recuperação de latarias de equipamentos.
Requisitos:
Ensino Médio;
Conhecimento em pintura automotiva, lanternagem e soldagem;
Desejável experiência anterior na área.
www.vagas.com.br

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO - PÍRACICABA - SP
Código da vaga: v1272764
Nível hierárquico: Técnico
Local: Piracicaba / SP / BR
Data de expiração: 23 de Dezembro de 2015

Curso Técnico em Eletrônica, Elétrica, ou áreas afins;
Experiência com elétrica automotiva;
Atividades: Instalar, configurar e testar sistemas de rastreamento em veículos
leves e pesados, conforme procedimentos operacionais e padrão de qualidade
estabelecidos pela empresa;
Necessário CNH categoria B, conduzirá veículo da empresa;
Horário de Trabalho: 2ªF A Sáb.
Salário: R$ 1.553,00;
Benefícios: VT + VR + Assistência Médica e Odontológica + Seguro de Vida.
www.vagas.com.br

Gestor Automotivo II
Código da vaga: v1270476
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Colina / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Janeiro de 2016
Responsabilidades:
Supervisionar as atividades de manutenção automotiva, em todas as suas etapas,
dentro das melhores condições de produtividade, com padrões de qualidade, custos
e prazos estabelecidos, a fim de prolongar a vida útil dos equipamentos e melhorar
sua disponibilidade.
Requisitos necessários:
Desejável experiência na área.
Local de Trabalho:
Colina – SP
www.vagas.com.br

Supervisor de Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1240241
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Pereira Barreto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Dezembro de 2015
Coordenar a padronização dos processos de manutenção da unidade.

Responder pela execução do planejamento, organização, treinamento, integração e
coordenação de sua equipe, visando alcançar os resultados e o cumprimento das
metas de forma participativa.
Formação: Engenharia Mecânica.
Reporte: Gerente de Agrícola.
Benefícios:
• Plano de saúde;
• Plano odontológico;
• Convênio com Farmácia;
• Previdência Privada;
• PPR;
• Cooperativa de Créditos;
• Restaurante na empresa;
• Seguro de vida.
Disponibilidade para residir em Pereira Barreto ou Ilha Solteira.
* Se você é pessoa com deficiência ou reabilitado, cadastre seu currículo e teremos
o prazer de avaliar o seu perfil profissional e adequação a vaga divulgada.
www.vagas.com.br

Auditor de Qualidade – Calibração
Código da vaga: v1269159
Nível hierárquico: Pleno
Local: Iracemápolis / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 16 de Dezembro de 2015
Requisitos:
• Nível médio completo, preferencialmente técnico em mecânica, eletrônica ou
eletromecânica.
• Experiência em indústria automotiva, familiarizado com o sistema de qualidade.
Conhecimento específico:
• Calibração de equipamentos / ferramentas (preferencialmente taquímetros),
análise de certificados de calibração.
• Inglês ou alemão básico, conhecimentos de informática.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269159/auditor-de-qualidadecalibracao#sthash.rvpsDm5G.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Importação - Processos
Código da vaga: v1269472
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Osasco / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Dezembro de 2015
Atuar em empresa do segmento de peças automotivas.
Realizar programação para todos os fornecedores; Emissão de pedidos; Follow up
com o financeiro das aberturas de crédito em bancos; Soluciona os problemas de
recebimento;
Desejável experiencia com PCP.
Superior em Administração ou Comércio Exterior.
Salário: R$ 3.000,00
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Convênio com farmácia, Restaurante na empresa, Tíquete-alimentação, Valetransporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: Seg a Sex - 7h42 às 17h30.
Local de trabalho: Osasco - SP
Idiomas: Inglês - Avançado
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269472/analista-de-importacaoprocessos#sthash.FyECzAtm.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Processos Pleno
Código da vaga: v1268641
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santa Bárbara d'Oeste / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Dezembro de 2015
Principais atividades: Planos de melhoria para sistemas de produção com base em
Lean Manufacturing/TPS; Desenvolvimento de processos de fabricação para
produção de peças destinadas ao setor automotivo; Multiplicar o conhecimento de
controles de padronização para times de trabalho na produção de peças.
Requisitos:
Formação completa em Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial ou Engenharia
de Produção Mecânica;
Conhecimento da ISO/TS16949, sistemas de gestão da qualidade e suas
ferramentas FMEA, CEP, MSA, PPAP, APQP;

Vivência com atividades inerentes a sistema de arrefecimento e ar condicionado
automotivo são diferenciais para a vaga;
Inglês avançado.
Importante:
A Denso é uma empresa que assegura o direito à oportunidade de trabalho para
todos os profissionais que atendam aos requisitos acima, incentivando, inclusive
Pessoas com Deficiência para que também participem deste processo seletivo.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1268641/engenheiro-deprocessos-pleno#sthash.rQkY2511.dpuf
www.vagas.com.br

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

Analista de Qualidade - Peças
Código da vaga: v1253023
Nível hierárquico: Pleno
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
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

Lubrificador
Código da vaga: v1267589
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Biguaçu / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Janeiro de 2016
Endereço do Posto de Serviços:
ROD SC 408 SN - VENDAVAL - BIGUACU, SC
Atribuições:
Atendimento aos consumidores;
Troca de óleos e filtros na franquia automotiva Jet Oil;
Recebimento de valores;
Controle de estoque;
Limpeza, arrumação e organização do Jet Oil.
Requisitos:
Conhecimento de mecânica básica e conhecimento de informática (Excel);
Organização, controle;
Boa comunicação, saber vender e gostar de pessoas;
Experiência com trabalho em equipe, flexibilidade, disciplina, iniciativa e
comprometimento;
Nível de escolaridade mínimo 2º Grau completo;

Experiência em lubrificação;
Disponibilidade para trabalhar em turnos, inclusive noturno, feriados e finais de
semana, é necessária.
A empresa oferece:
Salário e benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1267589/lubrificador#sthash.oZVyFlWs.dpuf
www.vagas.com.br

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: uma
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

Analista de Negócios Sr
Código: 458591. Data: 17/11/2015
Salário A Combinar
Localização São Paulo/SP
Descrição da vaga
Experiência mínima de 05 anos como Analista e negócios.
Experiência com elaboração de DV e condução posterior do Projeto
Desejável conhecimento na área de prestação de serviços automotivos , automóvel
e ou seguros
Duração três meses com possibilidade de renovação
Local: Santa Cecília Centro SP
Contratação CLT Flex
Ceviu.com.BR
www.indeed.com.br

Engenheiro Analista de Produto
Goiana, PE
Leitura e interpretação de desenhos técnicos. Conhecimento em projeto de chicote
e esquema elétrico automotivo. Experiência em modelamentos e confecção de
desenhos 2ds e 3D elétricos. Conhecimento na ferramenta UG/NX routing electrical
e Teamcenter. Conhecimento para utilização de ferramentas para projeto de
sistemas elétricos. Conhecimento nas ferramentas do pacote Office (Word,
PowerPoint, Excel e Outlook).
Formação em Engenharia ou técnico na área eletroeletrônica.
Inglês intermediário ou avançado. Desejável Italiano básico ou intermediário.
Conhecimentos na ferramenta UG/NX.
Idiomas
Inglês
Conhecimento: Intermediário
Inglês
Conhecimento: Avançado
Informática
Seleção Engenharia
www.indeed.com.br

MONTADOR DE AUTOS
RH Automotive- Rio de Janeiro, RJ
Técnicas
Função desejada:
Montador Autos
Escolaridade:
Indiferente
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
RJ-Rio de Janeiro
Salário:
A combinar
Requisitos/Comentários
Sobre a vaga:
Interpretação de ordem de serviço, montagem de veículos automotores,
organização do ambiente de trabalho, utilização de equipamentose ferramentas
específicas para atividades da função.
Competências:
Ensino Fundamental completo.

Organização, Facilidade na comunicação, Agilidade, Iniciativa dinamismo.
Vivência comprovada na área.
Domínio das técnicas de montagem.
Oferecemos:
Salário: A combinar
Almoço no local ( Após a efetivação);
Vale – transporte;
Horário: 2ª a 6ª feira dás 08h00min à17:48h.
Quantidade de vagas: uma
www.indeed.com.br

Mecânico Eletricista
Principiu's Rh - Gestão de Pessoas- Maringá, PR
R$ 2.000 - R$ 3.000 por mês
Principiu's Rh - Gestão de Pessoas
Área de Atuação: Serviços Gerais e Domiciliares
Atividades:
Deverá ser proativo, dinâmico, bom relacionamento, saber trabalhar em equipe.
Ter curso de Elétrica Automotiva, experiencia na função de mecânico eletricista de
automóveis. Fará reparos de motores, alternadores, Injeção Eletrônica, Trava,
Som, alarme e demais atividades pertinentes à função.
Informações:
Jornada de segunda a sábado em horário comercial. Remuneração a negociar, na
faixa de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00.
Maringá.com
www.indeed.com.br

Auxiliar de Atendimento Automobilistico
Belo Horizonte, MG
R$ 1.266 por mês
Cargo: Auxiliar de Operações Automotivas
Nº Vagas: 02
Horário 2ª a 6ªfeira: Segunda à sexta de 08h00minhs as 18h00minhs
Horário Sáb/Dom: sábado de 08h00minhs às12:00 h

Salário: R$1.266,00
Benefícios: Vr , VT, plano de saúde +odontológico, previdência privada, seguro de
vida em grupo e participação nos lucros.
Atividades a serem desenvolvidas: Conferencia de veículos, check list,
transferências de carros entre agências, levar veículos para abastecimento,
atendimento a clientes, atividades administrativas correlatas aos trabalhos
especificados acima.
Experiências necessárias: Necessário experiência com atendimento ao Público,
Vistoria em veículo. Desejável vivência como manobrista /motorista.
CNH b definitiva (mínimo de dois anos)
Formação: Ensino Médio Completo.
Interessados encaminhar currículo até 25/11/2015
pararosangela.rodrigues@gruposelpe.com.br. Colocar no assunto Auxiliar de
Operações.
Empregos MG
www.indeed.com.br

Eletricista automotivo
Germanya - Concessionária de Caminhões- Presidente Prudente, SP
R$ 2.000 por mês
Ter conhecimentos gerais sobre autos, será um diferencial conhecimentos em
caminhões;
Ter boa postura comercial e posicionamento de atitude;
Bons conhecimentos em informática;
Relacionamento interpessoal;2º Grau completo e superior será um diferencial;
Possui habilitação para auto e moto.
Remuneração: Fixo + comissionamento podendo superar os R$ 2.000,00.
O profissional irá:
REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS;
DIAGNOSTICAR E REPARAR MOTORES ELÉTRICOS, ALTERNADORES, MOTORES DE
PARTIDA;
REVISÕES ELÉTRICAS EM GERAL;
DIAGNÓSTICOS E REPAROS ELETRO/ELETRÔNICOS;
REALIZAR DIAGNÓSTICOS, ORÇAMENTOS, TESTE ESTATICO E TESTE DE
RODAGEM EM VEÍCULOS PESADOS;
FAZER PROGNÓSTICOS E DIAGNÓSTICOS;
OPNAR E EXPOR IDÉIAS E SOLUÇÕES;
ACOMPANHAR RETORNOS BUSCANDO IDENTIFICAR FALHAS NOS
PROCEDIMENTOS;
SER MULTIPLICADOR DE CURSOS MANDATÓRIOS E AUXILIAR TODA A EQUIPE NO
DIAGNOSTICO E SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS
www.indeed.com.br

1/2 OFICIAL TORNEIRO MECANICO
RH Automotive- Sumaré, SP
R$ 1.153 por mês
Técnicas
Função desejada:
Torneiro Mecânico
Escolaridade:
Indiferente
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SP-Sumaré
Salário:
A combinar
Requisitos/Comentários
Sobre a vaga:
Responsabilidades: – Responsável
– Comprometimento
– pro-ativo
– disponibilidade para inicio imediato
Requisitos: – Imprescindível, experiencia com medidas de precisão.
– Desejável, curso de mecânica SENAI ou compatível
– Ter conhecimento de torno mecânico e suas funções.
– Ser comunicativo e pro-ativo
Salário: R$ 1.153,00
Benefícios: – Seguro de vida
– Auxilio alimentação
– Vale Transporte
– Regime CLT
– Excelente ambiente de trabalho
Observações: Horário de trabalho será de segunda a sexta das 07h30min as
17h00min
Quantidade de vagas: uma
www.indeed.com.br

Auxiliar Tacógrafo
Muraldevagas.com- Macaé, RJ
R$ 800 por mês
Descrição da vaga/ Requisitos:
•profissional irá atuar com reparos e inspeções em veículos automotivos,

•Noções de elétrica veicular
•imprescindível experiência morar em Macaé ou redondezas
•Ensino fundamental
•Idade: Indiferente
•Sexo: Indigente
www.indeed.com.br

SUPERVISOR DE OFICINA
RH Automotive- Belo Horizonte, MG
Técnicas
Função desejada:
Supervisor Oficina
Escolaridade:
Indiferente
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
MG-Belo Horizonte
Salário:
A combinar
Requisitos/Comentários
Sobre a vaga:
Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando.
Salário: A Combinar – Necessário enviar pretensão salarial (Currículos sem essa
informação, NÃO serão avaliados.)
Benefícios: VT + VR + Assistência Médica
Horário de Trabalho: Segunda a sexta-feira de 08h às 18h e aos Sábados de 08h as
12h
Resumo das Atividades Desenvolvidas: Supervisão da equipe de oficina;
Acompanhamento de metas do setor e Ordens de Serviço em aberto; Atendimento
aos clientes internos e externos; Relatórios mensais; Participar de negociações
comerciais com fornecedores; Realizar reuniões diárias a fim de acompanhar
rotinas e levantar necessidades e melhorias; Controle de treinamentos dos
colaboradores.
Pré-Requisito: Experiência com liderança de equipes / Gestão de Processos e
Pessoas, Pacote Office; Bons conhecimentos em Matemática; Carteira de
Habilitação ativa. Experiência em concessionárias será diferencial.
Quantidade de vagas: uma
www.indeed.com.br

Engenheiro de Aplicações e Desenvolvimento
Robert Half Brazil- Campinas, SP
Empresa:
Empresa multinacional busca profissional que será responsável por estudar e
viabilizar produção de novos itens, elaborar custos para desenvolvimento, dar
suporte à área de Vendas, auxiliar na elaboração de Capex para novos projetos,
além de participar do desenvolvimento de ferramentais e matéria-prima.
Buscamos profissionais com :
•Formação superior em Engenharia (preferencialmente Mecânica ou Produção).
•Boa experiência na área de processos de injeção plástica.
•Inglês avançado é fundamental para posição.
•Proativo, senso de urgência, flexibilidade, hands on.
www.indeed.com.br

INSPETOR DE QUALIDADE
RH Automotive- Vinhedo, SP
Engenharia da Qualidade
Função desejada:
Inspetor Controle Qualidade
Escolaridade:
Indiferente
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SP-Vinhedo
Salário:
À combinar
Requisitos/Comentários
Sobre a vaga:
Responsabilidades:
Quantidade de vagas: uma
www.indeed.com.br

Mecanico de Automóvel
Acc oficina automotiva- Juiz de Fora, MG
R$ 1.000 por mês
Reparos em suspensão, remoção e instalação de motor e transmissão.

Pré-requisitos: ter trabalhado na área, ser responsável, estar disposto a trabalhar
com inovações técnicas e veículos auto nível.
Observações: segunda a sexta
Jfempregos
www.indeed.com.br

Encarregado de Frota
Rio de Janeiro, RJ
Empresa no distrito industrial. Cargo: Encarregado de Frota Número de vagas: uma
Descrição do cargo / Responsabilidades: Realizar a supervisão da manutenção
corretiva e preventiva das frotas de caminhão e carro e passeio, fazer planilhas,
indicadores do setor, etc. Formação e experiências requeridas: - 2º grau. Experiência em Frota de caminhão.
•Liderança e bom relacionamento em equipe. - Pacote Office. Bairro: Barros Filho
Cidade: Rio de Janeiro Benefícios: - Vale Transporte; - Refeição no Local; Convênio Odontológico; - Seguro de Vida em Grupo; Horário de Expediente:
Segunda a Sexta de 07h00min as 17h00min Salário: Enviar pretensão salarial
Riovagas
www.indeed.com.br

Lubrificador de Automóveis
Construtora Terrabraslis Ltda- Goiânia, GO
LUBRIFICADOR: CAMINHÕES E MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS PESADOS
REQUISITOS:
1 - experiência comprovada em CTPS;
2 - CNH CATEGORIA "D";
3 - Curso MOPP (Movimentação Operacional de Produtos Perigosos).
4 - Ter disponibilidade para Viagens (OBRA INICIAL FORTALEZA-CE)
SALÁRIO A COMBINAR.
Falar com André ou Moisés.
Trabalhando.com
www.indeed.com.br

Polidor de Veículos
Studio Automotivo Ltda- Belo Horizonte, MG
O candidato deverá ter as seguintes habilidades comprovadas:
•Polimento técnico em automóveis e motocicletas;
•Preparação e acabamento estético em veículos;
•Limpeza de interiores;
Deverá ainda ter as seguintes características:
•Saber trabalhar em equipe;
•Motivação;
•Compromisso;
•Proatividade;
•Agilidade;
•experiência no ramo;
A empresa oferece as seguintes vantagens:
•Comissão sobre produtividade;
•Vale Refeição;
•Cesta Básica;
•Vale Transporte.
Trabalhando.com
www.indeed.com.br

Gerente de Produção
Vision Sinalização Eireli-me- Itumbiara, GO
- Responsável por assegurar o cumprimento das metas de produção, dentro dos
padrões de qualidade, quantidade, custos e prazo estabelecidos pela empresa.
- Gerenciar custos do departamento de produção, coordenando a programação da
produção, controle de qualidade, organização, limpeza, requisitos de mão de obra.
- Gerenciar os supervisores, operadores, auxiliares e outros profissionais
diretamente ligados à área de Produção.
- Dirigir os veículos da empresa a não ser no caso de atestado médico dizendo que
o funcionário não pode conduzir nem um tipo de veículo automotor.
- Buscar treinamentos para evolução da equipe de trabalho constantemente.
- Buscar diminuir constantemente os custos e desperdícios dentro do processo de
vendas (como papel A4, parafusos em excesso e outros).
- Traçar metas e objetivos, cobrar resultados em meio ao processo de vendas.
- Detectar falhas e acertos, estimulando e auxiliando os componentes a
aumentarem a eficácia nas vendas.
- Gerar relatórios periodicamente sobre a produção e enviar para a gestão.
- Definir os objetivos e quantificar metas, tornando-os claros e práticos a todos os
componentes da equipe.

