BANCO DE VAGAS DE 11/12/2015
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 71
C) - Automotiva – página 84
D) – Comercial – página - 100
E) - Comunicação – página 118
F) – Educação – página 132
G) – Engenharia – página 146
H) – Indústria – página 161
I) – Instituições Sem Fins Lucrativos – página 174
J) - Operacional – página 180
K) – Saúde – página 195
L) – Tecnologia da Informação – página 208
M) – Internacionais – página 216
N) – Concursos Públicos – página 219
O) – Pessoas com Deficiência – página 247
P) – Estágios – página 250
Q) – Diversos – página 253

ADMINISTRATIVAS

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

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

Advogado (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

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 Contabil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

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

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

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

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

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

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 Contabil no
campo assunto até o dia 31/12/2015.
Veja outras vagas de Assistente Contábil no Emprega Campinas. São 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. São 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 Contabil no campo assunto até o
dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de Supervisor Contábil no Emprega Campinas. São 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, implantação 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. São 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 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 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. São 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. São 100%
grátis!

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. São 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. São 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

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

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 administrativo-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

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 Odontologica; 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

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 wintor.
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

Assistente de Departamento De Pessoal
Código da vaga: k3992-1
Ramo da empresa: Transporte Aéreo, Ferrov., Rodov. 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., Rodov. 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., Rodov. 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

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

Advogado Pleno
Código da vaga: v1273601
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Dezembro de 2015
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Dar suporte ao Gestor Jurídico em quaisquer questões legais necessárias ao bom
funcionamento da empresa, inclusive no relacionamento com escritórios de apoio
em toda a América Latina;
Atuação em Processos Judiciais e Extrajudiciais, incluindo, mas sem se limitar à
elaboração de petições, notificações, participação em audiências, sustentação oral e
negociações;
Execução de análises e elaboração de pareceres sobre contratos e temas de
interesse da empresa;
Dar suporte jurídico às Linhas de Produto e demais áreas da empresa, provendo
atendimento às consultas, orientando e esclarecendo questões de ordem legal,
visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam de acordo com
a legislação e com as normas internas vigentes;
Atuar no contato com clientes e fornecedores, negociando cláusulas e condições
contratuais visando à defesa dos interesses da empresa.
Manter o controle e atualização do banco de dados do sistema jurídico de controle
de processos e contratos, visando garantir a segurança e confiabilidade das
informações;
Conhecer e cumprir os procedimentos dos Sistemas de Gestão da Qualidade,
Saúde, Segurança e Meio Ambiente, incluindo as soluções de engenharia,
tecnológicas e administrativas que minimizem os impactos sobre a qualidade,

saúde, segurança e meio ambiente dos projetos nos quais estamos envolvidos,
contribuindo com a melhoria continua desses processos;
Conhecer os princípios de ética e conduta da empresa e aplicá-los, de forma plena,
em qualquer situação.
COMPETÊNCIAS NECESSARIAS:
Inscrição regular e ativa na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;
Inglês fluente, sendo capaz de se comunicar com fluidez, bem como de analisar e
emitir documentos jurídicos em língua inglesa;
Espanhol desejável.
COMPETÊNCIAS DESEJAVEIS:
Experiência com a prática forense;
Experiência com a gestão de contratos;
Experiência com foco nas área Trabalhista e vivência Empresarial;
Experiência Internacional é extremamente desejável
FORMAÇÃO:
Graduação em Direito.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1273601/advogadopleno#sthash.SSUNIlyq.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado
Código da vaga: v1274007
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belém / PA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Dezembro de 2015
Irá realizar cobrança ativa de contratos inadimplentes, Contactar cliente para
negociação e concretização de acordo.
Necessário experiência em área de recuperação de credito, recuperação judicial.
Superior Completo em Direito
Registro de OAB ativo
Disponibilidade para viagem.
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1274007/advogado#sthash.kQkwuQ6L.dpuf
www.vagas.com.br

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 administrativo-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
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1254347/advogado-asenior#sthash.jsg9oN8u.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1276036
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Dezembro de 2015
Pré-requisitos:
• Formação: Superior completo;
• Pós - graduação;
• Conhecimento do setor de energia ou eletricidade;
• Experiência Gerencial das áreas financeira, contábil e administrativa;
• Inglês Fluente;
• Mobilidade para residir em Curitiba ou Salvador.
Principais Atividades e Responsabilidades do cargo:
• Assegurar o alinhamento e cumprimento das políticas e estratégias;

• Apoiar o CFO nas montagens dos processos decisórios e na preparação de
relatórios e de informações da empresa para os acionistas;
• Desenvolver o relacionamento interno com as áreas das demais Diretorias;
• Auxiliar na Elaboração do plano estratégico, operacionais e programa de
orçamento de curto, médio e longo prazo;
• Auxiliar na Elaboração das demonstrações financeiras dos exercícios sociais;
• Desenvolver estudos e análises específicas demandas pela Diretoria
Administrativo-Financeira;
Local de Trabalho:
Salvador ou Curitiba
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276036/gerente-administrativofinanceiro#sthash.Q9f1cu6y.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1274625
Nível hierárquico: Gerência
Local: Brusque / SC / BR
Data de expiração: 25 de Dezembro de 2015
Principais Responsabilidades:
Planejamento e execução dos relatórios financeiros, orçamento, fechamento e
análise financeira.
Controle de budget, contas a pagar, contas a receber, etc.
Responsável por todo o reporte financeiro para a sede: fechamentos mensais,
trimestrais e anuais.
Realizar o controle interno, análise de custos e controle, monitoramento e despesas
de auditoria e auxiliar na melhoria da gestão.
Auxílio na Gestão e na elaboração do orçamento anual e ser responsável pelo seu
acompanhamento contínuo, identificando desvios e propondo medidas adequadas
para corrigi-los.
Requisitos:
Ter atuado com sistema TOTVS;
Ensino Superior Completo;
Inglês ou Espanhol Fluente/Avançado
Conhecimento consolidado de contabilidade, controladoria, finanças e visão global
da operação de fábricas e as atividades comerciais, de preferência tendo trabalhado
em local e em empresas multinacionais.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1274625/gerente-administrativofinanceiro#sthash.4zYgyXOy.dpuf
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)
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272976/gerentefinanceiro#sthash.Mms5p4Ax.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Contábil
Código da vaga: v1276118
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 27 de Dezembro de 2015
Perfil:
• Formado ou cursando Ciências Contábeis;
• Experiência em Contabilidade, de preferência, Contabilidade de Arrendamento
Mercantil ou Instituições Financeira em geral.
• Domínio de Excel, Word e Access;
• Conhecimentos de produtos e operações bancárias;
• Conhecimento em conciliação de contas patrimoniais;
• Conhecimento em análise e variações das contas de resultados e patrimoniais;
• Experiência em fechamento contábil
• Ser pró ativo, analítico e com visão de processos;
• Organização, comunicação verbal, espírito de equipe.
Atribuições:
• Analisar e executar as rotinas contábeis das empresas do grupo, assim como a
adequação dos procedimentos às normas do Banco Central, Receita Federal e
Legislação Societária a fim de assegurar seu pleno atendimento;