- Estabelecer o que será feito e por quem, definindo sempre, o prazo limite para a
conclusão.
- Disponibilidade para executar serviços em outras cidades.
- Criar um ambiente de trabalho voltado ao profissionalismo.
- Entusiasmar todos da equipe.
- Orientar e dar apoio buscando o desenvolvimento das pessoas.
- Quando necessário ajudar na carga e descarga de materiais, insumos,
ferramentas e outros acessórios necessário para execução do serviço no veículo
designado.
Trabalhando.com
www.indeed.com.br

Piloto de Geometria POE
São José dos Pinhais, PR
O piloto geometria POE deverá realizar as atividades de geometria desde a fazer
de desenvolvimento até a industrialização: HCPPs, factibilidade, GD&T, cadeias de
cotas, cadernos de encargos de meios de controle, aprovação de projetos de meios
de controle, recepção física e metrológica de meios de controle, reuniões de avanço
da conformidade dimensional dos produtos, planos de ação, análise de TAGs,
difusão de indicadores, etc. Conhecimentos de princípios de geometria: GD&T,
isostatismos, cadeias de cotas conhecimento em processos e ferramentas Renault
(HCPP, etc). Conhecimento em metrologia e meios de controle (projetos e
validação). Capacidade de pilotar fornecedores junto com os Project Managers para
atingir os objetivos de conformidade de produtos e capacidade de processos.
Conhecimento do setor automotivo. Fácil relacionamento com outras áreas da
empresa e fornecedores. Conhecimentos em Catia (o outro soft 3D) Francês ou
inglês avançado.
Idiomas
Informática
Seleção Engenharia
www.indeed.com.br

Operador Líder de Carroceria - Montagem de partes móveis e reparo
RH Automotive- Araquari, SC
Técnicas
Função desejada:
Operador Técnico
Escolaridade:
2º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SC-Araquari
Salário: À combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Como Operador Líder de Montagem de Partes Móveis, Reparos (Funilaria e
Acabamento de superfícies de peças estampadas) você será responsável pela
coordenação uma equipe de operadores e funileiros de forma a garantir o alcance
das metas para a área de carroceria no que diz respeito ao volume de produção e a
correção dos defeitos relativos a carroceria, conforme os padrões de qualidade
BMW.
Você também será responsável pelos ajustes da carroceria, análise de defeitos
superficiais, de solda e de reparação (Funilaria, Ajuste e Superficial), participando
também do processo de ação corretiva.
Adicionalmente, você vai apoiar no trabalho diário de organização do local de
trabalho, análise e solução de problemas com a equipe, treinamento de
colaboradores e para o atingimento das metas da equipe em termos de segurança,
qualidade, volume de produção e custos.
Qualificação
Educação
Ensino Médio Completo.
Experiência
Sólida experiência em funilaria, montagem de partes móveis e acabamento
superficial de peças estampadas.
Experiência prática com manufatura enxuta e melhoria contínua dos processos.
Experiência com liderança de equipes para trabalhar com parceiros e clientes
internos.
Sólida experiência na identificação e análise de defeitos de Carroceria (superficial,
soldagem, montagem e ajustes).
Conhecimento/Habilidades
Amplo conhecimento em reparo e montagem de carrocerias.
Pro-atividade e flexibilidade.
Facilidade de trabalhar em equipe.
Outros
Disponibilidade para trabalhar em turnos.
Quantidade de vagas: uma
www.indeed.com.br

Operador de Carroceria - Inspeção de Solda
RH Automotive- Araquari, SC
Técnicas
Função desejada:
Operador Técnico
Escolaridade: 2º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SC-Araquari
Salário: À combinar
Requisitos/Comentários
Sobre a vaga:
Como Operador de Carroceria - Inspeção de Solda você será responsável por
realizar todos os testes de soldas nas carrocerias do grupo BMW (solda resistência,
MIG/MAG, laser e soldagem de parafusos). Além disso, você deverá realizar testes
de ultrassom, testes não destrutivos, testes destrutivo nas carrocerias, efetuando
análises e registrando os resultados obtidos.
Nesta função, você será responsável por observar os instrumentos e medidores,
obter amostras, realizar as análises e preencher o check list de acordo com
frequência pré-estabelecida pela área de processos.
Você também será responsável pela organização no local de trabalho e pela
conservação dos materiais e equipamentos a serem utilizados no cumprimento de
suas atividades durante seu turno de trabalho, além de contribuir para atingir as
metas da equipe (por exemplo: segurança, qualidade, volume de produção e
custos).
Qualificação
Educação
Ensino Médio Completo.
Desejável Formação Técnica Completa em Mecânica.
Conhecimento/Experiência
Desejável conhecimento básico em pacote Office.
Desejável conhecimento em processos de solda.
Desejável conhecimento em instrumentos de medição.
Desejável conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico.
Pro atividade.
Organização.
Habilidade de trabalho em equipe.
Quantidade de vagas: uma
www.indeed.com.br

COMERCIAL

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

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
duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ser o líder da venda e do atendimento ao cliente, sendo
responsável pela coordenação operacional do processo de venda e pela
estruturação das operações comerciais de sua seção, visando a total satisfação do
cliente, o cumprimento dos objetivos estabelecidos e assegurando uma venda de
qualidade.

Requisitos: Coordenação de vendas; Habilidade de Negociação; Conhecimento de
indicadores e resultados; Perfil comercial ( abordagem, argumentação, influência,
efetivação da venda); Trabalho em equipe.
Salário: a combinar
Benefícios: Remuneração Variável de Vendas, Assistência médica, Assistência
odontológica, Convênio com farmácia, Refeição no local, Vale transporte, Cesta
básica, Prêmio de participação nos resultados, Seguro de vida, Convênio com SESC,
Kit material escolar para filhos até 14 anos, Cesta de natal, Uniforme,
Treinamentos, Sala de descanso
Observações: Horário a definir. Sistema de folga: domingo 1X1, além de uma folga
fixa semanal. Local de trabalho: Rodovia Dom Pedro.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhcampinas@leroymerlin.com.br com a sigla Coord. Comercial no campo assunto
até o dia 01/12/2015.
Veja outras vagas de Coordenador Comercial no Emprega Campinas. 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: uma
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3wi1

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

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

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: uma
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 uma 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!

SUPERVISOR COMERCIAL / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Franquia em expansão contrata. Está com uma 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!

Analista Comercial PL
Código da vaga: v1266274
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
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

VENDEDOR (A) DE LOJA
Loja de cortinas e decorações na Zona Leste (SP) busca profissional com
experiência em vendas, atendimento a clientes, noções de informática, elaboração
de orçamentos e Ensino Médio completo. Ter habilitação e residir em local de fácil
Acesso serão diferenciais.
02 Vagas efetivas.
Horário de trabalho: de segunda a sexta, das 11h às 19h
E sábados, das 9h às 18h.
Salário: R$ 1.100,00 + comissão.
Benefícios: VT, Assistência Médica/Odontológica e Convênio Farmácia.
Interessados deverão enviar curriculum para
selecao@alelyconsultoria.com.br

Vendedor (a)
Código da vaga: k2420-6
Ramo da empresa: Indústria Metalúrgica
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: três
Data de abertura: 14/11/2015
Previsão de encerramento: 14/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1SQUEkW

COMERCIAL / CAMPINAS E REGIÃO / 5 VAGA(S)
Wise Up Cambui, Multinacional do grupo SOMOS EDUCAÇÃO, referência mundial no
ensino de Inglês está com cinco vaga(s) em aberto para Campinas e região.
Responsabilidades: Atuar diretamente no departamento comercial da empresa,
Buscando, selecionando e matriculando novos alunos.
Requisitos: Determinação, Dinamismo, Gosto por resultado e desafios, Muita
vontade de crescer e romper limites

Salário: a combinar
Benefícios: CLT, VT, VA Curso de Inglês executivo Treinamento gerencial
Crescimento e plano de carreira Remuneração muito acima da média de mercado
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Francisco
Azambuja para o e-mail francisco@wiseup.com.br com a sigla Comercial WUPC no
Campo assunto até o dia 01/12/2015.
Veja outras vagas de Comercial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COORDENADOR (A) COMERCIAL / MONTE MOR / SP / 2 VAGA(S)
Seguimento Vestuário. Está com duas vaga(s) em aberto para MONTE MOR / SP.
Responsabilidades: Desenvolver atividades relacionadas a prospecção de clientes,
elaboração de estratégias voltadas para a área de vendas. Atuar na gestão de
pessoas, gerenciamento de processos e negociações.
Requisitos: Necessário ter experiência em vendas externas. Desejável ter
experiência em gestão de pessoas. Desejável Superior cursando ou completo em
Gestão Comercial, Administração ou áreas correlatas.
Salário: a combinar
Benefícios: Medicina em grupo, Assistência Odontológica, refeição, Vale Transporte,
Convenio Farmácia.
Observações: CLT: EFETIVO HORARIO: 08h00min AS 17h48min SEGUNDA A
SEXTA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh207.selecao@r7.com com a sigla coord. comercial no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Coordenador (a) comercial no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

SUPERVISORA DE VENDAS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa com atuação no mercado de TI. Desenvolvedora de Software de Gestão e
Vendas. Está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Gestão das equipe; Gestão das vendas, e acompanhamento das
atividades dos vendedores; Orientar e auxiliar o fechamento de negócios; Treinar
equipe de vendas quanto às novas políticas comerciais; Treinar a equipe de vendas

Quanto ao produto; Apoiar o Gerente Comercial nas ações do departamento, como
promoções internas e para clientes.
Requisitos: Necessário ter experiência em supervisão de equipe em
Vendas/televendas, de preferência de serviços; Desejável Ensino Superior completo
em Administração de Empresas, Marketing Comercial ou áreas correlatas;
Conhecimentos em processos de vendas
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: % sobre o valor recebido das vendas do mês em exercício
Observações: Refeição no local, Assist. Médica e Odontológica, Vale Combustivel
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Analista 01 para o
e-mail vagas@irasoaresrh.com.br com a sigla B9000 no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Supervisora de vendas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ATENDENTE DE VENDAS / PIRAC / 2 VAGA(S)
BIJ BLAZI BOLSAS E ACESSORIOS está com duas vaga(s) em aberto para PIRAC.
Responsabilidades: ATENDIMENTO AO CLIENTE
Requisitos: IDADE ENTRE 18 E 25 ANOS, SEXO FEMININO, DISPONIBILIDADE DE
HORARIO PARA TRABALHAR NO SHOPPING PIRACICABA. NÃO É NECESSARIO
EXPERIENCIA.
Salário: a combinar
Benefícios: A COMBINAR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CLEUZA para o email rh.leoblazi@hotmail.com com a sigla PIRACICABA no campo assunto até o dia
20/01/2016.
Veja outras vagas de ATENDENTE DE VENDAS no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE DE CUSTOMER SERVICE / JAGUARIÚA / SP / 1 VAGA(S)
A agência de empregos Only One RH em parceria com multinacional do ramo
plástico está com uma vaga(s) em aberto para JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: Apoio comercial realizando atendimento ao cliente focado em
países da América Latina.

Requisitos: Ensino Médio Completo; Desejável cursando superior; Possuir
conhecimento AVANÇADO a FLUENTE em idioma espanhol; Experiência anterior
com atendimento ao cliente e sistema SAP; Conhecimento em informática.
Salário: R$ 2.365,22
Benefícios: VT; Refeição no local.
Observações: Vaga para período temporário , inicialmente. Residir na região de
Jaguariúna. *SÓ SERÃO CONSIDERADOS CURRÍCULOS QUE POSSUÍREM IDIOMA
ESPANHOL AVANÇADO/FLUENTE.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Barbara para o email rh01@only1.com.br com a sigla Ass Customer Service no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Assistente de Customer Service no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Assistente Comercial em Fortaleza
Descrição:
Assistente Comercial
Uma
Comercial / Vendas
Local: Edson Queiroz
Requisitos:
Ensino médio completo;
Informática básica;
Preferencialmente com experiência ou interesse em atendimento ao cliente.
Resumo das atividades:
Realizar contato com o cliente através de telefone, e-mails e redes sociais,
contribuindo com o departamento comercial, enviando propostas, apresentando o
serviço da empresa, controlando e prospectando clientes.
Carga horária de 44h semanais, de segunda a sexta de 8 as 18h, e aos sábados de
8 as 12h.
A empresa oferece:
Salário: R$ 809,00, com premiação por desempenho.
Benefícios: vale transporte e plano de saúde com coparticipação.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Consultor Comercial em Fortaleza
Descrição:
Consultor Comercial
Um
Comercial / Vendas
Atividades profissionais: mapear e captar oportunidades de negócios, elaboração de
orçamentos e propostas, negociação e prospecção de novos clientes.
Necessário: transporte próprio e habilitação b
Experiência na área de serviços poderá ser um diferencial.
A empresa oferece:
Salário: fixo + comissionamento de 9%
Benefícios: vale refeição + auxílio combustível + cesta básica + 50% plano de
saúde + celular corporativo + convênio com faculdade.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Gerente de Relacionamento em Belo Horizonte
Descrição:
Gerente de Relacionamento
Um
Comercial / Vendas
Horário: 08h00min ás 18h00min de segunda a sexta-feira.
Salário: Fixo + comissão
Benefícios: Vale refeição e vale transporte.
Atividades a serem desenvolvidas: Prospecção, visitas, elaboração de propostas
comerciais, fechamento de vendas e locações, treinamento dos usuários,
acompanhamento comercial de contratos e visitas a campo.
Experiências necessárias: 06 meses de experiência na área de vendas.
Formação acadêmica: Curso superior completo ou em curso em Veterinária.
Necessário possui veículo próprio.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Gerente / Superintendente Comercial em Rio de Janeiro
Descrição:

Gerente / Superintendente Comercial
Um
Comercial / Vendas
Local: centro
Perfil :
Mínimo de quatro anos de experiência no setor de vendas como gerente comercial
Experiência solida e bem sucedida na área de vendas de produtos food e bebidas
para hotéis, restaurante
Experiência com produtos Premium/gourmet
A empresa oferece:
Salário: em média R$ 1. 500,00 a R$ 2. 000,00 + comissões
Benefícios: vale transporte + vale refeição + vale alimentação + plano
saúde/Odonto Bradesco após o período de experiência.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Vendas em Guarulhos
Descrição:
Auxiliar de Vendas
Um
Comercial / Vendas
Segmento: indústria
Requisitos:
Superior completo/cursando em áreas administrativas.
Experiência mínima de seis meses em vendas internas.
Conhecimento em atendimento ao cliente, suporte a vendedores externos,
organização de arquivos, solicitação e envio de amostras etc.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Vaga masculina
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente comercial
Código da vaga: v1221147

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:08 de Dezembro de 2015
Formação acadêmica:
Ensino Médio Completo ou Superior (Logística ou Engenharia de Produção).
Remuneração e benefícios:
Salário compatível com o mercado (informar pretensão salarial) e benefícios.
Atribuições do cargo:
Acompanhamento de pedidos de venda, controle de entrega de mercadoria e pósvendas, auxilio aos vendedores e atendimento ao cliente e suporte nas demandas
comerciais;
Horário: 08h00min às 18 h.
Local de trabalho: Belo Horizonte / MG
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1221147/assistentecomercial#sthash.ifz9Ryw3.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Comercial
Código da vaga: v1256647
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / 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 ramo de Comércio e Desenvolvimento
Internacional, está em busca de um Assistente Comercial, que será responsável
por:
Atuar no time de Divisão Química;
Lidar com suporte ao time de vendas e realizar comunicação com clientes
internamente;
Gerenciar e apoiar os distribuidores e parceiros;
Realização de análise e criação de novas oportunidades de negócios no
comércio e áreas de investimento;
Relacionamento comercial com players do mercado;
Monitoramento de demanda e mercado;
Acompanhamento das condições de mercado no Brasil e no exterior: relação
oferta e demanda;
- Atendimento a clientes, captação de negociações comerciais.
Pré-requisitos:
- Experiência de atuação no segmento Químico;

- Experiência de atuação com Logística e Comércio Exterior;
- Graduação - Bacharel completa;
- Inglês Avançado.
Localização:
São Paulo - SP.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1256647/assistentecomercial#sthash.3pqzObJI.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE DE VENDAS
Código da vaga: v1269217
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Atibaia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Dezembro de 2015
Responsável pelo departamento de vendas.
Atuará na parte de melhorias do setor de vendas, gerenciando e desenvolvendo
estratégias de propaganda e marketing.
Ensino superior completo ou cursando Administração, Marketing, Publicidade ou
áreas afins.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Restaurante na empresa, Valetransporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: Segunda à sexta das 07h30min AS 17h30min.
Informações adicionais: Residir na região de Atibaia
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269217/gerente-devendas#sthash.P4ppKg1b.dpuf
www.vagas.com.br

Representante de Vendas
Código da vaga: v1234227
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 20
Data de expiração: 14 de Dezembro de 2015

Atuar como a representante de vendas; apresentar o produto e esclarecer dúvidas
de clientes; elaborar propostas comerciais; fazer negociações, fechar e acompanhar
vendas desde a prospecção até a conclusão do negócio.
BENEFÍCIOS: Ótimas comissões – Ajuda de Custo – Premiação – Ótima estrutura
Organizacional.
Local de Trabalho: São Paulo
Prestador de serviço: AUTÔNOMO
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1234227/representante-devendas#sthash.PJYWRDEN.dpuf
www.vagas.com.br

VENDEDOR
- Vaga Efetiva Requisitos:
·
Ensino Médio completo;
·
Disponibilidade de horário;
·
Experiência em vendas, comprovado em CTPS
·
Conhecimento em informática em nível de usuário;
Benefícios:
·
Vale-Transporte;
·
Plano de Saúde;
·
Plano Odontológico;
·
Desconto em Cursos e Universidades;
Comissões por Metas Alcançadas.
Interessados, favor enviar currículo no corpo do e-mail para vagas890@gmail.com
com o título "Novo Vendedor”.
OBS.: Os currículos enviados fora do perfil e em anexo serão descartados.

VENDEDORA / AMERICANA / 3 VAGA(S)
Empresa com 25 anos no mercado está com três vaga(s) em aberto para
Americana.
Responsabilidades: Vendas internas, externas e ações promocionais.
Requisitos: Pessoas que sejam pró-ativa, gostem de desafios e metas. Idade acima
de 18 anos das cidades de Americana ou Santa Barbara D Oeste.

Salário: a combinar
Benefícios: VT e Vale Alimentação
Observações: Disponibilidade de trabalho de segunda à Sábado.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Thais para o email thais@peopleamericana.com.br com a sigla Vendas no campo assunto até o
dia 28/11/2015.
Veja outras vagas de Vendedora no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa no ramo de Prestação de Serviços de Segurança Patrimonial, Portaria e
Limpeza e conservação está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar a venda de serviços de Segurança Patrimonial, portaria
e limpeza. Realizar prospecção de novos clientes, elaboração e entrega de
propostas, manutenção da carteira de clientes, entre as demais atividades da
função.
Requisitos: Experiência Mínima de uma ano com vendas de serviços / prestação de
serviços preferencialmente na área de vigilância/segurança, portaria ou limpeza;
Bons Conhecimentos em informática / Boa digitação; Residir em Valinhos ou região
próxima; Possuir CNH B;
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição + Cesta Básica + Convênio Médico +
Convênio Farmácia + Seguro de Vida + Comissões;
Observações: INICIO IMEDIATO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamento@grupoiron.com com a sigla Comercial no campo assunto até o dia
01/12/2015.
Veja outras vagas de Analista Comercial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA DE VENDAS / SANTA BARBARA D\'OESTE / 1 VAGA(S)
O grupo alatere em parceria com multinacional está com uma vaga(s) em aberto
para Santa Bárbara d\'Oeste.
Responsabilidades: Rotinas administrativas na área de vendas em indústria;
Requisitos: Experiência em rotinas administrativas da área de vendas em indústria
(elaboração de relatórios, indicadores, propostas comerciais, custos); Inglês à nível

de comunicação; Excel avançado; Necessário ter trabalhado em indústria do ramo
automotivo.
Salário: a combinar
Benefícios: Fretado + Refeição no local + Seguro de vida + Ass. Médica + Ass.
Odontológica + PLR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Manuela para o email manuela@grupoalatere.com com a sigla An Vendas/Exp. Aut. om. No campo
assunto até o dia 11/12/2015.
Veja outras vagas de Analista de Vendas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SUPERVISOR DE VENDAS / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Empresa com atuação no mercado de TI. Desenvolvedora de Software de Gestão e
vendas. Está com uma vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Gestão das equipe; Gestão das vendas, e acompanhamento das
atividades dos vendedores; Orientar e auxiliar o fechamento de negócios; Treinar
Equipe de vendas quanto às novas políticas comerciais; Treinar a equipe de vendas
quanto ao produto; Apoiar o Gerente Comercial nas ações do departamento, como
promoções internas e para clientes.
Requisitos: Necessário ter experiência em supervisão de equipe em
vendas/televendas, de preferência de serviços; Desejável Ensino Superior completo
em Administração de Empresas, Marketing Comercial ou áreas correlatas;
Conhecimentos em processos de vendas
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Refeição no local, Assist. Médica e Odontológica, Vale Combustivel
Observações: % sobre o valor recebido das vendas do mês em exercício
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Analista 01 para o
e-mail vagas@irasoaresrh.com.br com a sigla B9000 no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Supervisor de vendas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CONSULTOR DE VENDAS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa localizada na RMC Atuante no ramo de Materiais de Construção com seis
lojas em Campinas, Sumaré, Paulínia e Hortolândia. Está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Vender materiais de construção básico e acabamento, atender
Os clientes na loja, Bater as metas de vendas, ofertar produtos de acordo com a
necessidade do cliente, Negociar, Emitir Pedidos de vendas, Cadastro de clientes.
Requisitos: Ensino Médio - Experiência Solida em vendas, Conhecimento em áreas
Ligadas a construção civil.
Salário: R$ 1.100,00
Benefícios: Salário fixo + Hora Extra Cesta-básica e vale transporte + Comissão
Observações: Local de trabalho: Paulinia-Sp Horário de trabalho 07h30min as
18h00min + sábados das 07h30min ao 12h45min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Analista 01 para o
e-mail vagas@irasoaresrh.com.br com a sigla V7272 no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Consultor de Vendas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k3988-1
Ramo da empresa: Comércio de Móveis
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: cinco
Data de abertura: 20/11/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1OjWyJd

Vendedor (a) Interno (a)
Código da vaga: k3988-2
Ramo da empresa: Comércio de Móveis
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: cinco
Data de abertura: 20/11/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1OjWycb

Representante Comercial
Código da vaga: k3988-3
Ramo da empresa: Comércio de Móveis
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: quatro
Data de abertura: 20/11/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1OjWyZu

Vendedor (a)
Código da vaga: k3986-1
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Palhoça/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: cinco
Data de abertura: 20/11/2015
Previsão de encerramento: 31/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1OjWyZC

Analista de Comércio Exterior
Código da vaga: k572-89
Ramo da empresa: Indústria de Máquinas e Ferramentas
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 20/11/2015
Previsão de encerramento: 20/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1OjWyZF

Vendedor (a)
Código da vaga: k3989-1
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 20/11/2015
Previsão de encerramento: 31/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1OjWyZG

Vendedora para o ILHA PLAZA / RJ
A Enjoy é uma empresa de moda feminina que atua no comércio varejista desde
1996. Com estilo casual e contemporâneo tem por filosofia oferecer bem-estar a
alegria de viver. Em crescente expansão, seleciona:
VENDEDORA ILHA PLAZA
Requisitos:
2º Grau Completo;
Possuir experiência de no mínimo seis meses na função de Vendedora;
Interesse em trabalhar no Comércio;
Disponibilidade de horários.
Enviar o currículo para : enjoyrh@yahoo.com.br
Mencionando no assunto : Vendedora Ilha Plaza até 30/11/2015

Gerente de Vendas
Para a cidade de São João de Meriti / RJ
Com reporte a direção do grupo, o profissional será responsável pela gestão da
Equipe de vendas pap. e telemarketing.
Suas principais atribuições serão:
Foco no atingimento das metas,;
Gestão e acompanhamento das rotinas dos vendedores e supervisores;
Abertura e manutenção de canais de distribuição;
Gestão e acompanhamento de indicadores de desempenho individuais e por
equipes.
O perfil que buscamos é o seguinte:

Orientação para resultados;
Identificar e explorar oportunidades de negócio;
Comunicação;
Foco no cliente;
Desenvolvimento do pessoal;
Liderança;
Planejamento;
Resolução de problemas;
Trabalho em equipe;
O diferencial entre os candidatos será:
Conhecimentos profissionais relevantes;
Sensibilidade continuada aos eventos;
Disposição para trabalhar duro;
Habilidades analíticas, para a resolução de problemas e a tomada de decisões;
Tomada de decisões em condições de ambiguidade;
Habilidades sociais;
Resiliência emocional (para lidar bem com a pressão);
Proatividade;
Criatividade;
Resolução de conflitos;
Autoconhecimento;
Perseverança e determinação;
Hábitos de aprendizado e habilidade equilibrados;
Disposição para assumir riscos;
Capacidade de inspirar entusiasmo.
A empresa oferece:
Salário: R$ 2. 500,00 (fixo) + comissões e premiações por atingimento de metas
Benefícios: vale transporte + vale refeição + assistência médica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/gerente-devendas-228100.aspx

ASSISTENTE COMERCIAL / CAMPINAS E RMC / SP / 4 VAGA(S)
Escola de curso profissionalizante está com quatro vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Ira realizar toda a rotina comercial, vendas, parcerias,
abordagem de rua, telemarketing, palestrar em escolas. ( Recebera treinamento
Requisitos: Ter experiencia na area de vendas de cursos e parceria com empresas
Salário: R$ 940,00
Benefícios: salario fixo + comissão e bolsa de estudos após três meses de
experiencia
Observações: ter disponibilidade de horário

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Douglas para o email franquia.escolaprofissional@gmail.com com a sigla Comercial no campo
assunto até o dia 20/12/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE COMERCIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COMUNICAÇÃO

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

Analista Marketing Jr
Código da vaga: v1249483
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

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

Coordenador de Marketing (Consultor Especialista)
Código da vaga: v1256080
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
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 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

Líder de Comunicação
Código da vaga: v1246030
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
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

Formatador em Nova Lima/MG
Descrição:
Formatador
Um
Comunicação
Experiência Profissional: Dominar o pacote Office, especialmente Power Point e
Excel. Nível Avançado.
Conhecimentos Específicos: Pacote Office, Formatação, Coreldraw, Adobe
Photoshop, Adobe Indesign
Funções, responsabilidades e tarefas diretas: Digitação; formatação; diagramação
de materiais didáticos; relatórios e planilhas. Necessário ter boa redação; desenho
gráfico; e capacidade de planejamento.
Horário: De 08h00min às 18h00min horas - Segunda à Sexta-feira
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: VT e VR (R$19,00)
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

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

Gerente Comercial / Marketing em Belo Horizonte
Descrição:
Gerente Comercial / Marketing
Um
Comunicação
Escolaridade: superior completo em administração, marketing. Desejável MBA na
área.
Descrição sumária do cargo: desenvolver estratégias de marketing; Analisar as
tendências do mercado e fatores econômicos e financeiros e atuar no planejamento
das campanhas voltadas para promoção de produtos e serviços.
Experiência: desejável vivência no segmento de transportes.
Funções:
Planejar a definição das políticas de marketing da área de negócios corporativos e
da área de transportes;
Estabelecer metas para o crescimento de conquistas de novos clientes, visando o
aumento no faturamento;
Propor e implantar a inclusão de novos produtos ao mix das empresas do grupo;
Desenvolver estudos sobre potencial, visando o aumento da participação no
mercado.
Necessário disponibilidade para mudança de cidade.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: à combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente de Marketing (SMB)
Código da vaga: v1269956
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Dezembro de 2015
Buscamos jovem profissional antenado a tecnologia e inovação para atuar na área
de parceiros SMB.
Sobre a vaga:
• Disciplina Marketing – geração de demanda
• Capaz de entender o mercado e competição para identificar oportunidades
• Traduzir os desafios da audiência e criar atividades programáticas de marketing
para gerar demanda ao mercado de pequenas e média empresas
• Orquestrar comunidades de geração de demanda.
• Conhecer Digital Marketing: blogs, midias
Requisitos:
Inglês avançado/fluente – Frequente participação em Conference Call;
Desejável possuir experiência em área focada em pequenas e médias empresas;
Ter formação preferencialmente em Comunicação Social, Administração ou
Engenharia;
Perfil dinâmico, atualizado e envolvido com mídias sociais.
Tipo de contratação: CLT
Local de trabalho: Zona Sul de SP
Salário mensal: R$ 3.500,00 a R$ 4.000,00
Benefícios: VT, VR, VA, AM, AO, SV
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269956/assistente-demarketing-smb#sthash.7clCRjbY.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing Online
Código da vaga: v1269969
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Dezembro de 2015
Atividades:
Desenvolver e gerenciar campanhas de publicidade online, de acordo com as
diretrizes corporativas;
Desenvolver e gerenciar campanhas para gerar perspectivas a clientes;

Desenvolver relatórios com os principais indicadores das campanhas e propor
melhorias para desvios;
Contatar agências para tratar de peças de publicidade para campanhas;
Fazer a publicidade online para canais de vendas por atacado;
Manter comunicação com a área de Marketing da América Latina;
Buscar novos meios de comunicação e gerar ações focadas nos objetivos da
empresa.
Necessário:
Conhecimento avançado no idioma inglês ou espanhol.
Ensino superior cursando ou concluído em Marketing, Publicidade e Propaganda,
Relações Públicas, Relações Internacionais ou áreas afins.
Experiência na área de Marketing Online.
Salário CLT: Entre R$3.500,00 e R$4.000,00
Benefícios: VT, VR, AM, AO, SV.
Segunda a sexta, horário comercial.
Local: Brooklin - São Paulo/ SP
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269969/analista-de-marketingonline#sthash.ffbYBEwL.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR DE PROJETOS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Adonai Rh em parceria com agência de Marketing está com uma vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Coordenar projetos de Marketing e outras funções relacionada a
função.
Requisitos: Experiência na função, ensino superior, residir em Campinas.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: Vale transporte e refeição
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail vagasadonairh@gmail.com com a sigla COORDENADOR no campo
assunto até o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de COORDENADOR DE PROJETOS no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ASSISTENTE DE FOTOGRAFIA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Studio Fotográfico especializado em famílias e recém nascidos. Há cinco anos no
mercado, um dos melhores estúdios da região. Está com uma vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Assistente de Fotografia. Não é necessário experiência em
fotografia.
Requisitos: Perfil: Procuramos para fazer parte de nossa equipe uma pessoa calma,
paciente, determinada, que tenha muita vontade de aprender coisas novas e acima
de tudo ame bebês, crianças e fotografia!
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Observações: De segunda a sexta horário comercial e sábado no período da
manhã.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de André Olmos para
o e-mail contatohellenramos@yahoo.com.br com a sigla no campo assunto até o
dia 13/12/2015.
Veja outras vagas de Assistente de Fotografia no Emprega Campinas. É 10 0%
grátis!

Analista de Marketing Júnior
Código da vaga: v1270514
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Dezembro de 2015
Atividades:
Responsável pela gestão da Polishop nas redes sociais, que envolve: gestão de
conteúdo, monitoramento, interação com o público, análise das interações e
desenvolvimento de relatório;
Responsável pelo desenvolvimento de conteúdo e estratégia da Polishop nas redes
sociais;
Gestão de projetos de conteúdo;
Desenvolvimento de briefing e alinhamento com agência para desenvolvimento das
peças;
Responsável por demais projetos da área;
Necessário:
Imprescindível ter atuado com gestão de redes sociais;
Superior completo em Comunicação Social, Marketing, Publicidade e Propaganda ou
Administração;
Conhecimento no pacote Office nível intermediário;

Conhecimento em Photoshop será um diferencial;
Inglês básico.
Oferecemos:
Salário fixo
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de vida em grupo,
Vale-refeição e Vale-transporte.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: Segunda à sexta das 9h às 18h.
Local de trabalho: Santo Amaro.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1270514/analista-de-marketingjunior#sthash.nMmxtmK4.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Trade Marketing
Código da vaga: v1272508
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Dezembro de 2015
- Desenvolver o plano de trade para aplicação durante o ano fiscal;
- Supervisionar a verba de ações de trade;
- Supervisionar a categoria, fazendo interface com os clientes;
- Contratação de agências;
- Desenvolvimento de materiais promocionais;
- Conhecimento da ferramenta Nielsen;
- Elaboração de calendário anual para a revista trade;
- Negociação de custos e desenvolvimento de briefing de comunicação para
anúncios;
- Inglês Avançado;
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272508/supervisor-trademarketing#sthash.1UuvnTgL.dpuf
www.vagas.com.br

Líder IIA - Imagem e Reputação
Código da vaga: v1272486

Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Novembro de 2015
O Líder de Imagem e Reputação será o profissional responsável por gerenciar as
demandas de Comunicação da Instituição.
Ele será o elo entre a Instituição de Ensino e o CSC (Central de Serviços
Compartilhados) de Comunicação da Holding, que fará os desdobramentos das
peças de comunicação para atender as campanhas, eventos e ações de
Relacionamento com alunos, prospects, mercado, ex-alunos, entre outros públicos.
Além disso, o CSC será responsável pelo Planejamento de Mídia ON E DESLIGADO e
pela finalização e produção de todas as peças necessárias, sejam gráficas, digitais.
O Líder de Imagem é o responsável por planejar, juntamente com seus clientes
internos da Instituição, todo o Calendário Anual de Ações que demandarão
Atividades de Comunicação. É ele quem brifa os clientes Internos e encaminha a
Demanda ao CSC de Comunicação.
Requisitos:
-Ensino Superior completo em Comunicação Social Publicidade e Propaganda,
Relações Públicas ou Marketing.
-Inglês em Nível avançado.
-Pós-graduação será um diferencial.
-Experiência com liderança de equipes, com foco em estratégias, planejamentos,
controle de orçamento.
-Vivência em agências de comunicação ou área de comunicação e marketing em
empresas.
Resumo das atividades:
- Gerenciar todos os processos que envolvem a criação de Peças de Comunicação
da sua IES (Instituição de Ensino), acompanhando cronogramas, sendo responsável
pelo planejamento junto aos clientes internos da Marca.
- Propor ações inovadoras de fortalecimento da marca como estratégias de
posicionamento, além de acompanhar todas as ações onde haja presença da Marca
da IES.
- Com apoio do CSC, o Líder deve atuar com apresentação periódica dos resultados
consolidados de Comunicação sob sua responsabilidade, além do acompanhamento
do planejamento anual de ações da IES e apontamento/proposta de planos de
ações para atingir a excelência dos resultados.
- Saber analisar os resultados, tais como volume de vendas, posicionamento,
circulação, market share, entre outros.
Salário e Benefícios:
Salário será divulgado no processo no processo seletivo.
Benefícios: Vale-transporte + Ticket Alimentação + Plano de Saúde + Bolsa de
Estudo.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272486/lider-iia-imagem-ereputacao#sthash.l9YbiOUi.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comunicação PL
Código da vaga: v1272384
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Dezembro de 2015
Principais Atribuições do Cargo | Responsabilidades
- Desenvolver e disparar os boletins (e-mails) da Comunicação Interna;
- Desenvolver e atualizar as informações para Intranet;
- Desenvolver as informações dos Murais;
- Preparar material de capacitação do time de RH para a atualização de murais e
campanhas de comunicação;
- Organizar pauta e desenvolvimento quadrimestral da revista interna;
- Realizar pesquisas de satisfação e identificar oportunidades para aperfeiçoar a
Comunicação interna do grupo;
- Estar atento aos conteúdos que circulam como comunicados dentro do grupo para
garantir a padronização da mensagem;
- Identificar as melhores práticas de comunicação já existentes na companhia e
ampliá-las para todo o grupo;
- Estreitar o relacionamento e estar à disposição dos profissionais de RH das pontas
para direcionar e orientar as ações;
- Desenvolver artes e peças de comunicação internamente e também em parceria
com a agência contratada;
- Atuar com ações comemorativas que gerem engajamento e transmitam a cultura
da empresa;
- Apoiar em ações de RH para demais áreas, quando necessário;
Formação e Qualificações:
- Formação em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas,
Marketing ou áreas afins.
- Diferencial ter conhecimento técnico em pelo menos uma ferramenta de criação
(ex: Corel Draw, Photoshop).
Obs.: É necessário ter disponibilidade para trabalhar na Zona Oeste - Pinheiros
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272384/analista-comunicacaopl#sthash.8DBZXjv4.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE MARKETING PLENO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de bens de consumo em parceria com a Global Empregos está com uma
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades:
• Suporte a Gerente de Marca;

• Contato com agências de Mídia e PR;
• Acompanhamento e controle de Verba;
• Contato com fornecedores internacionais;
• Desenvolvimento ações de PDV;
• Suporte a equipe de Trade Marketing;
• Suporte a equipe de Vendas;
• Acompanhar o sell out e realizar o follow up das atividades de trade marketing
(PDV);
• Realizar o relatório de produção de Clipping (mídias espontânea) contendo todas
as campanhas lançadas no mercado;
• Apoiar a elaboração do Forecast (estimativa de vendas) ...entre outras atividades.
Requisitos:
• Formação: Superior Completo / Curso: Administração, Marketing, Publicidade e
Propaganda, Engenharia (com curso de especialização em Marketing)
• Conhecimento específico: Marketing, Excel, Inglês, conhecimento básico em
Finanças
• Experiência: Experiência como analista de Marketing em empresas de bem de
consumo
• Idioma: Inglês avançado
• Pacote Office – nível: avançado em Word, Excel e Power Point
Salário: R$ 2.432,70
Benefícios: Ticket Alimentação ou Refeição , plano de saúde e odontológico sistema
de coparticipação, vale transporte, convênio farmácia, seguro de vida em grupo;
desconto no empréstimo consignado.
Observações: Horário de trabalho: 8h00 às 17h48, de segunda à sexta-feira
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Thiago para o email anuncio.thiagorodrigues@globalempregos.com.br com a sigla 23247 no campo
assunto até o dia 11/12/2015.
Veja outras vagas de Analista de Marketing Pleno no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

EDUCAÇÃO

Professor Ensino Fundamental um
Código da vaga: v1252479
Nível hierárquico: Técnico
Local: Corumbá / MS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Novembro de 2015
O profissional atuará em várias dimensões:

1.
Regência de sala de aula do currículo formal
2.
Planejamento e execução de atividades do contraturno
3.
Planejamento e realização de eventos escolares
4.
Participação em eventos institucionais
5.
Articulação com demais educadores e monitores
A vaga destina-se a profissionais desejosos de uma experiência diferenciada em
escola de campo, com atuação em metodologia construtivista e com metodologia
de projetos.
O profissional deve ter formação em pedagogia e experiência com regência de
classes. É desejável habilidade em música ou artes e disposição para registrar sua
experiência para concursos e publicações.
Carga horária: 44 horas semanais em regime de internato
Duplo vínculo: contrato com prefeitura municipal e CLT com ONG
Salário total: R$ 4.100
Benefícios: acomodações e alimentação inclusas
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252479/professor-ensinofundamental-1#sthash.Hd72yPGC.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador pedagógico
Código da vaga: v1254675
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Paulínia / 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/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

EDUCADOR / AMERICANA / SP / 10 VAGA(S)
Escola de Educação Infantil de zero á seis 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 quatro
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 a 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

Professor de Geografia do Ensino Fundamental dois
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 dois.
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 dois
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 dois.
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 DE INGLÊS / CAMPINAS / BARÃO GERALDO / 2 VAGA(S)
A Escola de Idiomas Fisk está com duas vaga(s) em aberto para Campinas / Barão
Geraldo.
Responsabilidades: Ministrar aulas de inglês para crianças, adolescentes e adultos.
Todos os níveis.
Requisitos: Maior de 21 anos, inglês fluente, disponibilidade TOTAL de horário, ser
comunicativo e atencioso para garantir o MELHOR atendimento aos alunos.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e mais à combinar na entrevista
Observações: É necessário fazer um teste escrito para que o currículo seja
encaminhado, o contato é feito por e-mail para marcar data e hora da prova.
Qualquer dúvida entre em contato com Fisk Barão 3289-1666.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vanessa/ Tereza
para o e-mail fiskbaraogeraldo@bol.com.br com a sigla PROF.ING no campo
assunto até o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Professor de Inglês no Emprega Campinas. É 100% grátis!