• Elaborar, analisar e conferir os balancetes e balanços de empresas do grupo,
utilizando as informações disponíveis no sistema informatizado, identificando e
solucionando possíveis inconsistências;
• Envio de informações para o Banco Central, tais como: 4010 4016 e 4060.
• Apoiar na elaboração das Demonstrações Financeiras;
• Mensurar oportunidades de melhorias, descrever e acompanhar a apresentação
de novos projetos.
• Prestar atendimento à auditoria interna e externa, bem como a fiscais e
solicitações da Receita Federal, providenciando a documentação solicitada dentro
do prazo estipulado;
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276118/analistacontabil#sthash.yBEShuIr.dpuf
www.vagas.com.br

GESTOR FINANCEIRO (CONTROLADORIA)
Código da vaga: v1273088
Nível hierárquico: Gerência
Local: Minas Gerais / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Janeiro de 2016
Empresa: Multinacional – Indústria Química
Localização: Interior de Minas Gerais – cidade a 100 km de BH
PRINCIPAL DESAFIO DA FUNÇÃO:
•Gerir a rotina dos processos tributário e financeiro, report internacionais, balanços,
USGAAP, Indian GAAP, gestão de custo e capital (OPEX e CAPEX), e conformidade
legal e estatutária da empresa.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DA FUNÇÃO:
•Gerir a área financeira (contábil e taxas)
•Garantir o estatuto da empresa – o artigo social da empresa
•Garantir à conformidade a legislação do país
•Garantir o USGAAP ou Indian GAAP de acordo com o negócio
•Ser a responsabilidade de delegação de autoridade
•Garantir a conformidade legal com as taxas e leis do país
•Gestão dos processos financeiros
•Gestão de custo e taxas;
•Gestão de rotina contábil/financeira
•Gestão de equipe
•Experiência na elaboração de relatórios e balanços
FORMAÇÃO ACADÊMICA E CONHECIMENTOS REQUERIDOS
•Curso Superior em Ciências Contábeis e pós-graduação em áreas afins;
•Conhecimento da Área Fiscal e processo de Importação e Exportação;

•Excel Avançado;
•Desejável conhecimento do Sistema TOTVS - Protheus;
•Inglês fluente.
•Experiência em gestão de pessoas e área financeira
DISPONIBILIDADE PARA RESIDIR EM CIDADE A 100 km DE BELO HORIZONTE
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1273088/gestor-financeirocontroladoria#sthash.xyXEoIve.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Controladoria e Contabilidade
Código da vaga: v1274035
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 15 de Dezembro de 2015
1.
Analisar o Balancete mensal para o controle de receitas e despesas, do
sistema de custos e da formação de preços de venda dos cursos, em conformidade
com padrões estabelecidos.
2.
Elaborar relatórios gerenciais rotineiros e especiais demandados pelos
superiores e gestores das diversas áreas da Instituição.
3.
Gerenciar as atividades de controladoria respondendo pela gestão e controle
dos processos pela equipe.
4.
Participar da elaboração do orçamento anual para cada área, envolvendo a
coleta de dados, a análise e o agrupamento das informações enviadas; a
elaboração dos relatórios para aprovação, os ajustes e a conclusão, garantindo a
confiabilidade e consistência dos resultados obtidos.
5.
Realizar estudos estatísticos e a análise das informações recebidas das
áreas.
6.
Assegurar o correto levantamento dos preços de mensalidades dos cursos da
Instituição, por meio do estudo de viabilidade econômico-financeiro.
7.
Efetuar estudos e cálculos especiais solicitados por outras áreas da
Instituição, como viabilidade de novos negócios, financiamentos, etc.
8.
Participar dos estudos de análise de viabilidade de novos cursos e
fechamento dos já existentes.
9.
Acompanhar os gastos de cada centro de custo, custo hora aula, aluno,
custos fixos e variáveis e gastos rateados.
10.
Realizar o acompanhamento orçamentário (realizado x orçado), atualizando
relatórios gerenciais, analisando divergências e correções necessárias.
11.
Acompanhar os registros e operações necessários à elaboração dos diversos
demonstrativos contábeis da Instituição.

12.
Garantir a interpretação e aplicação da legislação fiscal, tributária e do plano
de contas aprovado, coordenando e acompanhando a realização dos registros e
operações contábeis, orçamentárias e patrimoniais.
13.
Acompanhar o processo de administração dos tributos da Instituição,
assegurando o registro dos atos e fatos contábeis; o controle do ativo permanente
e controle de custos.
14.
Assegurar o cumprimento das obrigações acessórias, tais como: declarações
ao fisco e órgãos competentes, bem como o registro dos livros nos órgãos
apropriados.
15.
Acompanhar a elaboração de demonstrações contábeis e financeiras,
orientando os processos de auditoria e controle interno.
16.
Assegurar o fechamento mensal do balanço e montagem dos relatórios
gerenciais, elaboração das análises de contas patrimoniais (ativo e passivo),
conciliação de contas contábeis e demonstrações das composições dos saldos.
17.
Garantir permanentemente a qualidade e confiabilidade das informações
recebidas e geradas.
18.
Garantir a eficiência na sinergia entre o fluxo de caixa e os demonstrativos
de resultado do orçamento.
19.
Apurar os índices de Liquidez, Estrutura e Rentabilidade;
20.
Criar indicadores e acompanhar para mensurar a desempenho econômica e
financeira;
21.
Apoiar as áreas geradoras de informações (Suprimentos, Contas a Pagar,
Contas a Receber, R.H. e Fiscal) de modo que a informações cheguem à
Contabilidade da melhor maneira evitando retrabalho/reclassificações;
Salário: A combinar
Horário: Segunda a quinta feira das 08h00min às 18h00min e Sexta feira das
08h00min às 17h00min
Benefícios: Ass. Médica, Odontológica, VT, VR e Seguro de Vida.
Local de Trabalho: Zona Oeste de São Paulo
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1274035/gerente-decontroladoria-e-contabilidade#sthash.T79NKEZp.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Fiscal e Financeiro
Código da vaga: v1255899
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Dezembro de 2015
Oportunidade da vaga