PROF DE EDUCAÇÃO INFANTIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Colégio Líder em Educação está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Planejamento e Organização das Atividades, Ministrar aulas
para Jardim I e II
Requisitos: Formação em Pedagogia e Experiência como Professora na Educação
Infantil,
Salário: a combinar
Benefícios: Contratação regime CLT, Vale Transporte e Vale Alimentação

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Douglas Moura
para o e-mail psicologiacampinas@colegiopm.com.br com a sigla Prof. Ed. Infantil
no campo assunto até o dia 04/12/2015.
Veja outras vagas de Profª de Educação Infantil no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Professor de Educação Física do Ensino Fundamental duas
Código da vaga: v1272037
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Período de trabalho: três manhãs (19,5 horas-aula) e reunião pedagógica às
sextas-feiras à tarde.
Pré-requisitos
• Licenciatura completa em Educação Física.
• Experiência anterior como docente no Ensino Fundamental duas.
Descrição resumida das atividades
• Planejar o curso no que diz respeito a preparar as aulas, cuidar da escolha de
atividades e avaliar o processo de ensino-aprendizagem.
• Orientar os alunos nos aspectos físico-motor, psicossocial e cognitivo.
• 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.
• Avaliar e escrever pareceres sobre os alunos, na periodicidade solicitada pelo
Colégio.
Perfil desejado
• Experiência com diferentes modalidades esportivas.
• Capacidade de propor diversificação das atividades corporais.
• Atualização com pesquisas acadêmicas na sua área de atuação.
• Capacidade de construir planejamentos em conjunto e compartilhar projetos.
• Capacidade de fazer uma avaliação processual do aluno.
• Afinidade e bom trato com alunos desse segmento.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272037/professor-de-educacaofisica-do-ensino-fundamental-2#sthash.91lyrKYK.dpuf
www.vagas.com.br

TÉCNICO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IGRPCOM (PONTA GROSSA)
Código da vaga: v1251120
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Ponta Grossa / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Dezembro de 2015
RESPONSABILIDADES:
Operacionalização dos projetos de educação e de atendimento à comunidade
realizados pelo Instituto GRPCOM na regional Ponta Grossa.
Responsável por representar o Instituto GRPCOM e a RPC junto à comunidade.
REQUISITOS:
Superior completo ou cursando.
Conhecimentos em gestão de projetos.
Experiências anteriores na área social e/ou de responsabilidade social empresarial.
Domínio de pacote Office.
Carteira de habilitação B.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1251120/tecnico-deresponsabilidade-social-igrpcom-ponta-grossa#sthash.iDhqNrka.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Pedagógico
Código da vaga: v1269715
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Minas Gerais / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Dezembro de 2015
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Auxiliar nos processo de encomenda e validação de cursos de formação
continuada(presencial e EAD);
Acompanhar os cursos de formação (disponibilidade de viagens);
Produzir documentos em Word e Excel;
Acompanhar o processo de aplicação dos programas de avaliação.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Superior completo ou cursando.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Habilidade com redação e comunicação
Conhecimento básico de novas tecnologias aplicadas a educação.
HORÁRIO DE TRABALHO
Comercial

LOCAL DE ATUAÇÃO
Colégio Pitágoras - BH
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269715/assistentepedagogico#sthash.CiUPZrjE.dpuf
www.vagas.com.br

Diretor Pedagógico
Código da vaga: v1269211
Nível hierárquico: Diretoria
Local: Niterói / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Janeiro de 2016
Requisitos:
Experiência em Direção de escola de ensino infantil ao ensino médio.
Atividades:
Coordenar e supervisionar as atividades acadêmicas e pastorais desenvolvidas pelo
Colégio, zelando pela qualidade dos serviços prestados e atendimento às demandas
institucionais.
Conhecimentos:
Gestão de Negócios
Gestão de Pessoas
Informática (Nível Intermediário)
Legislação Educacional
Planejamento Estratégico
Rotinas Educacionais
Teorias e práticas educacionais
Salário fixo + benefícios
Experiência em Ensino Fundamental I, II e Médio.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269211/diretorpedagogico#sthash.YTx3IwW3.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Universitário AutoCAD
Código da vaga: v1270215
Nível hierárquico: Pleno
Local: Maceió / AL / BR

ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Ministrar aulas.
Realizar atendimento ao aluno.
Participar de reuniões acadêmicas.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Engenheiro ou Arquiteto com especialização, mestrado ou doutorado.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Necessário ter experiência na área de docência do ensino superior.
HORÁRIO DE TRABALHO
A combinar.
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Pitágoras Maceió
Av. Menino Marcelo 3800, dentro do Shopping Pátio Maceió.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1270215/professor-universitarioautocad#sthash.vWJgifFN.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Universitário Estruturas Metálicas
Código da vaga: v1270106
Nível hierárquico: Pleno
Local: Maceió / AL / BR
Data de expiração: 20 de Dezembro de 2015
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Ministrar aulas.
Realizar atendimento ao aluno.
Participar de reuniões acadêmicas.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Engenheiro civil com especialização, mestrado ou doutorado em Estruturas
Metálicas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Necessário ter experiência na área de docência do ensino superior.
HORÁRIO DE TRABALHO
A combinar.
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Pitágoras Maceió
Av. Menino Marcelo 3800, dentro do Shopping Pátio Maceió.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1270106/professor-universitarioestruturas-metalicas#sthash.aooQbLOa.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Universitário Pesquisa Operacional
Código da vaga: v1270207
Nível hierárquico: Pleno
Local: Maceió / AL / BR
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Ministrar aulas.
Realizar atendimento ao aluno.
Participar de reuniões acadêmicas.)
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Engenheiro de produção ou Ciências da Computação com especialização, mestrado
ou doutorado.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Necessário ter experiência na área de docência do ensino superior.
HORÁRIO DE TRABALHO
A combinar.
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Pitágoras Maceió
Av. Menino Marcelo 3800, dentro do Shopping Pátio Maceió
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1270207/professor-universitariopesquisa-operacional#sthash.UY2zavp9.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR REGENTE 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL I
Código da vaga: v1269487
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Dezembro de 2015
REQUISITOS:
- Superior completo em PEDAGOGIA.
- Vivência como Professor do Ensino Fundamental I;
- Disponibilidade para lecionar de segunda a sexta, período da MANHÃ;
- Disponibilidade para trabalhar no Ecoville;
- Desejável Conhecimento em Inglês.
ATIVIDADES:
- Mediar o processo de ensino e aprendizagem para crianças, cumprindo o
planejamento realizado conforme as matrizes curriculares e os princípios e valores
institucionais;
- Ministrar aulas presenciais;

- Preparar avaliações para alunos;
- Lançar notas;
- Dentre outras atividades pertinentes a função.
BENEFÍCIOS:
- Plano de Saúde Unimed;
- Refeição no local;
- Desconto nos cursos de Graduação e Pós da Universidade Positivo.
- Desconto no Colégio Positivo para dependentes.
- Vínculo de trabalho CLT.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269487/professor-regente-3ano-ensino-fundamental-i#sthash.oIsm2u93.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHARIA

Engenheiro Civil - Assistência Técnica/Manutenção
Código da vaga: v1252592
Nível hierárquico: Sênior
Local: Manaus / AM / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
- Formação superior completa em Engenharia Civil;
- Sólida experiência na área de atendimento e assistência técnica/manutenção
predial na construção civil (indispensável);
- Domínio de informática (Excel avançado);
- Disponibilidade para viagens.
Resumo de atividades:
- Coordenar a equipe de assistência técnica;
- Responder às metas de atendimento ao cliente;
- Realizar o acompanhamento, supervisão e coordenação dos serviços de
atendimento de assistência técnica;
- Coordenar o trabalho de recebimento da obra antes do cliente final e mapear
itens para melhora da qualidade dos nossos produtos;
- Analisar e criticar as pesquisas de produtos junto aos clientes, visando subsidiar
ações dentro do sistema de qualidade da Empresa.
- Demais atividades ligadas à área.
• Salário compatível com o mercado + benefícios.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252592/engenheiro-civilassistencia-tecnica-manutencao#sthash.qLH8gS22.dpuf
www.vagas.com.br

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

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

Engenheiro de Automação SR
Código da vaga: v1250015
Nível hierárquico: Sênior
Local: Alto Horizonte / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
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: uma
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: uma
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: uma
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: uma
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

ENGENHEIRO MECÂNICO, ELÉTRICO, ELETRÔNICO E MATERIAIS.
Formação em uma dessas Engenharias (com CREA)
Atividades: Atuará em análise dos processos de patentes na área de propriedade
industrial.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Auxílio Creche, Participação nos lucros, Previdência privada, Restaurante na
empresa, Tíquete-alimentação, Vale-transporte Regime de contratação: CLT
(Efetivo) Horário: Comercial.
Salário: A Combinar
Inglês (Fluente) Será testado quanto a escrita
Contratação com carteira assinada
FAVOR ENVIAR O CV APENAS SE RESIDIR NO RIO DE JANEIRO.
Os interessados deverão enviar o currículo para curriculosrh2011@yahoo.com.br,
mencionando no assunto CONS.TEC . Favor informar a pretensão salarial no e-mail
e CURRÍCULO EM ARQUIVO ANEXO
FAVOR ENVIAR O CV COPIADO NO CORPO DO E-MAIL

Engenheiro de Segurança do Trabalho em Fortaleza
Descrição:
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Um
Engenharia
Segmento: saúde
Porte: grande
Formação exigida:
Graduação em engenharia
Pós graduação concluída em segurança e medicina do trabalho
Conhecimentos necessários:
Normas regulamentadoras
Informática sistema operacional Office,

Gestão de pessoas
Informações adicionais:
Horário: 08h às 17h (segunda a sexta)
Benefícios: salário + plano de saúde + vale alimentação+ plano odontológico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro Elétrico em São José dos Campos
Descrição:
Engenheiro Elétrico
Um
Engenharia
Funções: coordenar as atividades de manutenção elétrica, distribuindo e
acompanhando seus funcionários na execução das tarefas; Vistoriar e controlar as
condições de funcionamento dos equipamentos e instalações elétrica; Providenciar
a manutenção preventiva e/ou corretiva ou modificações para melhorar a
desempenho e atender aos pedidos das diversas áreas.
Grau de escolaridade: formação superior completa.
Desejável: experiência em construção civil e pós-graduação em andamento.
A empresa oferece:
Salário: em torno de R$ 6. 500,00.
Benefícios: VT + va + seguro de vida.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro de Materiais em Rio de Janeiro
Descrição:
Engenheiro de Materiais
Um
Engenharia
Com CREA
Necessário residir no rio de janeiro.
Atividades: atuará em análise dos processos de patentes na área de propriedade
industrial.

Inglês (fluente) será testado quanto a escrita
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: assistência médica / medicina em grupo, assistência odontológica,
Auxílio creche, participação nos lucros, previdência privada, restaurante na
empresa, tíquete-alimentação, vale-transporte regime de contratação: CLT
(efetivo) horário: comercial.
Contratação CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro Eletrônico em Rio de Janeiro
Descrição:
Engenheiro Eletrônico
Um
Engenharia
Com CREA
Necessário residir no rio de janeiro.
Atividades: atuará em análise dos processos de patentes na área de propriedade
industrial.
Inglês (fluente) será testado quanto a escrita
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: assistência médica / medicina em grupo, assistência odontológica,
auxílio creche, participação nos lucros, previdência privada, restaurante na
empresa, tíquete-alimentação, vale-transporte regime de contratação: CLT
(efetivo) horário: comercial.
Contratação CLT
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro Sênior
Código da vaga: v1272494
Nível hierárquico: Sênior
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 23 de Dezembro de 2015
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Apuração e divulgação, interna, dos indicadores técnicos de qualidade do
atendimento e do fornecimento de energia elétrica, definidos pelo Órgão Regulador;
- Envio à ANEEL do relatório dos índices DEC e FEC e demais índices técnicos
exigidos;
- Envio à ARSESP do relatório dos índices DEC e FEC no formato exigido;
- Elaborar relatórios de acompanhamento dos indicadores coletivos e individuais de
continuidade, pagamento de compensações e divulgar internamente;
- Elaborar/disponibilizar relatório mensal de desempenho do sistema de
distribuição;
- Elaborar/disponibilizar relatório mensal de desempenho do sistema de
Subtransmissão;
- Realizar análise de consistência de indicadores coletivos e individuais.
REQUISITOS DA VAGA:
- Superior completo em Engenharia Elétrica;
Experiência em:
- Pós Operação: Apuração e envio de indicadores (DEC, FEC, DMIC, DICRI, DIC,
FIC) a ANEEL - Pagamento de compensação;
- Análise de consistências dos indicadores coletivos e individuais;
- Elaboração de relatório gerencial utilizando como ferramentas Excel e Power
point;
Conhecimentos:
- Sistema elétrico brasileiro;
- Conhecimento avançado regulatório do setor elétrico, incluindo Prodist;
- Conhecimentos sólidos em sistemas de gestão de ocorrências – OMS ou similares;
- ISO 9001 - Melhoria contínua e Mapeamento de Processos;
- Sistemas integrados, por exemplo: SAP, Oracle, Microssiga, Data Sul, entre
Outros;
- Gerenciamento de contratos – desejável.
- Pacote Office: Excel/Power Point (avançado) e Word (intermediário);
- Inglês intermediário - desejável.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272494/engenheirosenior#sthash.ReQUTIlC.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Agrícola Jr
Código da vaga: v1272950
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Jaú / SP / BR
Quantidade de vagas: oito
Data de expiração: 22 de Dezembro de 2015

REQUISITOS:
Formação em Engenharia Agrícola, Engenharia Mecânica ou Agronomia.
RESPONSABILIDADES:
Atuar nos processos de produção de cana de açúcar (plantio, tratos culturais, corte,
carregamento e transporte).
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Flexibilidade para trabalhar em turnos;
Disponibilidade para residir na região de Jaú.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272950/engenheiro-agricolajr#sthash.iLmLh4dY.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Industrial Jr
Código da vaga: v1272954
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Jaú / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 22 de Dezembro de 2015
REQUISITOS:
Formação superior em Engenharia de Alimentos, Química, Mecânica, Elétrica,
Mecatrônica, Automação ou Produção.
RESPONSABILIDADES:
Atuar na área de manutenção e/ou processos industriais do setor sucroenergético.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Flexibilidade para trabalhar em turnos;
Disponibilidade para residir na região de Jaú.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272954/engenheiro-industrialjr#sthash.NFKE6SQB.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO ELÉTRICO DE MANUTENÇÃO
Código da vaga: v1273095
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Dezembro de 2015
Experiência com Gestão de Pessoas.
Experiência em planejamento e execução de planos de manutenção preditiva,
preventiva e corretiva por meio de softwares de gestão.
Assegurar o perfeito funcionamento das máquinas do setor produtivo, laboratórios,
Armazéns e dos equipamentos de utilidades.
Irá ser responsável pela gestão e desenvolvimento dos membros da equipes,
responsável pela elaboração e controle de orçamento da engenharia de
Manutenção.
Experiência em Termografia e análise de vibração.
Responsável por promover melhorias de processos.
Conhecimentos de seis Sigma, FEMEA, 5W2H, Pareto, TPM, MTBF, MTTR.
Experiência com CLP’s Siemens / ABB / AB
Completa o perfil profissional: Comunicação clara e eloquente, ágil, capaz de
trabalhar com autonomia, foco no resultado, hands-on.
Inglês avançado.
Experiência com Sistema Integrado SAP.
Formação completa em Engenharia Elétrica e ou Automação.
Local de trabalho - Barueri
Registro Ativo no CREA.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1273095/engenheiro-eletrico-demanutencao#sthash.EK0iYaAo.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Desenvolvimento e Validação de Métodos II
Código da vaga: v1272422
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Taboão da Serra / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Dezembro de 2015
Profissional será responsável por validar métodos analíticos de controle de
qualidade físico químico de produto acabado e matéria prima, a fim de garantir o
Cumprimento dos procedimentos do Manual da Qualidade Corporativo e das
Normas Reguladoras Locais e Internacionais.
Perfil acadêmico:
Ensino Superior Completo em Farmácia, Química ou Engenharia Química;
Inglês Básico.
Remuneração Compatível com o mercado;
Assistência Médica e Odontológica;
Refeição no Local, Vale Alimentação;

Seguro de Vida;
Convênio Farmácia.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272422/analista-dedesenvolvimento-e-validacao-de-metodos-ii#sthash.7rDNWi0u.dpuf
www.vagas.com.br

INDÚSTRIA

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

TORNEIRO FERRAMENTEIRO / ITUPEVA / SP / 1 VAGA(S)
Indústria Plástica de Embalagem está com uma 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 a 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!

Monitora do controle de Qualidade
Código da vaga: v1261249
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
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.vagas.com.br

Analista de Registro Internacional Pleno
Código da vaga: v1266072
Nível hierárquico: Pleno
Local: Cotia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
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: uma
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: uma
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 (Z.Sul)
- 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
Seis
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
Um
Indústria
Segmento: indústria
Local: jardim piemont
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 seis 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
Um
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
Um
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 macharia cold Box/isocure.
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
Um
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

COORDENADOR DE PRODUÇÃO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Embalagens Plásticas está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Acompanhamento constante na linha de produção, fazer gestão
de ordem de produção no mínimo a cada hora com foco em metas/resultados e
gestão de pessoas.
Requisitos: Ensino médio completo. Desejável ensino superior cursando ou
completo. Ter bom relacionamento interpessoal, interesse e facilidade de conhecer
novos processos, disponibilidade para trabalho em diferentes turnos, ser proativo,

Ter conhecimento em 5S e desejável vivencia em ferramentas de Lean
Manufacturing,
Salário: a combinar
Benefícios: Serão informados na entrevista.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
pessoaempresa@gmail.com com a sigla Coord. Produção no campo assunto até o
dia 31/12/2015.
Veja outras vagas de Coordenador de Produção no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

OPERADOR CALDEIRA E UTILIDADE / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com indústria está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Obrigatório curso de operador de caldeira, conhecimento em
utilidades ( compressores de ar, torres de resfriamento, ETE, Inspeção de caldeira,
fará relatórios etc), experiência na função
Requisitos: disponibilidade de horário, mas por enquanto fará segundo turno 6x2
Salário: a combinar
Benefícios: Convencional
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mary para o email operacional@personnallise.com.br com a sigla caldeira no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de OPE RADOR CALDEIRA E UTILIDADE no Emprega Campinas. É
100% grátis!

TECNICO EM QUIMICA / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
INDÚSTRIA DE COSMETICOS está com uma vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: TÉCNICO COMPLETO. EXPERIÊNCIA COM LABORATÓRIO DE
FÍSICO QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO.
Requisitos: EXPERIÊNCIA COM LABORATÓRIO DE FÍSICO QUÍMICO E
MICROBIOLÓGICO.
Salário: a combinar
Benefícios: VT / CONVENIO COM FARMACIA.
Observações: RESIDIR EM VINHEDO, VALINHOS, LOUVEIRA OU CAMPINAS.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ESTELA para o eMail lobby@lobbyempregos.com.br com a sigla TEC QUI no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de TECNICO EM QUIMICA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

OP. CENTRO DE USINAGEM / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Metalúrgica está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: operação de máquina
Requisitos: Experiência em centro de usinagem
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rh para o e-mail
metalurgica_campinas@yahoo.com.br com a sigla Rh no campo assunto até o dia
23/12/2015.
Veja outras vagas de Op. Centro de Usinagem no Emprega Campinas. É 100%
Grátis!