O candidato terá oportunidade de ter acesso a todo o processo de importação e
tudo o que o permeia. Terá acesso a custos de uma importação, contato com
stakeholders da área de comércio exterior, impostos relacionados.
Descrição da vaga
A vaga tem a função de comandar a parte fiscal e financeira da empresa
juntamente com os sócios. Essa vaga é direcionada a todo assunto que envolve
desembaraço aduaneiro, levantamento fiscal, contas a pagar, relatórios financeiros.
Esse cargo é responsável por lidar com toda a parte fiscal da empresa, assim como
documentação contábil e financeira.
Atividades
Emissão de nota fiscal
Pesquisa e levantamento dos custos de desembaraço para cada processo de
importação
Acompanhamento e cobrança na liberação de documentos e carga para transporte
Cotação, contratação e acompanhamento de todos os fretes da empresa.
Cálculo do CMV (custo da mercadoria vendida)
Classificação contábil
Conciliação de contas a pagar
Emissão e apresentação de relatórios financeiros
Controle fiscal - Conhecimento em CFOP
Alíquotas de dentro do estado de Spp. Fora do estado de S.P. para cada produto e
de produtos importados
Alíquotas de PIS, COFINS E IPI de produtos importados.
Emissão e notas fiscais de entrada de importação, e outras entradas, de saída de
vendas, de transferências etc de devolução.
Arquivos XML
Organizar arquivo
Analisar das contas a pagar ( às vezes pode acontecer de uma conta vir com um
valor alto, entender o motivo, questionar).
Saber se relacionar em equipe, for colaborativo.
Cotação de transportes dos pedidos
Emissão de pedidos
Recepção de clientes e fornecedores
Arquivamentos de despesas e documentos
Requisitos
Experiência em MICROSIGA ou SAP
Conhecimento e/ou experiência em contabilidade
Habilidades e Características
Ser responsável, principalmente pelas suas ações.
Disciplina
Gostar de contabilidade
Ter rapidez na resolução de problemas
Lidar bem com burocracia
Condições
Salário: R$1400,00
Benefícios: VT
Diferenciais
Curso superior em Ciências Contábeis

Curso superior em Administração
Cursos técnicos relacionados à área
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1255899/auxiliar-fiscal-efinanceiro#sthash.IEwRWFpD.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Pleno
Código da vaga: v1274529
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Dezembro de 2015
Atividades:
Reportar relatórios de contas a receber ( Free Cash Flow, Provisão de devedores).
Reconciliar contas contábeis da área.
Realizar atividades de cobrança ( atendimento de clientes, negociação, baixa dos
recebimentos).
Atender auditoria.
Requisitos:
Curso superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia.
Necessária experiência em Contabilidade.
Excel avançado.
Inglês intermediário.
Desejável: Conhecimento do sistema SAP e rotinas bancárias.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1274529/analista-financeiropleno#sthash.8maxo26J.dpuf
www.vagas.com.br

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 12/12/2015.
Veja outras vagas de Assistente de DP no Emprega Campinas. São 100% grátis

ASSIST. FISCAL (SIMPLES) / VALINHOS / SP / 2 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com dois vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: responsável por controlar e executar trabalhos relacionados
com a área contábil, sendo eles: registro de documentos, escrituração de livros
fiscais, classificação de despesas, análise e reconciliação de contas.
Requisitos: Ensino Superior completo ou cursando ou curso Técnico na área e
conhecimento em informática. Possua conhecimento da legislação do lucro simples
e MEI, conferência de livros fiscais, cálculos de ICMS ST, legislação tributária. Vaga
exclusiva para quem mora em Campinas/SP, Valinhos/SP ou Vinhedo/SP.
Salário: a combinar
Benefícios: VT em dinheiro com desconto de 2,5% e VR de R$15,30 por dia em
Ticket Alimentação Obs.ENVAIR O ULTIMO SALÁRIO E PRETENSÃO SALARIAL NO
CURRICULO OU CORPO DO EMAIL
Observações: Horário de trabalho: Segunda a Sexta-feira das 08hs00min às
17hs30minhrs, com 01h30minh de almoço.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla CONTABIL2015 no campo assunto até
o dia 12/12/2015.
Veja outras vagas de Assist. Fiscal (Simples) no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ASSIST FISCAL (LUCRO REAL/ PRE / VALINHOS / SP / 2 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com duas vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: responsável por controlar e executar trabalhos relacionados
com a área contábil possua conhecimento da legislação do lucro real, lucro
presumido, conferência de livros fiscais, cálculos de ICMS ST, legislação tributária.
Requisitos: Ensino Superior completo ou cursando ou curso Técnico na área e
conhecimento em informática. Experiencia e conhecimento na legislação lucro real,
presumido, cálculos de ICMS, ST, legislação tributaria. Vaga exclusiva para quem
mora em Campinas/SP, Valinhos/SP ou Vinhedo/SP.
Salário: a combinar
Benefícios: VT em dinheiro com desconto de 2,5% e VR de R$15,30 por dia em
Ticket Alimentação Obs.ENVAIR O ULTIMO SALÁRIO E PRETENSÃO SALARIAL NO
CURRICULO OU CORPO DO EMAIL
Observações: Horário de trabalho: Segunda a Sexta-feira das 08hs00min às
17hs30minhrs, com 01h30minh de almoço.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla CONTABIL2015 no campo assunto até
o dia 12/12/2015.
Veja outras vagas de Assist Fiscal (Lucro Real/ Pre no Emprega Campinas. São
100% grátis!

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 12/12/2015.
Veja outras vagas de Assistente Contábil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

RECEPCIONISTA BILINGUE TURNANT / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CAMPINAS RH em parceria com Hotel. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Experiência em recepção, atendimento de pessoas via
telefone/balcão. Registrar entrada e saída de hospedes, fazer lançamento de
comandas.
Requisitos: Ensino médio, domínio no pacote Office e inglês intermediário.
Disponibilidade para trabalhar em escala seis x um com revezamento de turnos:
manhã, tarde e noite.
Salário: R$ 1.250,00
Benefícios: + VT + RL + VA (R$ 235,00) + CM
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sirlene para o email selecao@campinasrh.com.br com a sigla Recep Hotel no campo assunto até o
dia 15/12/2015.
Veja outras vagas de RECEPCIONISTA BILINGUE TURNANT no Emprega Campinas.
São 100% grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS-SP / 2 VAGA(S)
RVA SECURITY está com dois vaga(s) em aberto para CAMPINAS-SP.
Responsabilidades: Realizará atividades administrativas, como arquivo, contas a
pagar e receber, atendimento telefônico.
Requisitos: Desejável experiência na área administrativa; fácil acesso a CampinasSP. Conhecimento em informática.
Salário: R$ 983,00
Benefícios: VA+VT+VR
Observações: Enviar currículo no corpo do email.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luísa Spina para o
e-mail rvaselecao@gmail.com com a sigla AUX. ADM no campo assunto até o dia
30/12/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. São
100% grátis!

ASSISTENTE DE DEPTO PESSOAL / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade (Inicio Imediato) está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.

Responsabilidades: Folha de Pagamento, Admissões, rescisões, 13° salário, férias,
Impostos: INSS, IR, DARF PIS, DARF Desoneração, RAIS, DIRF, Contribuições
sindicais, Homologações em sindicatos e MTE, assessoramento de duvidas de
clientes.
Requisitos: Ter experiência com o Folhamatic e desoneração será diferencial.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: VT, VR, Assist Médica e Odonto.
Observações: Regime CLT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jessica para o email selecao.externo@yahoo.com.br com a sigla Assistdp no campo assunto até o
dia 20/12/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DE DEPTO PESSOAL no Emprega Campinas. São
100% grátis!

ASSISTENTE DE ESCRITA FISCAL / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade (Inicio Imediato) está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Ter Trabalhado em escritório de Contabilidade será o
diferencial.
Requisitos: Conhecimentos em emissão de nota fiscal eletrônica municipal e
estadual, lançamento de notas fiscais para apuração das empresas do lucro real,
presumido ou simples nacional, retenção de impostos, calculo de impostos
municipais, estaduais e federais das empresa do lucro real, presumido ou simples
nacional, demonstrativos tais como, GIA, SPED Fiscal, EFD contribuições, DCTF,
Nota Fiscal Paulista e todas outras obrigações acessórias.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VR, Convenio Médico, Odonto e Seguro de Vida.
Observações: Enviar pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jessica para o email selecao.externo@yahoo.com.br com a sigla Assistfiscal no campo assunto até
o dia 20/12/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DE ESCRITA FISCAL no Emprega Campinas. São
100% grátis!

AUXILIAR CONTABIL / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade (Inicio Imediato) está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Separação de documentos, Classificação contábil, Lançamentos
contábil, Arquivar, Conferencia de lançamentos, atendimento ao cliente via telefone
e recepção, noção das obrigações acessórias de contabilidade.
Requisitos: Ter noção de sistema integrado e planilhas de Excel será o diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VR, Conv médico e Odonto.
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jessica para o email selecao.externo@yahoo.com.br//www.empregacampinas.com.br/?s=Auxiliar
Contabil' title='Auxiliar Contabil'>Veja outras vagas de Auxiliar Contabil no
Emprega Campinas. São 100% grátis!

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: a combinar
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. São 100% grátis!

Analista de Apoio Jurídico
Código da vaga: v1276546
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Dezembro de 2015
Requisitos:
- Superior completo em Administração de Empresas.
- Experiência na área Administrativa, realizando as seguintes atividades:
Extração de dados do sistema jurídico;
Elaboração de relatórios com estatísticas (gráficos);
Encaminhamento de guias para pagamento dos serviços dos escritórios
correspondentes;
Imprescindível habilidade com Excel;
Desejável experiência com indicadores.
Local de trabalho: Casa Verde - São Paulo - SP
Obs.: Vaga temporária para cobertura de licença-maternidade.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276546/analista-de-apoiojuridico#sthash.KLAUskdm.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1276439
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Londrina / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Dezembro de 2015
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Atendimento de tutores, alunos e público externo na Unopar Polo Niterói; atividades
administrativas, de documentação e arquivo.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Ensino Médio Completo.
LOCAL DE ATUAÇÃO
Unopar Polo Niterói
HORÁRIO DE TRABALHO
Seg. à Qui. - 17h50min às 22h40min
Sex. - 18:00 as 22:40
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276439/auxiliaradministrativo#sthash.Dv87szDS.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1276332
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Dezembro de 2015
Prestar atendimento telefônico e pessoal. Fazer o cadastramento, esclarecimentos e
informações do curso para os alunos; Organização das salas de aula, cadastro
biométrico, compras e correios (quando necessário); entrega materiais para alunos
e executar outras tarefas correlatas, conforme solicitação do superior imediato.
Experiência com atendimento telefônico e pessoal, atendimento secretaria
acadêmica, atendimento demanda do MEC.
Ensino Superior completo Administração ou Pedagogia.
Conhecimento de informática, com ênfase em editores de textos, planilhas
eletrônicas e internet.
Benefícios: Plano Saúde, Ticket e Vale transporte.
Horário: Quarta-feira a Domingo.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276332/assistenteadministrativo#sthash.Iu8qbphw.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Investimentos
Código da vaga: v1276363
Nível hierárquico: Gerência
Local: Vitória / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Dezembro de 2015
O profissional será responsável por realizar atendimento especializado voltado a
investimentos para clientes pessoa física de alta renda.
Buscamos profissionais que já tenham vivenciado desafio similar e que tenham
denso conhecimento em investimentos.
Pré requisitos mandatórios:
- Graduação completa;
- CEA em vigência
- com serviços financeiros e investimentos.
Requisitos desejáveis:
- Experiência na área comercial
- Conhecimento em P&L;
- CPA-20 em vigência.

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276363/gerente-deinvestimentos#sthash.EuTL4fi8.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar administrativo
Código da vaga: v1276636
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Dezembro de 2015
Descrição das atividades: elaborar os relatórios mensais e avulsos e garantir a
análise das informações; assegurar o cumprimento das etapas de reconvocação
dentro do prazo; garantir o cumprimento das metas estabelecidas alinhadas com a
organização; assegurar e monitorar a convocação dos recém-nascidos através do
contato com a família e/ou o cliente (tais como: UBS, PSF, hospitais e
maternidades etc) do exame que apresentou alteração ou confirmação na triagem
neonatal; garantir e monitorar o comparecimento da criança na primeira consulta
dos casos confirmados; providenciar o reagenda mento da coleta e/ou a consulta
quando o agendamento não foi efetivo; garantir que os órgãos competentes e seus
respectivos responsáveis (Unidades básicas de saúde, programa de saúde da
família, Serviço Social, Conselho Tutelar) sejam envolvidos e acionados quando
pertinente; assegurar que o arquivamento das documentações legais, tais como:
relatórios médicos, resultados de exames externos, ofícios, documentos diversos
entre outros sejam efetivamente realizados; garantir um atendimento de qualidade
visando à satisfação do cliente.
Vaga temporária para cobertura de licença maternidade.
Horário de trabalho das 08h00 às 17h00 de seg a sex.
Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, cesta
básica e refeição no local.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276636/auxiliaradministrativo#sthash.kK9qswBy.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Gestão Sênior
Código da vaga: v1276774
Nível hierárquico: Sênior

Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração: 30 de Dezembro de 2015
Atribuições:
•
Acompanhamento dos indicadores dos projetos com as áreas da empresa e
dos planos de ação;
•
Análise de bases de dados utilizando ferramentas da qualidade e
estatísticas;
• Realização de reuniões de resultados periódicas com as áreas envolvidas nos
projetos, para acompanhamento e redirecionamento em caso de desvios;
•Realização de treinamentos em Gestão de Processos ( PDCA) para os
colaboradores da empresa.
Conhecimentos e habilidades necessários:
• Superior Completo em Administração, Estatística ou Engenharia de Produção.
• Experiência com ferramentas de gestão e PDCA;
• Excel avançado
Remuneração e Benefícios:
•
Compatíveis com Mercado
Local:
• Belo Horizonte
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276774/analista-de-gestaosenior#sthash.RvaA6chg.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Contabilidade e Controladoria
Código da vaga: v1276714
Nível hierárquico: Gerência
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Dezembro de 2015
Responsável pelo planejamento, controle e direção das atividades de curto, médio e
longo prazo executadas nas áreas de controladoria, contabilidade e custos, com o
objetivo de assegurar que relatórios, registros e execuções sejam feitos de acordo
com os princípios e normas contábeis, financeiras, e estabelecidas pela
organização.
Experiência nas áreas de controladoria, custos e contabilidade em indústrias de
grande porte.
Ensino Superior completo em Ciências Contábeis e Pós-Graduação / MBA em
Controladoria.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276714/gerente-decontabilidade-e-controladoria#sthash.ME7NFei9.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL
Código da vaga: v1234619
Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Atividades Desempenhadas: Conferir Livros Fiscais verificando lançamentos
efetuados evitando erros nas entradas de notas fiscais de compras e faturamentos,
solicitando a correção caso necessário; Emitir de relatório de faturamento a fim de
enviar dados a controladoria para que seja validado o faturamento do mês; Apurar
impostos fiscais municipais, estaduais e federais da empresa e de terceiros
confrontando informações de relatórios identificando débito e/ou crédito para a
correta geração das guias; Apurar de impostos fiscais municipais e federais retidos
de terceiros conferindo notas fiscais de serviços tomados, se as retenções são
devidas ou não, bem como alíquotas aplicadas. Declarar impostos fiscais
municipais, estaduais e federais; Controlar o ressarcimento de impostos,
mensalmente; Atender a solicitações de órgãos fiscalizadores.
Conhecimento Técnico: Formação em Ciências Contábeis, amplo conhecimento na
área fiscal e contábil.
Horário de Trabalho: 08h30min ás 18h30min
Salário: A combinar
Benefícios: - VR
- VT
- PPR
- Seguro de Vida
- Convênio farmácia
- Seguro saúde Allianz
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1234619/analistafiscal#sthash.w4Iq1TCG.dpuf
www.vagas.com.br

Auditor Financeiro
Código da vaga: v1276724
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 30 de Dezembro de 2015
Descrição de Atividades:
Atuar como responsável pela gestão de projetos de auditorias e atividades, avaliar
conformidades e as atividades de risco.
Planejar, executar e apresentar relatórios de conformidade; avaliar operações e
recomendar políticas, procedimentos e mudanças operacionais para melhorar o
controle interno.

Determinar o escopo de auditoria e identificar riscos; desenvolver programas de
auditoria e preparar a documentação de apoio.
Qualificações:
Formação Superior em Contabilidade ou áreas afins;
Desejável especialização na área;
Experiência em Auditoria Interna;
Imprescindível Inglês Fluente.
Avalie a de
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276724/auditorfinanceiro#sthash.P3U3febx.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento Financeiro Sênior
Código da vaga: v1276688
Nível hierárquico: Sênior
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 30 de Dezembro de 2015
Promover a análise e consolidação do Orçamento;
Elaborar instruções orçamentárias;
Implementação, controle e análise do orçamento das empresas em conjunto com
gestores;
Preparar apresentações/relatórios gerenciais de orçamento e de acompanhamento
de real x orçado;
Comparação e análise dos resultados reais com o orçado, com o objetivo de
detectar e entender os desvios para possível redirecionamento estratégico;
Desenvolvimento de projeções financeiras baseadas nas premissas operacionais e
financeiras das empresas.
Realizar Os reports financeiros para o head Quarter
Necessário: Inglês avançado/Fluente
Bons Conhecimentos em Excel
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276688/analista-deplanejamento-financeiro-senior#sthash.9TKzCkWB.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro (a)
Código da vaga: k8-602
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 30/11/2015
Previsão de encerramento: 31/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XDfdC6

Analista Jurídico - Regulatório – Campinas/SP
Código da vaga: v1276971
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Data de expiração: 18 de Dezembro de 2015
Requisitos:
* Graduação completa em Direito;
* Desejável pós-graduação na área Ambiental;
* Experiência com SAP será considerado diferencial.
Responsabilidades:
* Administração de regularidade das normas Regulamentadoras do Setor (ANP);
Elaboração e revisão dos contratos de cessão de uso de espaços físicos, salas para
operação/faturamento e dutos; Revisão e validação de contratos
Petrobrás/TRANSPETRO para armazenamento/movimentação de produtos e
aquisições de derivados de petróleo e não derivados; Elaboração e revisão em
contratos de fornecimento firmados com Usinas para aquisição de derivados.
* Suporte e controle de licenças das bases e de toda a empresa em sinergia com o
time de operações; Dentro do departamento Jurídico é o responsável pela
elaboração das defesas administrativas e judiciais, bem como propositura das ações
competentes; Em questões que tenham como direito material direito Regulatória e
Ambiental da Companhia presta as informações e suporte necessário aos demais
membros do jurídico. Demais atribuições correlatas ao cargo.
Informações Complementares:
* Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico,
Convênio Odontológico e Seguro de Vida.
* Local de trabalho: Campinas/SP (Ao lado do Hipermercado Extra na saída para
Jaguariúna).
* Horário: Segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00 - Refeição 01h12min
minutos.

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276971/analista-juridicoregulatorio-campinas-sp#sthash.pSSu7zIh.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1276956
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Embu / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Dezembro de 2015
Requisitos:
Formação: Ensino médio completo;
Conhecimentos: Rotinas administrativas e atendimento aos clientes;
Experiência comprovada na carteira.
Informações da Vaga:
Principais atribuições: Rotinas administrativas e atendimento ao público;
Benefícios: Vale transporte e Vale Alimentação;
Tipo da Vaga: Efetiva;
Horário de Trabalho: de segunda à sexta das 09h30 às 19h20;
Local de Trabalho: Embu das Artes.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276956/auxiliaradministrativo#sthash.2Z07MGoA.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL SENHOR
Código da vaga: v1276859
Nível hierárquico: Sênior
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Dezembro de 2015
Solicitações e atribuições do cargo:
Fechamento fiscal acompanhamento das conciliações fiscais, atuação com SPED
fiscal, atualização de legislação e aplicação dos tributos ICMS, PIS, CONFINS, IPI,