OPERADOR (A) DE MÁQUINAS / AMERICANA / SP / 5 VAGA(S)
Padrhão Recursos Humanos está com cinco vaga(s) em aberto para AMERICANA /
SP.
Responsabilidades: Irá atuar na operação de máquinas em indústria.
Requisitos: Experiência com máquinas de costura; experiência em produção; residir
em Americana.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao@padrhao.com.br com a sigla OP MÁQUINAS no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Operador (a) de Máquinas no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

RETIFICADOR FERRAMENTEIRO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
U.A.P Ferramentaria LTDA está com uma vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Trabalhar com fabricação, manutenção e reformas de peças
Industriais.
Requisitos: Conhecimentos em preparação e operação retifica cilíndrica e plana,
interpretação de desenhos técnicos, manuseamento de instrumento de medições e
disponibilidades para trabalhar após o expediente.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, vale refeição e convênio médico.
Observações: Horário de trabalho 07h00min ás 16h48min horas de segunda á
sexta-feira. O candidato a vaga tem que ter disponibilidades para trabalhar após o
expediente e de finais de semana e durante a semana.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gabriel Siqueira
para o e-mail comprasuap@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
12/12/2015.
Veja outras vagas de Retificador Ferramenteiro no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

MECÂNICO MONTADOR / SANTA BARBARA DO OESTE / SP / 1 VAGA(S)
Empresa fabricante de máquinas embaladoras está com uma vaga(s) em aberto
para SANTA BÁRBARA DO OESTE / SP.
Responsabilidades: Ensino Técnico ou Superior Completo em Elétrica, Mecânica ou
Mecatrônica. Experiência em montagem de máquinas. Conhecimento em mecânica
e elétrica. Possuir veiculo próprio e inglês intermediário. DISPONIBILIDADE PARA
VIAGENS e Residir em Santa Barbara D’Oeste ou Americana.
Requisitos: Ensino Técnico ou Superior Completo em Elétrica, Mecânica ou
Mecatrônica. Experiência em montagem de máquinas. Conhecimento em mecânica
e elétrica. Possuir veiculo próprio e inglês intermediário. DISPONIBILIDADE PARA
VIAGENS e Residir em Santa Barbara D’Oeste ou Americana.
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta básica + Seguro de vida + Alimentação no local.
Observações: Após o período de experiencia : Convênio médico, odontológico e
farmácia.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Elaine para o email sel4.ame@expertconsultoria.com.br com a sigla MECÂNICO MONTADOR no
campo assunto até o dia 28/11/2015.
Veja outras vagas de MECÂNICO MONTADOR no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Supervisor de Controle de Processos
Código da vaga: v1272814
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Dezembro de 2015
Desejável conhecimento e experiência na indústria farmacêutica de processos de
fabricação até a embalagem final de produtos nas formas farmacêuticas: injetáveis,
sólidos, líquidos, semissólidos.
Desejável conhecimento de SAP, planejamento de atividades, entendimento de
fluxo de produtos e atendimento a plano mensal de faturamento, documentos da
qualidade como ordens de produção, procedimentos operacionais. Desejável
experiência em gestão de equipe.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272814/supervisor-de-controlede-processos#sthash.ZauuLFsY.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Qualidade
Código da vaga: v1270193
Nível hierárquico: Gerência
Local: Minas Gerais / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Dezembro de 2015
Gerente de Qualidade:
Coordenar as atividades de Qualidade interna, Assistência técnica ao Cliente e
Sistema de Qualidade
Elaborar estratégias de melhoria contínua
Gestão de equipe
Acompanhar o processo produtivo e atuação junto aos fornecedores
Requisitos:
Inglês fluente
Vivência na indústria automotiva
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1270193/gerente-dequalidade#sthash.iMEkiDrk.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Custos Industriais
Código da vaga: k2905-46
Ramo da empresa: Indústria de Equipamentos de Telecomunicações
Cidade: Biguaçu/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/11/2015
Previsão de encerramento: 28/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1P4KVZC

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
V1272979
Psicólogo (a)
aberta em 23/11

Empresa

Empresa não
identificada
(Barueri/SP/BR)

Descrição
sucinta
Atuação com
atendimento
psicológico de
adolescentes e
acompanhamento
familiar a partir
de visitas
domiciliares e
reuniões de

fortalecimento de
vínculos...
V1272944
Assistente de
Captação de
Recursos
aberta em 23/11

V1270583
Analista de
processos
aberta em 17/11
- 1 posição

V1269345
Assistente
Técnico (Ações
de Incidência
Política)

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

Procuramos uma
pessoa para
trabalhar em
nosso time de
captação de
recursos,
auxiliando no
relacionamento
com doadores e
que queira...

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

Responsável pelo
mapeamento de
fluxo de
atividades com
as equipes
relacionadas,
entendimento
das estratégias
da Gestão para
estes fluxos,
elaboração...

EMPRESA NAO
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

Formação nível
superior na área
de humanas ou
sociais, desejável
formação em
Comunicação
Social;
Conhecimento
em mobilização
social e / ou...

V1269324
Prospecção de
editais e
Elaboração de
ORGANIZAÇÃO
projetos sociais
NAO
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

V1268727
AUXILIAR DE
DEPARTAMENTO
FINANCEIRO I
aberta em 13/11

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

Formação
superior
completa;
Conhecimento
em elaboração de
projetos sociais e
incentivados (Lei
Rouanet, Proac,
entre outros);
Conhecimento
em prospecção
de editais...
- Instituição Não
Governamental
contrata Auxiliar
de Departamento
Financeiro

- 1 posição

cursando
Administração ou
Contabilidade Salário: R$
1.720,00. - Local
de Trabalho:
Engenho...

V1268537
Coordenador de
Conhecimento
Aplicado
FMCSV
aberta em 13/11
(São
- 1 posição
Paulo/SP/BR)

A FMCSV está
selecionando
profissional para
a implementação
e gestão de
projetos na área
de
desenvolvimento
na primeira
infância. ...

V1267070
Pedagogo
aberta em 11/11
- 1 posição
Instituto da
Oportunidade
Social
(Duque de
Caxias/RJ/BR)

Requisitos:
Superior
completo em
Pedagogia,
Pacote Office
intermediário,
vivência em
ministrar aulas
de Português,
Matemática e
temas
transversais.
Desejável
experiência...

Instituto da
Oportunidade
Social
(Duque de
Caxias/RJ/BR)

Requisitos:
Ensino Médio
Completo,
desejável cursar
superior em
Tecnologia da
Informação ou
áreas afins,
Pacote Office
intermediário,
desejável
vivência em...

Instituto da
Oportunidade
Social
(Duque de
Caxias/RJ/BR)

Requisitos:
Cursando
superior em
Tecnologia da
Informação ou
áreas afins,
Pacote Office
intermediário,

V1267062
Monitor de
informática
aberta em 11/11
- 1 posição

V1267049
Instrutor de
Informática
aberta em 11/11
- 1 posição

vivência em
ministrar aulas,
desejável
experiência com
jovens...
V1265892
Relacionamento
com Parceiros
1 posição

V1264853
Educador Social
aberta em 6/11 3 posições

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...

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...

V1264851
Auxiliar de
Relacionamento
com o Doador
Visão Mundial
(temporária)
(São
aberta em 6/11 Paulo/SP/BR)
1 posição

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

V1264846
Assistente de
Relacionamento
(temporária)
aberta em 6/11 1 posição

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

Visão Mundial
(São
Paulo/SP/BR)

V1263468
Instrutor
aberta em 4/11 2 posições
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
parceria com
empresas e
Fundações.
Elaborar
propostas para
serem
apresentadas a
empresas.
Prospectar novos
parceiros
institucionais, em
especial...

ORGANIZAÇÃO
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...

V1263185
Captador de
Recursos Pleno
aberta em 3/11 1 posição

V1262388
Análise de
Projetos Sociais

V1261440
Educador (a) de
Dança
aberta em 29/10
Empresa não
- 1 posição
identificada

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

Atividades: •
Planejar...
V1261435
Educador (a) de
Música
aberta em 29/10
- 1 posição

V1259749
Professor de
Orientação e
Mobilidade
aberta em 27/10

V1259592
Educador Social
aberta em 26/10
- 3 posições

Formação:
Graduação na
área de música.
Experiência
comprovada no
Empresa não
ensino de
identificada
instrumentos e
musicalização
(Guarulhos/SP/BR)
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...

V1253530
Jovem Aprendiz Instituto da
PCD
Oportunidade
aberta em 14/10 Social
- 10 posições
(São
Paulo/SP/BR)

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

V1251696
Pedagogo
1 posição

Sensibilizações e
orientações
relacionada à
inclusão de
pessoas com
deficiência visual
nas escolas e

ONG
(São
Paulo/SP/BR)

unidades de
ensino onde os
atendidos...

OPERACIONAL

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICA / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
MPR-MONTAGENS está com três vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: TER ENTRE 18 E 30 ANOS, TRABALHO DE SEGUNDA Á SEXTAFEIRA, DÁS 08h00minh ÁS 18h00min COM 13h12minh DE ALMOÇO.
DISPONIBILIDADE PARA VIAGEM. VAGA PARA INÍCIO IMEDIATO C.L.T.
Requisitos: NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA, EMPRESA DA TREINAMENTO. MORAR
EM CAMPINAS
Salário: R$ 1.150,00
Benefícios: VALE-TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA (COPARTICIPAVA).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paula Calumby
Ricci para o e-mail mprmontagens@hotmail.com com a sigla no campo assunto até
o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Montador de Estruturas Metálic no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ANALISTA DE QUALIDADE -BARUERI / BARUERI / SP / 2 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviços de assistência técnica, segmento eletrônico. Está
com duas vaga(s) em aberto para BARUERI / SP.
Responsabilidades: Desenvolver e implantar programas e sistemas de gestão da
qualidade. Aplicar e executar processos e normas da qualidade, Six Sigma, 5S,
Ishikawa, PDCA, Kaizen, 5W2H. Ser responsável pela implementação e
monitoramento de ações corretivas para solução das irregularidades constatadas
nos processos através de análise de causa raiz. Apresentar resultados para
gerência e clientes, reparo de multiplataformas, testes ICT, FCT, OBA, inspeção
visual de placas eletrônicas, acabamento do produto, partes plásticas e metálicas,
inspeção qualidade.

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

Auxiliar de 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: uma
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 três 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: uma
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

CAMAREIRA / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Hotel em Campinas está com três vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Precisa-se de camareira para extra em hotel. 8 horas por dia,
no máximo três 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!

ASSISTENTE OPERACIONAL / REGIÃO DE JUNDIAÍ/ 1 VAGA(S)
TRANSPORTADORA DE MÉDIO PORTE está com uma vaga(s) em aberto para
REGIÃO DE JUNDIAÍ.
Responsabilidades:

-Verificar escala do motorista;
-Atender a programação liberada pela área de planejamento;

-Emitir ordem de coleta com dados do cliente / carga
-Rastrear o veículo;
- Acompanhar andamento da coleta, tempo estimado X tempo realizado;
-Receber contato do motorista da liberação da carga;
-Emitir CTE da carga;
-Emitir contrato de transporte;
Requisitos:
- Ensino técnico em logística
- Pacote Office (Excel avançado),
- Experiencia mínima de seis meses na área
- Experiência em transportadora.
- Disponibilidade de horário
Salário: a combinar
Benefícios:
- Cesta básica
- PLR
- Convenio médico e odontológico
- Convenio farmácia
- VT (cartão)
Observações: Disponibilidade de horário (horário 6x2)
* CURRÍCULOS SEM PRETENSÃO SALARIAL NÃO SERÃO ANALISADOS
* RESIDIR NAS CIDADES DE VALINHOS, VINHEDO OU LOUVEIRA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
VVAGAS.2015@GMAIL.COM com a sigla ASS OPERA no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE OPERACIONAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Encarregado de Refrigeração
Para a cidade de Nova Iguaçu / RJ
Idade a partir de 24 anos
Possuir técnico em refrigeração
É necessário experiência de pelo menos seis meses na função
Ter conhecimentos em:
Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos split,self,fan
coil,motores,comandos elétricos,contactores,troca de peças elétricas de comando,
substituição de compressores e parte de equipamentos. Ligação de válvulas de três
e duas vias.

Experiência com os gases: r410a,r22 e r407c.
Saber ser líder de equipes.

Escala: segunda a sexta
Horário: 8h às 18h
A empresa oferece:
Salário: R$2. 200,00
Benefícios: VT + vr(R$20,00/dia) + cesta básica
Vaga masculina
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/encarregado-de-refrigeracao226764.aspx

OPERADOR DE INJETORA / LOUVEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do ramo de produtos para jardinagem com mais de 25 anos de
experiência na área. Está com uma vaga(s) em aberto para LOUVEIRA / SP.
Responsabilidades: Auxiliara na operação da máquina injetora Trabalhar na
produção da fabrica Entre outras atividades pertencentes a função
Requisitos: Possuir Ensino Médio Experiência na função será um diferencial
Salário: R$ 1.098,00
Benefícios: Alimentação Vale Transporte Após experiência, plano de saúde e
odontológico (participação de 60% do funcionário)
Observações: Regime de contratação CLT Horário de 2ªf a 5ªf das 07h00min às
17h00min e 6ªf das 07h00min as 16h00min (1 hora de almoço) RESIDIR APENAS
EM LOUVEIRA OU VINHEDO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bruna para o email fgimport@fgimport.com.br com a sigla Op Injetora no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Operador de Injetora no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TÉCNICO INSTALADOR / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Protectors Life está com uma vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Irá efetuar a instalação e a manutenção de nossos produtos.

Requisitos: 2º Grau completo. Conhecimento em instalação de câmeras, alarmes e
outros equipamentos de segurança.

Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no local, vale transporte ou combustível.
Observações: Contratação por CLT, necessita veículo próprio.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de João para o e-mail
vendas@protectorslife.com.br com a sigla TÉCNICO no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Técnico Instalador no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar de Serviços Gerais em Fortaleza
Descrição:
Auxiliar de Serviços Gerais
Um
Operacional
Segmento: alimentação (cafeteria)
Principais atribuições do cargo:
Responsável pela limpeza interna e externa do estabelecimento: salão de
atendimento, cozinha, banheiros, estacionamento.
Requisitos necessários:
Ensino médio completo;
Experiência na área;
Horário: 7h às 15h
A empresa oferece:
Salário: R$ 815,58
Benefícios: vale transporte, segunda a sábado.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Mantenedor Elétrico em Paracatu
Descrição:
Mantenedor Elétrico
Um
Operacional

Realizar manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de mina subterrânea
(Jumbo, Carregadeira, Caminhão Fora de Estrada, Escavadeira Scaler).

Necessário experiência com operações e atividades de manutenção elétrica,
preferencialmente em equipamentos de mina subterrânea (Jumbo, Carregadeira,
Caminhão Fora de Estrada, Escavadeira Scaler).
Formação: Ensino Médio Completo
Horário: Disponibilidade para trabalhar em turnos
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Vigilante temporário (Até 31/12/2015)
Necessário
:- ATA e reciclagem em dia
- Disponibilidade total de horário
- Fácil acesso á Zona Sul
- Experiência mínima de um ano
Escala: Trabalha um dia e folga outro. Salário: R$ 1.162,00 + VT + Alimentação no
local Interessados encaminhar currículo para o e-mail abaixo, citando o nome da
vaga no assunto: consultoria.workepower@yahoo.com.br

AUXILIAR DE LOGÍSTICA VOLANTE (ZONA SUL/SP)
Auxiliar nas diversas atividades de recebimento, separação, conferência e
expedição de produtos em hospitais.
Desejável experiência em empresa farmacêutica ou ter atuado em hospitais.
Ter atuado com coletor de dados.
Ter boas noções em informática.
Ensino Médio completo.
Salário: R$ 1.500,00 + beneficios.
Jornada das 07h00min ÀS 15h40min (SEG. A SEX.) 07h00min ÀS 13h40min
(SÁBADO)

Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Seguro de vida em grupo,
Tíquete-alimentação, Tíquete-refeição, Vale-transporte.
Informações adicionais: Fará abastecimento em hospitais da região de Cotia,
Itapecerica da Serra e Santo Amaro.

Encaminhar currículo com o assunto da vaga “AUXILIAR DE LOGÍSTICA VOLANTE,
para o e-mail: rh-logistica@ig.com.br

MANOBRISTA / CAMPINAS / SP / 20 VAGA(S)
SIMOPARK ESTACIONAMENTOS está com 20 vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Operador de estacionamento (Manobrista/Caixa). - Homens
acima de 25 anos.
Requisitos: Não é necessário ter experiência. - Deve ter CNH válida.
Salário: R$ 1.218,00
Benefícios: Cesta Básica, Vale Transporte, Refeição, Uniformes, entre outros.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Laene Francelino
para o e-mail recrutamento@simopark.com.br com a sigla MANOB no campo
assunto até o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Manobrista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COORDENADOR DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS – ITAGUAÍ/RJ
Empresa do segmento de Transportes e Logística, contrata COORDENADOR DE
OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS que more próximo ao Porto de Itaguaí.
FAVOR ENVIAR CURRÍCULO SOMENTE COM EXPERIENCIA.
Atividades: Coordenar a importação e exportação de mercadorias, realizando
programação e conferência de documentações. Emitir RNC e outras documentações
envolvidas na importação; Coordenar a importação de descarga direta.
Segunda a Sexta - Enviar pretensão salarial.
Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, Vale Alimentação, Seguro de Vida,
Treinamentos, Convênio Farmácia, Desconto em Universidades.
Os interessados deverão enviar currículo para o e-mail rh_chance@yahoo.com.br
colocando no assunto: “COORD DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS ”

1/2 OFICIAL - AR CONDICIONADO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE CAMPINAS NO RAMO DE AR CONDICIONADO está com um vaga(s)
em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SÁBADO –
NECESSÁRIO DISPONIBILIDADE IMEDIATA – DISPONIBILIDADE PARA HORAS
EXTRAS – TER CNH CAT. B – * * * * * * * * * * *SOMENTE COM EXPERIENCIA NA
AREA * * * * * * * * * *
Requisitos: 1/2 OFICIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR
CONDICIONADO * * * * * * * * * * * SOMENTE COM EXPERIENCIA COMPROVADA
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 AR no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de 1/2 OFICIAL - AR CONDICIONADO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

OP. DE TORNO CNC / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Metalúrgica está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: operação de máquina
Requisitos: Experiência em torno CNC (cabeçote móvel ou estio Suíço)
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
metalurgica_campinas@yahoo.com.br com a sigla CNC no campo assunto até o dia
23/12/2015.
Veja outras vagas de Op. de torno CNC 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 uma vaga(s)
em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.

Responsabilidades: INSTALADOR DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 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 INSTALADOR AR COND. no campo assunto
até o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de INSTALADOR DE AR CONDICIONADO no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

GERENTE DE OPERAÇÕES / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Merko Eventos está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Alinhamento semanal (RE as segundas antes do início da
semana) e constante com equipe comercial para acompanhamento das demandas e
Jobs em pauta. Triangulação das equipes de operação: ativo, cenografia
(marcenaria e barracão) e eventos para distribuição de demandas e cumprimento
dos prazos. Estar atento as entregas e implantações, acompanhando o deadline
comercial demandado a todos os setores de operação. Envio diário de status do
andamento dos Jobs em pauta para a CEO da empresa (Jobs em negociação, em
andamento e em prospecção).
Requisitos: Superior completo em Comunicação Social ou Administração com
ênfase em MKT
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Tíquete-refeição, Vale-transporte

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Poliana para o email recursoshumanos@merkoeventos.com.br com a sigla no campo assunto até o
dia 04/12/2015.
Veja outras vagas de Gerente de Operações no Emprega Campinas. É 100% grátis!

MOTORISTA HYUNDAI HR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte, que trabalha na industrialização de conservas em geral,
Localizada em Campinas-SP, precisa de motorista. Está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Motorista de caminhão pequeno/leve HYUNDAI HR. Fará
entregas em clientes, re-despachos e coletas.
Requisitos: Carteira de Habilitação B e C
Salário: R$ 1.428,44
Benefícios: Vale Transporte Cesta Básica Alimentação 17,00 o dia.
Observações: Trabalho de segunda á quinta, das 07h ás 17h e ás sextas das 07h ás
16h. Pausa de 1h para almoço. Precisamos de alguém disponível para horas extras
e trabalhos aos sábados, pagos como horas extras. (em caso de necessidade) Motorista de caminhão pequeno/leve HYUNDAI HR.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH RTX para o email rh.rtxconservas@gmail.com com a sigla Motorista no campo assunto até o dia
07/12/2015.
Veja outras vagas de MOTORISTA HYUNDAI HR no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Técnico - Refrigeração
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Local: ilha do governador
Porte: grande
Experiência de um ano em carteira
Perfil:
Ensino médio completo
Requisitos:
Ser maior de 18 anos
Curso técnico em elétrica, hidráulica e/ou refrigeração
Nr10
Horário de trabalho: 15h00min h às 23h20min h (necessário disponibilidade para
atuar em outros horários quando necessário)
Escala de trabalho: 6x1

A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 286,00 + 30% de periculosidade;
Benefícios: vale transporte + assistência médica + assistência odontológica +
refeição no local + cartão Multicheque + kit material escolar + kit enxoval+ seguro
de vida + cesta básica + convênio com instituições de ensino;
Chances de crescimento na empresa.

Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/tecnicorefrigeracao-218174.aspx

Fiscal de Monitoramento
Para a cidade de São João de Meriti / RJ
Segmento: varejista
Porte: grande
Necessário experiência em cftv
Atribuições:
Gerenciamento de imagens;
Gerenciamento de alarme;
Gerenciamento de escoltas;
Confecção de relatórios gerenciais;
Confecção de planilhas(Excel);
Conhecimento pacote Office;
Perfil:
Ensino médio completo
Ser maior de 18 anos
Proativo
Bom relacionamento interpessoal
Disponibilidade de horário
Horário de trabalho: 22h00min h às 06h20min h
Escala: 6x1 (uma folga na semana - sábado ou domingo)
A empresa oferece:
Salário: R$ 980,00
Benefícios: vale transporte + assistência médica + assistência odontológica +
refeição no local + cartão Multicheque + kit material escolar + kit enxoval+ seguro
de vida + cartão mamãe (R$100,00 para mamães com filhos até quatro anos)
+cesta básica + convênio com instituições de ensino
Chances de crescimento na empresa
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/fiscal-demonitoramento-217870.aspx

SUPERVISORA DE ANDARES / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Irá atuar no departamento Governança, efetuando a revisão
dos apartamentos e liberação para venda, assegurando a qualidade da limpeza e

organização. Orientar, acompanhar, priorizar e distribuir as tarefas, substituir a
governanta em eventual ausência, atender aos hospedes em casos pertinentes ao
setor, encaminhar roupas para lavanderia e efetuar requisição de abastecimento do
setor.
Requisitos: Candidata com flexibilidade de horário. Possuir bom relacionamento
interpessoal e boa comunicação, pois administrará a equipe. Possuir disposição e
agilidade. Experiência mínima de dois anos em Hotel/Motel. Pacote Office
intermediário. Inglês intermediário e perfil de liderança.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: \"Uniforme, VT e refeição no local Após efetivação salário + R$ 99,00
estimativa de gorjeta, assistência médica e odontológica e possibilidade de
crescimento.\"
Observações: Iniciará com contrato Temporário pela agência. Horário de Trabalho
das 7h às 15h20minh ou 8h às 16h20minh ou 9h ás 17h20minh - escala 6X1
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla HOTEL/SUPERV no campo assunto até
o dia 12/12/2015.
Veja outras vagas de Supervisora de andares no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AJUDANTE GERAL / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo de Hortifruti e Produtos Naturais. Está com uma vaga(s) em
aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Ter habilitação B; Ter disponibilidade de horário; Ter trabalhado
com entregas e coletas; receber mercadorias ; organizar o estoque; repor
mercadorias; separar pedidos; conferir mercadorias; Residir em Americana;
Informática básica Residir em Americana-SP.
Requisitos: 2º GRAU COMPLETO. Ser dinâmico; Pro ativo
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: VT
Observações: O horário será informado em entrevista. De 2ª a 6ª feira com 2 horas
para o almoço e aos sábados.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagasdiversas2015@hotmail.com com a sigla AJ.GERAL no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Ajudante Geral no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Gerente Condomínial
Para a cidade de Macaé / RJ
Segmento: imobiliário
Perfil:
Superior completo ou cursando;
Experiência comprovada na área de condomínios e domínio da legislação que rege
as relações condominiais;
Atividades:
Controlar indicadores financeiros, tributários, manutenções, compras, contratos do
condomínio e de atendimento, garantindo a satisfação do cliente e a execução das
exigências legais;
Planejar e controlar ações e rotinas do condomínio como limpeza, segurança,
estoque mínimo e manutenção de equipamentos;
Elaborar previsão orçamentária e autorizar pagamentos conforme autonomia
estabelecida nos procedimentos da empresa;
Verificar e acompanhar a equipe de colaboradores de apoio e do condomínio,
quando houver;
Preparar material e conduzir reuniões e assembleias;
Manter atualizada, organizada e disponível toda a documentação do condomínio,
inclusive registro de representante legal;
Fazer cumprir as normas do condomínio e os acordos de nível de serviço internos e
externos;
Elaborar relatórios de acompanhamento do condomínio;
Realizar atendimento e prestar contas ao conselho fiscal, síndico e condôminos.
Horário de trabalho: 2ª a sábado
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: VT + vr + seguro de vida + PL anual + assistência médica e
odontológica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/gerentecondominial-227805.aspx

AUXILIAR OPERACIONAL SANTA CRUZ
Estamos contratando para nosso cliente, empresa no ramo de Logística, Auxiliar
Operacional.
Necessário escolaridade mínima com Ensino Fundamental Completo
Vaga: MASCULINA
VAGA TEMPORÁRIA ( com possibilidade de efetivação)
CONTRATAÇÃO IMEDIATA!

Será um diferencial ter experiência como Auxiliar de Produção, Auxiliar Operacional,
Auxiliar de Armazém, Ajudante de Caminhão ou áreas afins ( ira carregar peso).
A empresa oferece salário de R$ 1012,00 + VT + Alimentação no local
Local de trabalho: Santa Cruz( Zona Oeste) ( Necessário ter fácil acesso)
Horário de segunda-feira à sábado de 13h40minh às 22h00minh
Os interessados comparecer nesta terça-feira dia 24/11 às 09h00minh na Rua
Camerino 128 9° andar ( sala 902). Centro do Rio ( próximo ao Colégio Pedro II,
esquina com a Marechal Floriano), munidos de RG, CPF, Carteira de trabalho
comprovante de residência, título de eleitor, certificado de reservista ou CAM,
bilhete único e procurar por Claudia de Andrade ou enviar currículo no CORPO do email para empregorhagir@gmail.com colocando no campo assunto: Auxiliar
Operacional Santa Cruz ( Zona Oeste)

GOVERNANTA / SERRA NEGRA / SP / 1 VAGA(S)
HOTEL EM EXPANSÃO está com uma vaga(s) em aberto para SERRA NEGRA / SP.
Responsabilidades: Elevado nível de responsabilidade e forte capacidade de
organização e liderança.
Requisitos: Candidatos(as) com Experiência na função em Hotelaria.
Salário: a combinar
Benefícios: Salário compatível com a função, Cesta Alimentação, Seguro de Vida
em Grupo...
Observações: Disponibilidade de horário
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de DP para o e-mail
dpserranegra@gmail.com com a sigla GOVERNANTA no campo assunto até o dia
20/12/2015.
Veja outras vagas de GOVERNANTA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COORDENADOR DE LOGÍSTICA / RMC / 1 VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para RMC.
Responsabilidades: Coordenação do recebimento, armazenagem, movimentação de
materiais e expedição de produto acabado e de revenda; Responsável pelos
estoques da empresa; Programação de entrega; Logística reversa de avarias de

devoluções, Inventário, Rastreamento e PEPIS. Coordenação de todo o processo de
levantando melhorias e erros, entre outras atividades relacionadas a função.
Requisitos: Ensino Superior Completo em Administração ou Logística, desejável Pós
relacionada a área, Experiência em cargo de Gestão e em atividades de
Logística/operações, Excel Avançado, Conhecimento em Custos Logísticos,
Roteirização, Inventário, KPI’s. Possuir CNH D. Residir na região metropolitana de
Campinas.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: Contratação CLT encaminhar ultimo salário e pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail selecaocontratarmc@yahoo.com.br com a sigla Logística no campo
assunto até o dia 04/12/2015.
Veja outras vagas de COORDENADOR DE LOGÍSTICA no Emprega Campinas. É
100% grátis!

VIDRACEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: para trabalhar por prestação de serviços (autônomo)
Requisitos: Vidraceiro com experiência e CNH
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagascerto@gmail.com com a sigla Vidraveiro no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Vidraceiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - RJ
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO COMPROVADA EM CARTEIRA
LOCAL: MEIER
HORARIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SÁBADO
SALÁRIO: R$900,00

BENEFÍCIOS: VT + AUXILIO REFEIÇÃO
OS CANDIDATOS NO PERFIL DEVEM ENCAMINHAR O CURRICULO PARA
marta@parceriaconsult.com.br ASSUNTO ASG

Servente de Limpeza
Código da vaga: k2035-506
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/11/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Mz1zwU

Servente de Limpeza
Código da vaga: k2035-507
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/11/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Mz1zwV

Servente de Limpeza
Código da vaga: k2035-509
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Florianópolis/SC

Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/11/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Mz1x8i

Auxiliar de Serviços Gerais
Código da vaga: k2035-510
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/11/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Mz1x8j

SAÚDE

TÉCNICO DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA HOSPITAL – São Paulo – SP
Nosso cliente, Rede de Hospitais de Primeira Linha e Grande porte, localizado na
Região do Bairro do Paraíso / Av. Paulista, busca o profissional com o perfil abaixo:
ATIVIDADES, REQUISITOS E EXPERIÊNCIA

Manutenção de equipamentos médicos.
Ensino Técnico Completo – Técnico Eletrônico ou Curso de Equipamentos Médicos
Hospitalares
Necessária experiência maior que 01 ano em manutenção de equipamentos
médicos e desejável conhecimento em manutenção de incubadoras da marca
Fanem.
Conhecimentos em equipamentos de CME.
Boa comunicação, cordialidade, facilidade para relacionar-se, organização.

Horário de Trabalho:
Nos 45dias iniciais (Período de experiência) o colaborador fará o horário de
treinamento das 08 às 18h - segunda à quinta-feira / e das 08 às 17h - sexta-feira.
Local de Trabalho: Bairro do Paraíso / Av. Paulista.
Contratação efetiva CLT.
Salário Inicial: R$ 2.842,00 – Após Experiência: R$ 3.271,00
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: TÉCNICO ENGENHARIA CLÍNICA.
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

FARMACÊUTICO JUNIOR PARA HOSPITAL – São Paulo – SP
Nosso cliente, Rede de Hospitais de Primeira Linha e Grande porte, localizado na
Região do Bairro do Paraíso / Av. Paulista, busca o profissional com o perfil abaixo:
DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES
Efetuar as análise farmacêuticas de todas as prescrições médicas, verificar os
estoques para a solicitação das reposições ao setor de compras e solicitar as
contagens em todos os centros estocadores. Organizar os documentos técnicos,
emitir os alertas de faltas e as descontinuidades de produtos e efetuar as
transferências de psicotrópicos. Efetuar a contagem diária de psicotrópicos e
acompanhar os gráficos do protocolo parenteral parcial.
FORMAÇÃO
- Ensino superior completo em farmácia.
- CRF ativo.
- Experiência como farmacêutico hospitalar será um diferencial.
- Preferencialmente que esteja cursando Pós-Graduação, mas não essencial.
OBSERVAÇÕES FINAIS:

Horário: Noturno – Das 19 às 07 em Escala 12x36
Contratação efetiva CLT
Salário: Admissão: Salário Inicial: R$ 2.592,00 após o período de experiência: R$
2.839,00
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: FARMACÊUTICO JUNIOR – SP.

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

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: uma
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

Farmacêutico
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Local: ilha do governador
Porte: grande
Escala de trabalho: 6x1
Horário de trabalho: 14:40 h às 22:00 h
Folgas aos domingos e feriados
A empresa oferece:
Salário: R$2. 634,00;

Benefícios: vale transporte + alimentação no local + assistência médica e
odontológica + kit material escolar + kit enxoval + cartão Multicheque +
oportunidade de crescimento + chances de crescimento na empresa + participação
nos lucros.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/farmaceutico-218179.aspx

Auxiliar de Saúde Bucal em Belo Horizonte
Descrição:
Auxiliar de Saúde Bucal
Um
Saúde
Segmento: Consultório Odontológico
Local: Santa Efigênia
Horário: Comercial - 2ª a 6ª feira.
Escolaridade: 2° Grau Completo
Experiência: Auxiliar de Cirurgia em Implantes Dentários.
Conhecimentos específicos e imprescindíveis: Curso de Auxiliar de Saúde Bucal.
Atividades: Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental,
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; Controle dos trabalhos
laboratoriais; Controle de estoque e compra de material odontológico; Preparo do
consultório para o procedimento a ser realizado; Processamento de RX;
Recepcionar e prestar serviços de apoio a pacientes, realizando atendimento
Telefônico, agendamento de consultas; Organizar informações e planejamento do
trabalho cotidiano do consultório.
Salário:
Primeiro mês: R$1.000,00 + VT
Segundo e Terceiro mês: R$ 1.100,00 + VT
Quarto mês: 1.200,00 + VT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Enfermeiro em Betim/MG
Descrição:
Enfermeiro
Um
Saúde
Atividades a serem desenvolvidas: Assistência direta ao paciente oncológico;
exame físico e anamnese; execução de técnicas como: punção de cateter venoso
Periférico; punção de cateter totalmente implantado; sondagem; preparo e

administração de medicamentos; tarefas administrativas e outras atividades
correlatadas.
Necessário experiência como Enfermeiro em Hospital;
Necessário residir em Betim e região.
Necessário disponibilidade para exercer sua função nas três unidades- Betim, BH e
Contagem.
Indispensável Coren.
Formação acadêmica: Graduação em Enfermagem completa.

Horário: 09:00 às 19:00 (segunda à quinta-feira) e 09:00 às 18:00 (sexta-feira)
Horário Sáb/Dom: Eventual (caso seja necessário)
Remuneração: R$1.450,00
Benefícios: vale transporte e alimentação conveniada // Plano de saúde UNIMED
após período de experiência.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Farmacêutico em Patos de Minas/MG
Descrição:
Farmacêutico
Um
Saúde
Segmento: saúde
Idade: indiferente
Cnh: não é necessário
Escolaridade/formação: graduação em farmácia
Conhecimentos técnicos: desejável cursos na área de farmácia hospitalar ou
farmácia clínica e curso de informática intermediária.
Experiências: conhecimento dos processos de farmácia hospitalar, conhecimento
dos medicamentos e materiais médicos utilizados em hospitais e habilidade em
informática.
Perfil comportamental (habilidades): proatividade, responsabilidade, agilidade,
atenção e organização.
Atividades:
Coordenação da farmácia no plantão noturno. Atendimento de prescrições médicas
Com dispensação de mat/med. na farmácia dispensação ou bloco cirúrgico. Auxiliar
na reposição dos estoques da farmácia dispensação e farmácia satélite. Auxiliar no
controle de estoque, o que inclui a participação em inventários periódicos.
Desempenhar atividades inerentes ao cargo de farmacêutico, tais como fornecer
informações sobre medicamentos, analisar prescrições médicas, contribuir para
melhorias nos processos do setor.
Horário de trabalho: plantão de 12 horas noturno, ou conforme a necessidade da
empresa.

Dias da semana: segunda a domingo
A empresa oferece:
Salário: R$ 2. 200,00
Benefícios: vale alimentação (R$ 150,00), refeição na empresa, vale transporte e
plano de saúde
Contratação clt
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Enfermeiro Auditor em Rio de Janeiro
Descrição:
Enfermeiro Auditor
Um
Saúde
Local: barra da tijuca
Atividades: auditoria de contas
Requisitos:
Ensino superior completo em enfermagem;
Experiência com auditoria
De segunda à sexta de 08:30 às 17:30
A empresa oferece:
Salário: R$4. 805,00
Benefícios: vt + vr (25,00)
Vaga temporária
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Enfermeiro Chefe em Campinas
Descrição:
Enfermeiro Chefe
Um
Saúde
Responsabilidades: é necessário ter experiência em pronto
socorro/aph(atendimento pré hospitalar). Fará a escala dos enfermeiros, atividades
administrativas, verificar se o material foi reposto, verificar se a ambulância está
limpa, liderar equipe de aproximadamente 30 pessoas, entre outras funções.
Requisitos: ensino superior completo em enfermagem, Coren ativo. De segunda a
sexta das 7h às 17h.
A empresa oferece:
Salário: R$ 3. 500,00

Benefícios: clt, cesta básica, vt, plano médico, plano odontológico e convênio
farmácia.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar Técnico de Saúde - ICESP Osasco
Código da vaga: v1269153
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Requisitos:
• Formação: Curso Técnico em Farmácia Completo ou conhecimento em rotinas de
Farmácia hospitalar.
• Informática: Pacote Office (Word e Excel)
• Conhecimento: Atendimento ao público interno e externo, interpretação de
receitas médicas, armazenamento, controle dos medicamentos e prescrições
médicas, arquivar, digitalizar, controle e registro de documentos.
Residir nas regiões de Fácil acesso a Osasco aos bairros de Vila Yara/ Vila
Campesina.
Horário de Trabalho das 10:00 às 19:00 horas ( segunda a sexta- feira).
Competências necessárias:
• Atenção Concentrada
• Comprometimento
• Organização
• Qualidade no Trabalho
Etapas do Processo seletivo:
• 1ª etapa:
Inscrição. Preenchimento e envio de seu currículo
• 2ª etapa:
Análise dos currículos
• 3ª etapa:
Teste Presencial / Prova Teórica
• 4ª etapa:
Entrevistas individuais com a área e o Rh/ Seleção.
Prazo de inscrição: 16/11/2015 a 30/11/2015.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269153/auxiliar-tecnico-desaude-icesp-osasco#sthash.QK37Sib2.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Enfermagem do Trabalho
Código da vaga: v1228268
Nível hierárquico: Técnico
Local: Itapevi / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Dezembro de 2015

• Prestar assistência de enfermagem dos funcionários nas condições de rotina e nas
situações de emergência, executar prestações medicas ministrando medicamentos,
realização de curativos auxiliar o médico nos procedimentos de assistência a saúde
do trabalhador. Participar como monitor dos programas de treinamento de
Primeiros socorros e educação para saúde. Preparar o ambiente para atendimento.
Controle de periódicos, avaliação de atestados.
• Experiência nas atividades descritas.
• Ensino Técnico completo em Enfermagem. Especialização em Enfermagem do
Trabalho.
•Regime de contratação: CLT (Efetivo)
•Horário: Segunda a sábado 14h10 às 22h30.
•Informações adicionais: Disponibilidade para trabalhar aos domingos
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1228268/tecnico-deenfermagem-do-trabalho#sthash.H2NqjrG8.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Credenciamento
Código da vaga: v1269417
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Dezembro de 2015
*Comprovada experiência em credenciamento médico, conhecimento/domínio de
tabelas hospitalares e SADT - Serviços Auxiliares em Diagnóstico e Terapia e da
regulamentação da ANS;
*Bons conhecimentos do mercado de saúde no estado de São Paulo, agilidade na
elaboração e condução de projetos de manutenção de rede credenciada,
experiência com hospitais de grande porte, domínio dos canais de comunicação e
relacionamento com a rede de prestadores da ANS.
*Facilidade em organizar e comandar equipes.