ISS, retenções em geral, atendimento a auditorias internas, emissão de DANFE de
saídas, entradas e importação, carta correção, escrituração fiscal, legislação do
ICMS, entre outras atividades. Escrituração de notas fiscais de entrada,
classificação, etc.
Experiência com suporte aos clientes internos, externos e na emissão de notas
fiscais da filial, Sped fiscal, apuração PIS/COFINS, apuração ICMS-st, emissão
notas fiscais diversas de entradas/saídas, emissão de carta de correção, emissão
guias para pagamento de impostos - ST e Federal, renovação cadastral ICMS-st nos
estados, Sintegra todos os estados - ST, DCI mensal, apuração GISOLINE - ISS,
conhecimentos de DIPJ/ECF, obrigações assessórias em geral.
Experiência nas atividades descritas.
Ensino superior completo em ciências contábeis ou cursos relacionados. Desejável
conhecimento em sistemas integrados (preferencialmente Totvs/Logix), domínio
pacote Office e Excel avançado.
Salário e benefícios compatíveis com o mercado.
Horário de trabalho das 07h45min às 17h30min.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276859/analista-fiscalsr#sthash.UdAvty7Z.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE SUPPLY CHAIN
Formação superior completa ou em curso nas áreas de: Administração / Comércio
exterior / Logística ou afins.
Inglês fluente
Com vivência nas operações de logística interna envolvendo controle de estoque de
materiais importados e nacionais, itens de produção e armazenamento;
Gestão dos processos de compras de matérias prima;
Negociações com fornecedores internacionais;
Acompanhamento dos processos de comércio exterior;
Elaboração de relatórios gerenciais e diversos.
Usuário Excel avançado e sistema Protheus
Local de Trabalho: (Raposo Tavares) ZO
Interessadas enviar currículos para: excelência@excelenciasolucoesrh.com.br

Analista de DP
Imprescindível conhecimento em RM Labore
Conhecimentos em encargos de folha de pagamento, rescisão e férias.

Disponibilidade para INÍCIO IMEDIATO
Para Contratação como Temporário (01 mês)
Local: Faria Lima (São Paulo - SP)
CVs / Indicações: dp.pessoal@rhindgroup.com.br

ASSISTENTE CONTÁBIL
Guarulhos - SP
• Formação técnica em contabilidade e/ou cursando superior em ciências contábeis;
• Será um diferencial ter conhecimento em sistema integrado Totvs;
• Experiência com classificação, conciliação e lançamentos contábeis;
• Fácil acesso para região de Guarulhos – SP.
Interessados se candidatar no link www.vagas.com.br/v1268016

CONTADOR / SUMARÉ/ SP / 3 VAGA(S)
ANURB RH EM PARCERIA COM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE está com três
vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Elaborar e analisar balancetes e demonstrações contábeis e
realizar processos de legalização e encerramento de empresas. Administrar os
tributos da empresa, preparar obrigações acessórias ao fisco, órgãos competentes e
contribuintes e controla o registro de livros fiscais.
Requisitos: Pessoa pro ativa, dinâmica, simpática, que saiba liderar equipe.
Escolaridade: ciências contábeis Tempo de experiência: cinco anos Estado civil:
casado
Salário: R$ 4.000,00
Benefícios: VALE REFEIÇÃO E VALE TRANSPORTE
Observações: RESIDIR EM SUMARÉ HORÁRIO DE TRABALHO: DAS 7 ÀS 17.00
HORAS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Denise Silva para
o e-mail recrutamento@anurbrh.com.br com a sigla CONTADOR(A) no campo
assunto até o dia 23/12/2015.
Veja outras vagas de CONTADOR no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE CONTÁBIL
Pretensão Salarial
Benefícios: VT, café da manhã no local, almoço no local, ass médica, ass
odontológica, cesta básica.
Local de Trab.: Centro
Horário: de seg á quinta de 08h00min 18h15min e sexta até 17h15min
Requisitos: Cursando graduação contábil ou ter o técnico contábil e experiência na
área
Atividades: Toda rotina contábil
Os interessados favor encaminhar o currículo para o e-mail
selecao.carioca@gelre.com.br colocando no assunto o título da vaga

Auxiliar Técnico Administrativo
Local de trabalho: São Gonçalo
Atividades:
- Rotinas administrativas
- Monitoramento de vídeos com foco em segurança.
- Elaboração de relatórios
Requisitos:
- 2 grau completo
- Cursando Técnico em Segurança do Trabalho.
- Pacote Office Básico.
Segunda à sexta-feira, das 07h30min às 17h18min.
Salário: R$1.043,44 + Vale Transporte + Vale Refeição ou Vale Alimentação +
Assistência médica + Assistência Odontológica.
Os Interessados deverão enviar currículo para:
rj.selecaodeprofissionais@gmail.com

Assistente Administrativo
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Local: centro
Requisitos:
Superior em administração de empresas, contabilidade ou economia (cursando ou
completo).

Conhecimento de informática e pacote Office
Conhecimento dos processos de contas a pagar, contas a receber, departamento de
pessoal.
Responsabilidades:
Atendimento ao público
Atividades de administração básica
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: ajuda de transporte, vale refeição, seguro de vida.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/assistenteadministrativo-228. aspx

Auxiliar Fiscal
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: contábil (escritório)
Suporte no setor fiscal
Apuração de impostos
Simples nacional
É preciso experiência mínima de seis meses comprovada em carteira no setor fiscal
de um escritório contábil Formação: médio
De segunda a sexta em horário comercial
A empresa oferece:
Salário: entre R$1. 000,01 e R$2. 000,00
Benefícios: VT + vr + plano de saúde (50%)
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliarfiscal-229716.aspx

ANALISTA CONTABIL / SUMARÉ/ SP / 3 VAGA(S)
ANURB RH EM PARCERIA COM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE está com três
vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.

Responsabilidades: Elaborar e analisar balancetes e demonstrações contábeis e
realizar processos de legalização e encerramento de empresas. Administrar os
tributos da empresa, preparar obrigações acessórias ao fisco, órgãos competentes e
contribuintes e controla o registro de livros fiscais.
Requisitos: Pessoa pro ativa, dinâmica, simpática, que saiba liderar equipe.
Escolaridade: ciências contábeis Tempo de experiência: cinco anos Estado civil:
casado(a)
Salário: R$ 4.000,00
Benefícios: VALE REFEIÇÃO E VALE TRANSPORTE
Observações: RESIDIR EM SUMARÉ HORÁRIO DE TRABALHO: DAS 7 ÀS 17.00
HORAS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Denise Silva para
o e-mail recrutamento@anurbrh.com.br com a sigla Analista Contabil no campo
assunto até o dia 15/12/2015.
Veja outras vagas de Analista Contabil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSIST. FISCAL (SIMPLES) / VALINHOS / SP / 2 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com dois vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: responsável por controlar e executar trabalhos relacionados
com a área contábil, sendo eles: registro de documentos, escrituração de livros
fiscais, classificação de despesas, análise e reconciliação de contas.
Requisitos: Ensino Superior completo ou cursando ou curso Técnico na área e
conhecimento em informática. Possua conhecimento da legislação do lucro simples
e MEI, conferência de livros fiscais, cálculos de ICMS ST, legislação tributária. Vaga
exclusiva para quem mora em Campinas/SP, Valinhos/SP ou Vinhedo/SP.
Salário: a combinar
Benefícios: VT em dinheiro com desconto de 2,5% e VR de R$15,30 por dia em
Ticket Alimentação Obs.ENVAIR O ULTIMO SALÁRIO E PRETENSÃO SALARIAL NO
CURRICULO OU CORPO DO EMAIL
Observações: Horário de trabalho: Segunda a Sexta-feira das 08hs00min às
17hs30minhrs, com 01h30minh de almoço.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NICOLAS para o
e-mail recrutamento@rhf.com.br com a sigla CONTABIL2015 no campo assunto até
o dia 12/12/2015.
Veja outras vagas de Assist. Fiscal (Simples) no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