Vaga: CLT
Benefícios: VT,VR, VA, Assist. Médica e Odontológica, Previdência Privada e Bônus.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1269417/coordenador-decredenciamento#sthash.r1ATgfIa.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico em Meio Ambiente
Código da vaga: v1247957
Nível hierárquico: Técnico
Local: Brasília / DF / BR
Principais Atividades:
- Controle e Avaliação da Legislação de Meio Ambiente, Saúde e Segurança,
aplicável ao segmento de atividades da empresa, mantendo atualizados os registros
e documentos pertinentes;
- Controle sobre licenças emitidas pelos órgãos ambientais como IBRAM, IBAMA e
Ministério do Exercito e Polícia Federal, realizando envio periódico de relatórios para
os órgãos fiscalizadores;
- Acompanhamento do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, incluindo
resíduos perigosos;
- Realização de inspeções e preenchimento de check list’s da área para
Equipamentos e instalações, visando atuação preventiva e a manutenção dos
padrões normais de trabalho;
- Apoio para controle de parâmetros de Estação de Tratamento de Efluentes;
- Apoio na coordenação de atividades de manutenção dos equipamentos da Estação
de Tratamento de Efluentes;
- Realização da qualificação de prestadores de serviços e terceiros, garantindo a
Adequação à legislação vigente e aos procedimentos e normas existentes;
- Atendimento das normas ISO 14001 e OHSAS 18001 e acompanhamento de
auditorias internas e externas;
- Monitoramento dos objetivos e metas das Áreas de Segurança e de Meio
Ambiente, propondo ações corretivas e preventivas para a melhoria do desempenho
do Site;
- Elaboração e condução de treinamentos sobre aspectos e impactos das
atividades;
- Realização de compras de materiais (EPI’s, peças de manutenção, e outros
Produtos, visando a manutenção das atividades do laboratório químico e de
qualidade.
Requisitos:
Formação em Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Segurança do Trabalho,
Técnico Químico, Tecnólogo em Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental ou
Bacharelado em Química.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1247957/tecnico-em-meioambiente#sthash.HLu1kG23.dpuf
www.vagas.com.br

NUTRICIONISTA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
ACADEMIA ATLEX uma VAGA PARA CADA UNIDADE está com duas vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: ATENDIMENTO COM HORA MARCADA
Requisitos: NUTRIÇÃO ESPORTIVA EMAGRECIMENTO SUPLEMENTAÇÃO
Salário: a combinar
Benefícios: PERCENTUAL DO VALOR DAS CONSULTAS
Observações: PROFISSIONAL AUTÔNOMA ATENDIMENTO MEDIANTE
DISPONIBILIDADE DE AGENDA DA PROFISSIONAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
ATLEX@ATLEX.COM.BR com a sigla NUTRI no campo assunto até o dia 31/12/2015.
Veja outras vagas de NUTRICIONISTA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Gerente Farmacêutico
SOMENTE COM EXPERIÊNCIA EM FARMÁCIAS E DROGARIAS
PREFERENCIA MORAR PERTO DE CAMPO GRANDE - RJ
É necessária experiência anterior na função como Subgerente ou Gerente
Farmacêutico!
Para trabalhar em Campo Grande – RJ
Atribuições:
Responsável por desenvolver, motivar, acompanhar e dar suporte à equipe para a
realização das tarefas e cumprimento dos objetivos estratégicos, de forma
transparente e efetiva, influenciando na busca do autodesenvolvimento.
Acompanhar e controlar indicadores de desempenho da área alinhados à estratégia
da empresa. Preencher relatórios gerenciais atualizando dados, tais como:
cronograma de folgas e férias, suprimento de materiais, planejamento de equipe e
controle de inventários, dentre outros, possibilitando uma visualização clara da
desempenho da loja em todos os aspectos.
Participar do levantamento e apuração do inventário do estoque de mercadorias da
loja.
Acompanhar a realização das rotinas administrativas, financeiras, comerciais e de
pessoal, verificando o correto preenchimento dos diversos formulários e relatórios.
· Desejável experiência como Sub Gerente de loja preferencialmente no segmento
de drogaria.
· Superior Completo em Farmácia

Oferecemos:
Salário compatível com o mercado + Metas + Plano de saúde e dental, (em sistema
co-participativo, após três meses de experiência) + Convênio com farmácia +
Vale-transporte
Enviar curriculum para selecaovagasrio@yahoo.com.br

GERENTE DE DROGARIAS
Pré-Requisitos:
Dois anos de experiencia comprovada em carteira;
Experiência como Balconista de Medicamentos em drogarias;
Pacote Office;
Sólida vivência com gestão de equipe;
Disponibilidade de horário.
Principais Atividades:
Atendimento ao cliente;
Abertura e fechamento de loja e caixa;
Elaboração de escalas de trabalho.
Benefícios: Assistência médica e odontológica, vale transporte.
Escala: 6X1
Horário: 15:00h às 23:00h
Local de trabalho: perto do West Shopping - Campo Grande - RJ.
Enviar seu curriculum para igormartinsrh@gmail.com, colocando no assunto
GERENTE.

Farmacêutico
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Local: campo grande
Porte: grande
Escala de trabalho: 6x1
Horário de trabalho: 14:40 h às 22:00 h
Folgas aos domingos e feriados
A empresa oferece:
Salário: R$2. 634,00
Benefícios: vale transporte + alimentação no local + assistência médica e
odontológica + kit material escolar + kit enxoval + cartão Multicheque +

oportunidade de crescimento + chances de crescimento na empresa + participação
nos lucros
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/farmaceutico-215166.aspx

NUTRICIONISTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo de venda e distribuição de produtos de nutrição, beleza e bem
estar. Está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atendimento personalizado a clientes da loja física e on-line.
Requisitos: Não é necessário experiência, estamos contratando profissionais recém
formados.
Salário: a combinar
Benefícios: CLT + VR + VA + Benefícios
Observações: Enviar currículo com pretensão salarial. Sem essa informação, ficarão
para segunda triagem.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Evandro para o email lojanutrividabrasil@gmail.com com a sigla cv-nutri no campo assunto até o dia
21/12/2015.
Veja outras vagas de Nutricionista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FARMACÊUTICA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Lab Brazil Laboratório Farmacêutico está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atendimento a clientes, manipulação de fórmulas sólidas, semi
sólidas, líquidas, homeopatia, portaria 344. Atenção farmacêutica. Noções do
programa Fórmula Certa será um diferencial.
Requisitos: Experiência em manipulação comprovada em carteira. CRF ativo
Salário: a combinar
Benefícios: VT + VR
Observações: Horário: Segunda a sexta 9 às 18hs Sábados 9 às 13hs Folga um
sábado por mês.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cristina para o email labbrazil1@gmail.com com a sigla Farm. no campo assunto até o dia
30/11/2015.

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

Enfermeiro Auditor
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Local: barra da tijuca

Atividades: auditoria de contas
Requisitos:
Ensino superior completo em enfermagem;
Experiência com auditoria
De segunda à sexta de 08:30 às 17:30
A empresa oferece:
Salário: R$4. 805,00
Benefícios: vt + vr (25,00)
Vaga temporária
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/enfermeiroauditor-227812.aspx

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
PODE SER 1º EMPREGO!
PARA ADMISSÃO/ INÍCIO IMEDIATO.
VAGAS EFETIVAS.
RESIDIR OU TER FÁCIL ACESSO A BARRA.
Com Curso Superior Completo em Farmácia, e com o CRF do RJ em dia.
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
Seis X um
A EMPRESA OFERECE TREINAMENTO E CHANCES DE CRESCIMENTO.

Enviar currículo, colado no corpo do e-mail, para:
novorh2011@yahoo.com.br
Mencionar no assunto cargo: FARMACÊUTICO TÉCNICO RESPONSÁVEL.

ENFERMEIRO HOSPITALAR-FERISTA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Hospital está com dois vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotinas do Enfermeiro Assistencial. Irá cobrir as férias dos
enfermeiros.
Requisitos: Superior completo em Enfermagem. Coren ATIVO. Experiência como
Enfermeira Assistencial. Desejável conhecimentos em Unidade de Terapia
Intensiva. Disponibilidade de horário.
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta básica, seguro de vida, convênio médico, convênio odontológico,
VT.
Observações: Contratação CLT (efetiva)
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
hospitalcps.rh.cv@gmail.com com a sigla Enf. Ferista no campo assunto até o dia
07/12/2015.
Veja outras vagas de Enfermeiro Hospitalar-Ferista no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Nutricionista
Código da vaga: k2232-74
Ramo da empresa: Consultoria em Saúde
Cidade: Florianópolis/SC

Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 19/11/2015
Previsão de encerramento: 30/11/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I0yb3Q

NUTRICIONISTA - CLINICA / SALTO / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com um vaga(s) em aberto para SALTO / SP.
Responsabilidades: Possuir CRN- ativo
Requisitos: Gestão do serviço de Nutrição Hospitalar, atuar com atendimento aos
pacientes na área hospitalar, sugerir e elaborar cardápios. Supervisionar copeiras,
entre outras atividades correlatas a função. Experiência de seis meses com Nutrição
Hospitalar. Ensino Superior em Nutrição e Pós-graduação na área Hospitalar /
Clínico.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daniele para o email vagascampinas@grsa.com.br com a sigla NUT SALTO no campo assunto até o
dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de Nutricionista - Clinica no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IMPLEMENTADOR DE SOFTWARE / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
MHA SISTEMAS, empresa de tecnologia no segmento logístico, contrata
ESPECIALISTA EM REDES DE TI PLENO – SÃO PAULO – SP
Empresa nacional de médio porte do segmento de TI / Telecomunicações para o
mercado corporativo (Banda Larga, Voip, Links dedicados, TI, etc.), localizada em
São Paulo busca o/a profissional com o perfil abaixo:
Responsabilidades e Atividades:
- Instalação e Configuração de Servidores Windows Server 2012, 2008
- Configure e Administered DNS, Active Directory, Clusters, Windows Deployment,
DFS

- Responsável pela Administração e Gerenciamento de Redes
- Instalação e Configuração SQL SERVER 2008, 2012 e 2014
- Instalação e configuração de Vm e sistema de Cloud
- Configuração e suporte aos servidores de e-mails
- Help Desk e Suporte a Usuários
Certificações:
MCSA: Windows Server 2012
MCSE Server Infrastructure – Windows Server 2012
CISCO CCNA
Desejável experiência em:

Administração e Gerenciamento de Cloudstack
Administração e Gerenciamento de Servidor Zimbra
Administração e Gerenciamento de Servidor Linux (Centos, Ubuntu, Debian)
Conhecimentos em Firewall Cisco ASA
Conhecimentos em Proxy Squid
Inglês Intermediário a Avançado.
A EMPRESA OFERECE
Excelente ambiente de trabalho em empresa que valoriza seus profissionais e
clientes como as principais causas de sua existência.
Contratação efetiva (CLT);
LOCAL DE TRABALHO: Região da Av. Paulista – São Paulo – SP
Salário: A combinar (envie sua pretensão salarial que será avaliada).
Benefícios: - Assistência Médica e Odontológica de Primeira Linha, extensiva a
dependentes; – Ótimo VR – Seguro de Vida – Estacionamento - e demais
Pertinentes à posição e compatíveis com o mercado.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: ESPECIALISTA EM REDES – SP.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.
Profissionais da área de implementação de software para logística. Está com dois
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: um
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

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: um
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

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: um
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: um
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

PROGRAMADOR BACKEND / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Agência Adonai Rh em parceria com conceituada Agência de Marketing Digital está
com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Funções relacionadas a função
Requisitos: Conhecimentos lógica de programação. ASP NET, C#, PHP, Desenho e
produção de Banco de Dados utilizando SQL Server e MYSQL. Cursando ensino
médio ou superior.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Vale transporte e Refeição, Plano de carreira, hora extra
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail vagasadonairh@gmail.com com a sigla PROGRAMADOR no campo
assunto até o dia 30/11/2015.
Veja outras vagas de PROGRAMADOR BACKEND no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Analista de Sistemas
Código da vaga: k3422-141

Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 20/11/2015
Previsão de encerramento: 20/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1OjWzN9

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.

Executivo de Operações
Código da vaga: v1262016
Nível hierárquico: Gerência
Local: Angola
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Novembro de 2015
Responsabilidades:
Irá responder pela gestão de operadora de saúde, pelo planejamento da área, pelo
Desenvolvimento de ações que promovam a consolidação de controles e
indicadores, bem como o crescimento e rentabilidade do negócio;
Responderá também pela gestão dos setores de call Center, contas médicas, rede
Credenciada, auditoria interna, autorização, entre outras.
Requisitos:
•
Formação superior completa;
•
Disponibilidade para residir em Angola;
•
Vivência nos subsistemas de gestão acima mencionado;
•
Inglês fluente para interface com clientes internacionais.
A empresa oferece:
•
Salário Compatível em US$
•
04 passagens no ano para o Brasil

•
Moradia/Carro
•
Bônus
Local de trabalho: Angola
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1262016/executivo-deoperacoes#sthash.yg6AgNj6.dpuf
www.vagas.cp,m.br

Coordenador de Desenvolvimento Organizacional América Latina
Código da vaga: v1239293
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Janeiro de 2016
ATIVIDADES:
- Responsável pela estratégia de Desenvolvimento de Liderança para a América
Latina (Brasil, Argentina, México e Miami);
- Gestão de programas e treinamentos de desenvolvimento de liderança para a
América Latina;
- Contato de Desenvolvimento Organizacional para a área de Supply Chain América
Latina para todas as demandas de DO e T&D;
- Controle do budget da área
PERFIL:
- Superior Completo em Psicologia ou Administração de Empresas. Especialização,
Pós Graduação e MBA serão diferenciais;
- Vivência em Desenvolvimento Organizacional e T&D;
- Inglês fluente;
- Espanhol será um diferencial.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1239293/coordenador-dedesenvolvimento-organizacional-america-latina#sthash.085K5vbF.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jr RH - Part time
Código da vaga: v1263015
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Buenos Aires / Capital Federal / AR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 03 de Dezembro de 2015
Encontramo-nos en La búsqueda de un estudiante de Recursos Humanos o
Relaciones Laborales, que desee incorporarse a nuestro equipo como Analista Part
Time en Argentina.
Entre SUS responsabilidades se encuentran:
Llevar correcto orden de legajos
Resolver dudas de empleados
Realizar screening, preselección de CV y contacto con candidatos.
Ayudar con La elaboración de reportes de gestión
Preparar las novedades Del mês

Ayudar con los controles de nómina
Valoraremos aquellos perfiles que posean conocimiento de La legislación laboral
vigente y que demuestren responsabilidad, dinamismo, iniciativa y compromiso.
Existe La posibilidad de que El puesto sea full time en un futuro cercano. La
empresa se encuentra ubicada en El barrio de Saavedra.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1263015/analista-jr-rh-parttime#sthash.XEQe4HlX.dpuf
www.vagas.com.br

CONCURSOS PÚBLICOS

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.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região publicou nesta quarta-feira, 18, no
Diário Oficial da União, o edital do Concurso Público que objetiva o preenchimento
de 115 vagas no cargo de Juiz Federal Substituto.
O décimo oitavo certame destina-se ao provimento no âmbito da jurisdição do TRF
da 3ª Região, que compreende as Seções Judiciárias dos Estados de São Paulo e
Mato Grosso do Sul.
Podem se inscrever candidatos que sejam bacharéis em Direito há três anos, no
mínimo, por instituição de ensino superior, oficial ou reconhecida, com diploma
registrado na forma da lei; que tenham, na ocasião da inscrição definitiva, três
anos de atividade jurídica, exercida após a obtenção do grau comprovada por
intermédio de documentos e certidões; dentre outros requisitos mencionados no
edital.
Se você tem interesse em participar saiba que é preciso realizar a inscrição
preliminar mediante preenchimento do formulário disponível no endereço eletrônico
web. Trf3.jus.br, a partir das 12h do dia 23 de novembro de 2015 até às 23h59 do
dia 22 de dezembro de 2015, horário de Brasília. Não se esqueça de pagar por
meio de GRU a taxa de inscrição no valor de R$ 200,00.

Serão realizadas Provas Objetivas Seletivas, duas Provas Escritas, Sindicância da
vida pregressa e investigação social, Exame de sanidade física e mental, exame
psicotécnico, Prova Oral, e Avaliação de Títulos, a fim de selecionar os profissionais
inscritos. A previsão é que a primeira etapa aconteça no dia 28 de fevereiro de
2016.
Já as datas das Provas Orais, por dependerem dos resultados dos exames médicos,
psicológicos e da habilitação dos candidatos, após a realização da investigação
social, serão oportunamente divulgadas.
Em nosso site você pode acessar o edital completo e obter mais informações sobre
o Concurso bem como pode consultar o conteúdo programático

Foi publicado nesta sexta-feira, 13, o edital do Concurso Público da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que visa a contratação de 102
profissionais.
As oportunidades estão disponíveis nos cargos de Técnico em Regulação de Saúde
Suplementar (36 vagas) e Técnico Administrativo (66 vagas), com remunerações
de R$ 5.689,52 e R$ 5.957,52, correspondentes a jornadas de 40h semanais.
Os estados contemplados com este Concurso são: Ceará, Distrito Federal, Pará,
Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, e São Paulo. Podem participar profissionais
que tenham concluído o nível médio ou curso técnico equivalente.
Para se inscrever o candidato deve acessar o site www.funcab.org, preencher a
ficha via internet a partir das 10h do dia 17 de novembro de 2015 até às 23h59 do
dia 13 de dezembro de 2015, considerando-se o horário oficial de Brasília - DF. A
taxa de inscrição é de R$ 74,00.
A seleção dos profissionais ocorre através de Prova Objetiva e Prova Discursiva,
ambas de caráter classificatório e eliminatório. A previsão é que a primeira etapa
aconteça no dia 21 de fevereiro de 2016.
O prazo de validade deste Concurso é de um ano, a contar da data da publicação
da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual
período.

Buscando a contratação de profissionais, a Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis - ANP anuncia a realização de seu mais novo
Concurso Público.
Desta vez, o objetivo é preencher vagas de níveis médio e técnico no cargo de
Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural
(14 vagas) e também de Técnico Administrativo (20 vagas).
Os contratados devem atuar no Distrito Federal e também no Rio de Janeiro, em
jornadas de 40h semanais. Já os salários iniciais variam de R$ 5.689,52 a R$
5.957,52, no entanto, após a primeira avaliação de desempenho, a remuneração
total pode chegar a R$ 6.669,52.

Se você tem idade mínima de 18 anos e atende aos demais requisitos citados no
edital, faça a sua inscrição a partir do dia 18 de novembro de 2015, pelo site
www.cesgranrio.org.br, até oito de dezembro de 2015. Em seguida, saiba que é
preciso pagar a taxa de participação no valor de R$ 55,00 por meio de boleto, em
qualquer banco.
É importante estar preparado, já que a classificação dos candidatos será efetuada
mediante a Provas Objetiva e de Redação, que serão realizadas em 26 capitais das
Unidades da Federação e no Distrito Federal. Os testes estão previstos para serem
aplicados em 31 de janeiro de 2016.
Este Concurso Público tem validade de um ano e há a possibilidade de prorrogação.
Para obter mais informações, acesse o edital de abertura disponível em nosso site.

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

Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 37.357 vagas, além de Cadastro de
Reserva.
•

Nacional

•

Centro-Oeste

•

Nordeste

•

Norte

•

Sudeste

•

Sul

Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

Concursos Abertos no Centro-Oeste

Vagas
143

Distrito Federal
Órgão
ANP Nível Médio

Vagas
34

ANS Técnico administrativo e Técnico em regulação de saúde suplementar

102

Psicologia Níveis Médio e Superior

500

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Exteriores Oficial

60

FUB - Fundação Universidade de BrasíliaProfessor
TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Juiz
substituto

Quatro

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

Goiânia Níveis Médio e Superior

1.840

Quente Todos os níveis de escolaridade

Nove

Goiás Níveis Médio e Superior

Dois

Prefeitura de Anápolis Todos os níveis de escolaridade

268

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

138

Órgão
Prefeitura de Ara Goiânia Todos os níveis de escolaridade
Goiânia Nível Superior

Vagas
Várias
30

Guapó Todos os níveis de escolaridade

172

Ourinhostodos os níveis de escolaridade

57

Rosa Todos os níveis de escolaridade

58

Morrinhos Todos os níveis de escolaridade
Palminópolis Todos os níveis de escolaridade
Varjão Todos os níveis de escolaridade

253
Várias
107

Bonópolis Todos os níveis de escolaridade

40

Prefeitura e Câmara de CaturaíNíveis Médio e Superior

10

Esgoto Todos os níveis de escolaridade
Goiás Professor

Várias
89

Veja todos » Concursos Abertos Goiás
Mato Grosso
Órgão

Vagas

ANS Técnico administrativo e Técnico em regulação de saúde suplementar

102

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

MP - Ministério Público Estagiário

64

Colíder Todos os níveis de escolaridade

Seis

Norte Professor e Zeladora merendeira

Várias

Órgão

Vagas

Norte Nível Superior

17

Prefeitura de ItaúbaApoio administrativo educacional e Professor

37

Juara Todos os níveis de escolaridade

62

Nobres Todos os níveis de escolaridade

Várias

Nortelândia Todos os níveis de escolaridade

29

Xavantina Apoio e Professor

28

Paranatinga Níveis Médio e Superior
Lacerda Todos os níveis de escolaridade

130
94

Serra Todos os níveis de escolaridade

158

Esperidião Contador

Um

Trabalho Níveis Médio e Superior

16

Grossatodos os níveis de escolaridade

52

Grosso Professor

54

UNEMATProfessor

15

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior
Ladário Guarda
Federal Juiz

Vagas
143
40
115

Órgão

Vagas

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

Vagas
143
77

Veja todos » Concursos Abertos Alagoas
Bahia
Órgão

Vagas

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Mangabeira Todos os níveis de escolaridade

135

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

18

Correntina Níveis Fundamental e Médio

12

Veja todos » Concursos Abertos Bahia
Ceará
Órgão

Vagas

ANS Técnico administrativo e Técnico em regulação de saúde suplementar

102

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Horizonte Todos os níveis de escolaridade
Ibiapina Todos os níveis de escolaridade

96
167

Órgão
Maranguape Todos os níveis de escolaridade

Vagas
959

Prefeitura de Morrinhos Níveis Médio e Superior

22

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Estagiário

21

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

Vagas
143
1.500

Altas Agente

18

Domingues Todos os níveis de escolaridade

90

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

Sobrado Todos os níveis de escolaridade

67

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

Vagas
143
48

Órgão
Araripe Professor

Vagas
58

Araripe Níveis Fundamental e Médio

Oito

Jardim Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Mata Todos os níveis de escolaridade

11

CRO-PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco Todos os
níveis de escolaridade

19

TRE - Tribunal Regional Eleitoral Nível Médio/Técnico

Quatro

UFPE - Universidade Federal de PernambucoProfessor

69

Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco
Piauí
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

Vagas
143

Piauí Todos os níveis de escolaridade

25

Lopes Todos os níveis de escolaridade

129

Piauí Todos os níveis de escolaridade

29

Parnaíba Professor
Prefeitura de Redenção do Gurguéia Todos os níveis de escolaridade
Cultura Professor

161
60
Várias

Eleitoral Níveis Médio e Superior

15

Piauí Professor

12

Órgão

Vagas

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
Acre Estagiário

Vagas
143
Várias

Órgão
Tarauacá Níveis Fundamental e Médio

Vagas
13

Trabalho Níveis Médio e Superior

Seis

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

Vagas
143

Amapá Nível Superior

21

Amapá Professor

21

Veja todos » Concursos Abertos Amapá
Amazonas
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior
Estado assistente e Auxiliar judiciário

Vagas
143
14

Veja todos » Concursos Abertos Amazonas
Pará
Órgão

Vagas

ANS Técnico administrativo e Técnico em regulação de saúde suplementar

102

Bombeiros Bombeiro

330

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Abaetetuba Todos os níveis de escolaridade
Curionópolis Níveis Médio e Superior

1.060
406

Órgão
Xingu Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Várias

Pirabas Todos os níveis de escolaridade

154

Ulianópolis Todos os níveis de escolaridade

448

Pará Professor

26

Pará Professor

17

Pará Nível Superior

Quatro

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

Vagas
143
95

Câmara de Cerejeiras Níveis Fundamental e Superior

Dois

Trabalho Níveis Médio e Superior

Seis

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

Vagas
143

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

Vagas
143

Órgão
Tecnologia Professor

Vagas
Dois

Prefeitura de JuarinaTodos os níveis de escolaridade

40

Veja todos » Concursos Abertos Tocantins

Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão

Vagas

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

SEDU - Secretaria de Estado da Educação Professor

1.178

IOPES - Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo Níveis Médio e
Superior
Guarapari Todos os níveis de escolaridade
Ibatiba Nível Superior
Neiva Médico e Médico ESF
Maurilândiatodos os níveis de escolaridade
Jetibá Professor
Jetibá Todos os níveis de escolaridade
Canaã Pedagogo e Professor
Vitória Níveis Fundamental e Médio
UFES - Universidade Federal do Espírito SantoTodos os níveis de
escolaridade
Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo

22

86
Seis
Várias
376
73
219
Várias
Três

19

Minas Gerais
Órgão
Corpo de Bombeiros Bombeiro militar

Vagas
30

Bombeiros Nível Médio

500

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

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

1.238
131
1.213
154

Contagem Guarda

20

Indaiabira Níveis Médio e Superior

36

Monte Todos os níveis de escolaridade

194

Caeté Todos os níveis de escolaridade

Nove

Câmara de Carmo de MinasTodos os níveis de escolaridade

Três

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

Glória Contador

Um

Lourenço Todos os níveis de escolaridade

11

Minas Auxiliar e Procurador

Três

Órgão
Viçosa Todos os níveis de escolaridade

Vagas
17

CISTRI - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência
e Emergência da Macrorregião Triângulo do NorteTodos os níveis de

505

escolaridade
Caldas Todos os níveis de escolaridade

17

Lage Todos os níveis de escolaridade

17

Guarda Civil Municipal de Varginha Guarda civil municipal

15

Gerais Professor

Dois

Gerais Professor e Professor de informática

Dois

Nanuque Auxiliar e Técnico em contabilidade

Dois

Prefeitura de Além ParaíbaTodos os níveis de escolaridade

118

Alterosa Todos os níveis de escolaridade

99

Andradas Todos os níveis de escolaridade

89

Lima Todos os níveis de escolaridade

47

Biquinhas Todos os níveis de escolaridade

54

Prefeitura de BocaiúvaTodos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Bonfinópolis de MinasTodos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Bonito de Minas Todos os níveis de escolaridade

294
31
135

Prefeitura de BuenópolisTodos os níveis de escolaridade

34

Nova Todos os níveis de escolaridade

43

Órgão
Capelinha Agente e Agente de combate às endemias
Caxambu Todos os níveis de escolaridade
Poções Todos os níveis de escolaridade

Vagas
18
129
74

Prefeitura de Cláudio Todos os níveis de escolaridade

152

Cláudio Guarda

Seis

Marinho Todos os níveis de escolaridade

14

Jesus Todos os níveis de escolaridade

58

Navarro Todos os níveis de escolaridade

101

Ervália Todos os níveis de escolaridade

303

Estiva Todos os níveis de escolaridade

48

Dumont Todos os níveis de escolaridade

115

Prefeitura de Frei LagonegroNíveis Fundamental e Superior

Nove

Prefeitura de Frei LagonegroTodos os níveis de escolaridade

38

Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais
Rio de Janeiro
Órgão
ANP Nível Médio

Vagas
34

ANS Técnico administrativo e Técnico em regulação de saúde suplementar

102

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

SEEDUC - Secretaria de Educação do EstadoProfessor

2.105

Órgão
Vassouras Todos os níveis de escolaridade
FEVRE - Fundação Educacional de Volta Redonda Nível Superior
Janeiro Professor

Vagas
19
Nove
74

Mendes Todos os níveis de escolaridade

123

Mendes Agente e Agente de combate às endemias

56

Alferes Agente e Agente de combate às endemias

13

Alferes Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua Agente comunitário de saúde e
Agente de combate às endemias

226

103

RIOSAÚDE Médico

23

Justiça Juiz

16

Janeiro Advogado e Procurador

Três

Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro
São Paulo
Órgão

Vagas

ANS Técnico administrativo e Técnico em regulação de saúde suplementar

102

Bombeiros Guarda-vidas

800

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Estado Oficial
Turvo Níveis Médio e Superior

73
Três

Órgão

Vagas

Anhembi Advogado e Procurador jurídico

Um

Bálsamo Técnico

Um

Rodrigues Advogado e Assessor jurídico

Um

Guaratinguetá Níveis Médio e Superior

10

Guariba Serviços e Vigia

Três

Câmara de PirassunungaNíveis Médio e Superior

Cinco

Pontoados os níveis de escolaridade

56

Câmara de Pradópolis Todos os níveis de escolaridade

Oito

Registro Todos os níveis de escolaridade

Oito

Campo Níveis Médio e Superior
Fronteiras Todos os níveis de escolaridade
Paulista Auxiliar

24
Quatro
Dois

Araraquara Todos os níveis de escolaridade

39

Pública Níveis Médio e Superior

48

IPMO - Instituto de Previdência do Município de Osasco Auxiliar de
serviços gerais

Três

MPE - Ministério Público do EstadoNível Superior

41

PGE - Procuradoria Geral do EstadoEstagiário

28

PGE - Procuradoria Geral do EstadoEstagiário

Nove

Machado Nível Superior

Várias

Órgão
Alvinlândia Agente e Atendente

Vagas
Oito

Angatuba Todos os níveis de escolaridade

57

Serra Médico

Um

Serra Níveis Médio e Superior

Várias

Araraquara Todos os níveis de escolaridade

25

Araraquara Agente

Um

Araras Nível Superior

94

Araras Nível Superior

Várias

Areias Níveis Fundamental e Superior

Quatro

Barrinha Todos os níveis de escolaridade

13

Barueri Nível Superior

35

Barueri Pedagogo
Itararé Níveis Médio e Superior

Várias
Oito

Borborema Todos os níveis de escolaridade

19

Prefeitura de Brodowski Todos os níveis de escolaridade

71

Caieiras Todos os níveis de escolaridade
Caiu Nível Superior
Prefeitura de Cantar Nível Superior

167
Várias
Três

Branca Professor e Professor de educação física

Várias

Catanduva Níveis Médio e Superior

Várias

Órgão
Paulista Nível Superior

Vagas
Várias

Divinolândia Todos os níveis de escolaridade

23

Divinolândia Todos os níveis de escolaridade

Várias

Artes Todos os níveis de escolaridade

77

Rocha Nível Superior

Várias

Guare Todos os níveis de escolaridade

34

Veja todos » Concursos Abertos São Paulo

Concursos Abertos no Sul
Paraná
Órgão

Vagas

ANS Técnico administrativo e Técnico em regulação de saúde suplementar

102

Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior

143

Iporã Todos os níveis de escolaridade

Seis

Prefeitura de JaguapitãTodos os níveis de escolaridade
Oeste Níveis Médio e Superior

40
Oito

Paraná Todos os níveis de escolaridade

49

Arapongas Níveis Fundamental e Médio

91

Públicos Auditor e Contador

Um

Mandirituba Advogado

Um

Nova Todos os níveis de escolaridade

318

Órgão

Vagas

Barracão Todos os níveis de escolaridade

18

Prefeitura de Bocaiúva do SulTodos os níveis de escolaridade

98

Cantagalo Todos os níveis de escolaridade

58

Chopinzinho Todos os níveis de escolaridade

32

Oeste Níveis Médio e Superior

Sete

Camargo Todos os níveis de escolaridade

26

Prefeitura de Flor da Serra do SulTodos os níveis de escolaridade

82

Beltrão Todos os níveis de escolaridade

27

Prefeitura de GuapiramaTodos os níveis de escolaridade

27

Prefeitura de GuaraniaçuTodos os níveis de escolaridade

67

Prefeitura de GuaraniaçuTodos os níveis de escolaridade

26

Prefeitura de IguatuNível Superior

Um

Prefeitura de JapuráTodos os níveis de escolaridade

36

Jesuítas Níveis Médio e Superior

Várias

Mariópolis Todos os níveis de escolaridade

79

Maripá Todos os níveis de escolaridade

11

Pérola Níveis Médio e Superior

Várias

Barreiro Todos os níveis de escolaridade

35

Tomé Todos os níveis de escolaridade

28

Tapejara Todos os níveis de escolaridade

Várias

Órgão

Vagas

Prefeitura de Tijucas do SulTodos os níveis de escolaridade

36

Esgoto Níveis Fundamental e Médio

Um

Tijucas do Sul PREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de
Tijucas do Sul Níveis Médio e Superior
UFFS - Universidade Federal da Fronteira SulProfessor

Três

11

Paraná Professor

Seis

Paraná Professor

Nove

Veja todos » Concursos Abertos Paraná
Rio Grande do Sul
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior
Autarquia Água de Ivoti Todos os níveis de escolaridade

Vagas
143
17

Militar Salva-vidas

300

Condor Oficial e Serviços gerais

Dois

Sinimbu Secretário

Um

S.A. Níveis Médio e Superior.
Jacuí Auxiliar e Contador
Social Educador e Recepcionista

Várias
Três
10

Conceição Médico e Médico Anestesiologia

Quatro

Estado Agente

Várias

Órgão
MPE - Ministério Público do EstadoEstagiário

Vagas
Um

Arari cátodos os níveis de escolaridade

Várias

Padre Todos os níveis de escolaridade

17

Prefeitura de Bom Princípio Níveis Médio e Superior

Várias

Canela Agente

34

Prefeitura de Caxias do SulTodos os níveis de escolaridade

25

Barros Todos os níveis de escolaridade

17

Prefeitura de Cristal do SulTodos os níveis de escolaridade

22

Irmãos Bibliotecário

Várias

Horizontina Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de IbiaçáTodos os níveis de escolaridade

25

Ivoti Todos os níveis de escolaridade

17

Prefeitura de Nova Alvorada Todos os níveis de escolaridade

24

Hamburgo Nível Médio

20

Portão Todos os níveis de escolaridade

156

Alegre Professor e Professor de educação especial

Três

Alegre Nível Superior

Sete

Quaraí Todos os níveis de escolaridade

40

Missões Todos os níveis de escolaridade

25

Corrêa Estagiário

Um

Órgão

Vagas

Sinimbu Todos os níveis de escolaridade

45

Estado Juiz

60

UFFS - Universidade Federal da Fronteira SulProfessor

11

Pelotas Professor

18

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do SulProfessor

13

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do SulProfessor

10

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Órgão
Defensoria Pública da UniãoNíveis Médio e Superior
Gaivota Auxiliar

Vagas
143
Várias

Irati Advogado e Assessor jurídico

Um

Oeste Controlador e Tesoureiro

Dois

Ambiente Engenheiro

Um

Catarinense Níveis Fundamental e Superior
Catarina Auxiliar e Técnico administrativo
Pinto Todos os níveis de escolaridade

Várias
Dois
Várias

Catarinense Professor

Três

Luz Todos os níveis de escolaridade

143

Chapecó Todos os níveis de escolaridade

39

Órgão
Wagner Todos os níveis de escolaridade

Vagas
16

Vista Professor

Várias

Silva Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de Balneário CamboriúTodos os níveis de escolaridade

193

Rincão Níveis Fundamental e Superior

Várias

Retiro Todos os níveis de escolaridade

26

Trombudo Médico e Médico clínico geral

Um

Trombudo Estagiário

20

Canoinhas Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Cocal do SulTodos os níveis de escolaridade
Concórdia Professor

Várias
75
Várias

Alta Todos os níveis de escolaridade

26

Alta Professor

10

Freitas Níveis Médio e Superior

Várias

Pinto Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de CorupáTodos os níveis de escolaridade

Várias

Guedes Níveis Fundamental e Superior

12

Prefeitura de FraíburgoAuxiliar em sala e Professor

Várias

Fraiburgo Professor e Professor de educação física

Várias

Garopaba Agente

12

Órgão
Garopaba Todos os níveis de escolaridade

Vagas
252

Prefeitura de GaruvaNíveis Médio e Superior

Cinco

Guaramirim Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de IbiamProfessor

Dois

Imbituba Todos os níveis de escolaridade

Várias

Imbuia Níveis Fundamental e Superior

Várias

Lacerdópolis Todos os níveis de escolaridade
Grande Nível Superior
Meleiro Todos os níveis de escolaridade
Meleiro Níveis Médio e Superior

16
Sete
26
Várias

Lopes Todos os níveis de escolaridade

29

Prefeitura de PiratubaTodos os níveis de escolaridade

51

Prefeitura de Porto Belo Todos os níveis de escolaridade
Getúlio Níveis Fundamental e Superior
Getúlio Níveis Médio e Superior
Getúlio Todos os níveis de escolaridade

130
Várias
Oito
90

Oeste Níveis Fundamental e Superior

Sete

Oeste Enfermeiro e Médico

Um

Prefeitura de Rio do SulNíveis Médio e Superior

Várias

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

Assistente Administrativo - Logística
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1262036
Nível hierárquico: Técnico

Local: Osasco / SP / BR
Quantidade de vagas: um
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 paletização para a necessidade de informação ao
fornecedor;
Disponibilizar informações/recursos para execução de inventários;
Controlar validade dos itens dos Cds;
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 a 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: uma
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 as 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: uma
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: à 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

PCD - Estoquista
Para a cidade de Macaé / RJ
Vaga exclusiva para pcd

Segmento: varejista (moda esportiva)
Requisitos: ensino médio completo, informática básica.
A empresa oferece:
Salário: R$990,00
Informar o Cid
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/pcdestoquista-227126.aspx

PCD - Crediarista
Para a cidade de Macaé / RJ
Vaga exclusiva para pcd
Segmento: varejista (moda esportiva)
Requisitos: ensino médio completo, informática básica.
A empresa oferece:
Salário: R$990,00
Informar o Cid
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/pcdcrediarista-227125.aspx

PCD - Auxiliar de Produção
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Vaga exclusiva para pcd
Local: ilha do governador
Atribuições da função: auxiliar nas atividades na área de produção da empresa
Tipo de deficiência: física e auditiva
Obs: não temos instalações para cadeirantes.

Dias de trabalho: segunda à sexta
A empresa oferece:
Salário: R$ 1001,00
Benefícios: a combinar
Informações de benefícios e horário de trabalho serão passados na entrevista.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/pcd-auxiliarde-producao-227131.aspx

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: uma
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.
Certifique-se de ter recebido um e-mail confirmando sua participação;
As informações contidas nesta página estarão disponíveis somente até a data final
Das inscrições;
A Goodyear e a Viva Talentos não se responsabilizam por eventuais custos de
passagem ou alimentação durante as etapas do processo seletivo;
Toda comunicação entre a Viva Talentos, a Goodyear e você será realizada via email ou telefone. Atualize seu currículo com os dados de contato, e olhe sempre a
caixa de entrada e o lixo eletrônico de seu e-mail;
Você pode acompanhar as mensagens enviadas através do site vagas.com.br.
Basta acessar o site com seu login e senha e clicar em “Ver seu histórico e
acompanhar processos seletivos”;

Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias. A falta do candidato em
uma das etapas será considerada como desistência no processo;
Você receberá retorno, tanto positivo quanto negativo, de todas as etapas do
processo seletivo;
Em caso de dúvida entre em contato com a Viva Talentos Humanos no telefone
(11) 3145-8488, de segunda a sexta das 9h às 18h; ou via Fale Conosco através do
link: http://bit.ly/falecomaviva .
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1253713/programa-de-estagiogoodyear-2016-americana-sp#sthash.R7BqKJOk.dpuf
www.vagas.com.br

DIVERSOS

COSTUREIRO (A) / AMERICANA / SP / 2 VAGA(S)
Padrhão Recursos Humanos está com duas vaga(s) em aberto para AMERICANA /
SP.
Responsabilidades: Irá atuar realizando operação de máquina de costura em
indústria.
Requisitos: Experiência anterior na área de costura; residir em Americana ou Santa
Bárbara.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao@padrhao.com.br com a sigla COSTURA no campo assunto até o dia
30/11/2015.
Veja outras vagas de Costureiro (a) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

JARDINEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Irá atuar na area externa do Hotel, com as seguintes rotinas: limpeza e manutenção do jardim (plantar, reguar, podar.)

Requisitos: Boa comunicação e dicção, experiência, responsável e dinâmico,
disposição física.
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios: \"Uniforme, VT e refeição no local **Após efetivação salário + R$ 99,00
estimativa de gorjeta, assistência médica, odontológica e possibilidade de
crescimento.\"
Observações: Horário de trabalho: 7h as 15:20h - escala 6x1
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla HOTEL/JARDIM no campo assunto até
o dia 12/12/2015.
Veja outras vagas de Jardineiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

PASSADEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Lavanderia situada na região do parque prado. Está com uma vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Passar roupas.
Requisitos: Experiência como passadeira.
Salário: a combinar
Benefícios: VT e cesta básica.
Observações: Encaminhar o currículo por e-mail ou agendar entrevista através do
número 19 3367-6154 (horário comercial).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vanda para o email contato@daywash.com.br com a sigla PASSADEIRA no campo assunto até o
dia 04/12/2015.
Veja outras vagas de Passadeira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