CONTADOR(A) / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
ANURB RH EM PARCERIA COM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE está com uma
vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Elaborar e analisar balancetes e demonstrações contábeis e
realizar processos de legalização e encerramento de empresas. Administrar os
tributos da empresa, preparar obrigações acessórias ao fisco, órgãos competentes e
contribuintes e controla o registro de livros fiscais.
Requisitos: Pessoa pro ativa, dinâmica, simpática, que saiba liderar equipe.
Escolaridade: ciências contábeis Tempo de experiência: cinco anos Estado civil:
casado
Salário: R$ 4.000,00
Benefícios: VALE REFEIÇÃO E VALE TRANSPORTE
Observações: RESIDIR EM SUMARÉ HORÁRIO DE TRABALHO: DAS 7 ÀS 17.00
HORAS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Denise Silva para
o e-mail recrutamento@anurbrh.com.br com a sigla CONTADOR(A) no campo
assunto até o dia 15/12/2015.
Veja outras vagas de CONTADOR(A) no Emprega Campinas. São 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 12/12/2015.
Veja outras vagas de Assistente de DP no Emprega Campinas. São 100% grátis!

SECRETÁRIA - CAXIAS/RJ
Precisa-se com prática em Word, Excel e Administração em Geral. Com Idade acima
de 40 anos que more próximo Caxias.
Salário Inicial: R$ 1.000,00 podendo chegar até R$ 1.400,00 {depende da
experiência profissional.
Oferecemos: vale transporte e vale refeição
Horário de Trabalho: de segunda á sexta nos horários de 09h00min ás 18h00min
Interessados e dentro do perfil, enviar currículo para
tamara_recursoshumanos@outlook.com - no título colocar "SECRETARIA”.
CONVOCAÇÕES POR EMAIL
NÃO ENVIAR ANEXOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Confidencial está com três vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: receber e enviar documentos, atender chamadas telefônicas,
recepcionar o público em geral, manter atualizados os contatos da empresa.
Requisitos: Ensino médio completo 18 anos completa
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Período integral
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Priscila Carvalho
para o e-mail oportunidades@consultoria.com.br com a sigla Aux. Adm. No campo
assunto até o dia 30/12/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ANALISTA CONTABIL / SUMARÉ/ SP / 3 VAGA(S)
ANURB RH EM PARCERIA COM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE está com três
vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Elaborar e analisar balancetes e demonstrações contábeis e
realizar processos de legalização e encerramento de empresas. Administrar os
tributos da empresa, preparar obrigações acessórias ao fisco, órgãos competentes e
contribuintes e controla o registro de livros fiscais.

Requisitos: Pessoa pro ativa, dinâmica, simpática, que saiba liderar equipe.
Escolaridade: ciências contábeis Tempo de experiência: cinco anos Estado civil:
casado(a)
Salário: R$ 4.000,00
Benefícios: VALE REFEIÇÃO E VALE TRANSPORTE
Observações: RESIDIR EM SUMARÉ HORÁRIO DE TRABALHO: DAS 7 ÀS 17.00
HORAS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Denise Silva para
o e-mail recrutamento@anurbrh.com.br com a sigla Analista Contabil no campo
assunto até o dia 23/12/2015.
Veja outras vagas de ANALISTA CONTABIL no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Analista de Contas A Pagar
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista (moda)
Pré requisitos:
Domínio do sistema Linx;
Conhecimentos básicos de contabilidade;
Capacidade de concentração;
Comunicação interpessoal;
Excel intermediário
Desejável formação superior em contabilidade ou administração;
Atribuições:
Controlar e trabalhar de forma pro ativa nas rotinas do departamento;
Pesquisar pagamentos no contas a pagar no sistema Linx;
Executar os pagamento, sendo orientado pelos procedimentos internos;
Fazer follow up dos procedimentos do contras á pagar, elaborando relatórios;
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analista-decontas-a-pagar-230063.aspx

AUXILIAR FISCALLOCAL: RECREIO DOS BANDEIRANTES

ATRIBUIÇÕES: TODA ROTINA FISCAL, APURAÇÃO DE IMPOSTOS... SISTEMA
NASAJON HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA – 08h00min ÀS 17h30min
SALÁRIO: 1.300,00 A 1.500,00
BENEFÍCIO: VT + VR + PLANO DE SAÚDE - (50%)
SEXO: INDIFERENTE
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM CONTABILIDADE OU SUPERIOR EM
ANDAMENTO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
É DESEJÁVEL CONHECIMENTO NO NASAJON –
É PRECISO um ANO DE EXPERIÊNCIA EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO
SETOR FISCAL DESEJÁVEL RESIDIR PRÓXIMO AO RECREIO DOS BANDEIRANTES –
INTERESSADOS ENVIAR CURRICULO PARA trabalhoatuaL21@gmail.com
COLOCANDO NO ASSUNTO AUXILIAR FISCAL RECREIO DOS BANDEIRANTES –

AUXILIAR EM DP / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no setor de construção civil está com um vaga(s) em aberto para
AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Candidato precisa ter habilitação
Requisitos: É pré requisito que o candidato tenha experiência comprovada.
Conhecimento em documentações mensais para envio para obras, documentos de
integração, controle de ASO e vacinas, admissão, fechamento de ponto,
homologação, entre outras.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gabriela para o email selecao_rh_am@yahoo.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
13/12/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar em dp no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Analista Financeiro Pleno
Pré-Requisitos:
·
Formação: Nível Superior Completa em Administração, Ciências Contábeis ou
Gestão Financeira;
·
Sólida Experiência generalista na área Contábil, Fiscal, Financeiro e Compras.

·
Excel avançado e Power Point.
Empresa oferece:
·
Regime de Contratação: CLT
Salário: R$ 2.500,00
Benefícios: Vale Refeição (R$ 20,00), Assistência Médica e VT.
Local de Trabalho: Centro de Niterói – RJ.
Horário: 09h00min às 18h00min
Os candidatos interessados e somente aqueles que estiverem dentro do perfil
devem enviar o currículo, em documento anexado e no corpo do e-mail, com
pretensão salarial, para vagasalliage@gmail.com mencionando no assunto:
Analista Financeiro Pleno

Advogado
Código da vaga: v1279812
Nível hierárquico: Pleno
Local: Pará / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Janeiro de 2016
VAGA Advogado: Empresa de Grande Porte do ramo de varejo seleciona Advogado
para trabalhar na área jurídica com gestão de processos cíveis, consultoria interna
de temas voltados ao comercio varejista e atacadista, direito do consumidor,
indenizações, seguros, contratos financeiros, execuções e que planeje e desenvolva
ações preventivas que diminuam as contingências jurídicas. Necessária Graduação
em Direito (OAB), conhecimento em Excel e experiência na área.
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1279812/advogado#sthash.bL4wfYbP.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Pleno Auditoria
Código da vaga: v1279746
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Janeiro de 2016
Coordenação de projeto de auditoria, em parceria com o responsável pela
operação, gerenciamento / relacionamento com o cliente e com a empresa
auditada, análise, revisão e consolidação de relatórios de auditoria jurídica, listas de

solicitações, controles em geral, organização de reuniões internas para discussão de
escopo e acompanhamento dos trabalhos; reuniões externas com a auditada,
conference calls, etc, gestão direta das atividades desempenhadas pelas
assistentes, tais como, controle de fluxo de documentos recebidos, organização dos
documentos para análise dos interessados e montagem de data room.
Ensino Superior completo em Direito.
Domínio de informática e pacote Office
Inglês fluente
Objetividade nas informações
Qualidade de serviços e atendimentos
Comunicação
Iniciativa
Visão estratégica operacional
Responsabilidade
Integridade
Bom relacionamento interpessoal com pares
Lideranças,
Proatividade
Organização.
Benefícios:
Assistência Médica
Estacionamento
Horário: Segunda a sexta, das 09h00 às 19h00.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279746/advogado-plenoauditoria#sthash.7Zptqlfk.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico Auditoria
Código da vaga: v1279754
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Janeiro de 2016
Auxiliar ao corpo de advogados em tarefas administrativas / burocráticas.
Protocolar petição junto ao fórum e órgãos extrajudiciais nas esferas federal,
estadual e municipal. Realizar acompanhamento de processos judiciais e
administrativos. Alimentar o sistema de acompanhamento processual e arquivar
documentação. Gerar relatórios internos e para os clientes nos modelos préestabelecidos por eles.
Experiência em escritório de advocacia será um diferencial.
Ensino Superior completo ou cursando em Direito.

Ter bom relacionamento interpessoal, proatividade e organização. Possuir registro
na OAB será um diferencial.
Benefícios:
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Seguro de vida
Vale-refeição,
Vale-transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Idiomas:
Inglês - Intermediário
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279754/assistente-juridicoauditoria#sthash.I4ntk8EM.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico Auditoria
Código da vaga: v1279754
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 06 de Janeiro de 2016
Auxiliar ao corpo de advogados em tarefas administrativas / burocráticas.
Protocolar petição junto ao fórum e órgãos extrajudiciais nas esferas federal,
estadual e municipal. Realizar acompanhamento de processos judiciais e
administrativos. Alimentar o sistema de acompanhamento processual e arquivar
documentação. Gerar relatórios internos e para os clientes nos modelos préestabelecidos por eles.
Experiência em escritório de advocacia será um diferencial.
Ensino Superior completo ou cursando em Direito.
Ter bom relacionamento interpessoal, proatividade e organização. Possuir registro
na OAB será um diferencial.
Benefícios:
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Seguro de vida
Vale-refeição,
Vale-transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Idiomas:
Inglês - Intermediário
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279754/assistente-juridicoauditoria#sthash.I4ntk8EM.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1279356
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Maringá / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Dezembro de 2015
Coordenar Departamento administrativo; Analisar e controlar gastos da filial;
Autorizar pagamentos e compras; Realizar contratações e admissões de
funcionários CLT e coordenar atividades relativas ao departamento de pessoal,
Fazer compras de material de escritório; Avaliar relatório de reembolso de cartões
corporativos; Garantir o bom funcionamento e a manutenção de equipamentos e
sistemas; Fazer analise e relatórios de controle; Solicitar e monitorar equipamentos
e ferramentas de trabalho.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279356/supervisoradministrativo#sthash.47Ca9eJg.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1279616
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Janeiro de 2016
Necessário conhecer devido às atribuições desta função:
- Recebimento de documentos fiscais de entrada, geração de DARF de tributos
federais e analise de retenção na fonte;
- Escrituração de documento fiscal e classificação de impostos (PIS/COFINS).
- Classificação contábil das receitas, despesas, ativo e passivo.
Perfil comportamental para a vaga:
- Bom relacionamento interpessoal
- Comprometimento com atividades
- Boa comunicação verbal
Salário: R$1.900,00
Benefícios: VT, VR (R$18,00 ao dia), VA (R$115,00 ao mês), AM (Bradesco), AO
Seguro de vida, PLR.
Escala/Horário: De segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min.
Local de trabalho: Itaim Bibi (Zona Sul) - próximo à Estação Vila Olímpia.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279616/assistentefiscal#sthash.qUqDDzyl.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria
Código da vaga: v1279880
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Janeiro de 2016
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:
Superior completo em Engenharia de Produção, Administração, Economia,
Contabilidade e áreas correlatas;
Informática em nível avançado: Pacote Office e softwares de orçamento e gestão
de serviços.
ATIVIDADES:
Analisar e validar precificação de novos contratos;
Participar do processo de orçamentação, incluindo o acompanhamento mensal
através de análise de variações;
Analisar, controlar, consolidar e reportar o resultado financeiro nas visões de P&L e
Caixa;
Analisar e reportar indicadores de desempenho financeiro;
Reportar e prover informações financeiras confiáveis para tomada de decisão em
tempo hábil;
Analisar e acompanhar a carteira de contratos da Empresa (provisões, medições,
faturamento, recebimento e backlog);
Analisar e acompanhar os custos da Empresa.
Horário: Seg. a Sex. 08h15 às 18h
Pretensão salarial + VT + VR/VA + Assistência médica e Odontológica
Vaga extensive a PCD
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279880/analista-decontroladoria#sthash.vpPsBiJ8.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista Financeiro
Código da vaga: v1279929
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Janeiro de 2016
Apoiar nos controles internos no que tange Forecast e Budget e demais relatórios,
prestando suporte às áreas internas, auxiliando as plantas na elaboração dos
controles, informando e distribuindo novos procedimentos aos Controllers e
Contadores da América do Sul e outras demais demandas, cumprindo as diretrizes

globais e apoiando a Gestão na prevenção de riscos, visando oportunidades com
foco na melhor desempenho financeira.
Principais atividades:
Elaborar e analisar Forecast e Budget incluindo projeção de P&L e Balanço;
Administrar o calendário de planejamento em todas as suas versões e revisões,
dando suporte às áreas envolvidas no processo com o intuito de assegurar o
cumprimento das datas;
Controlar e verificar os dados sobre bônus (data base, PLR, etc) enviados pelas
plantas dentro das análises de variações, reportando tais dados a Diretoria e Matriz
(EUA);
Responsável por consolidar os dados de controladoria de todas as unidades da
America do Sul;
Disponibilizar arquivos da Matriz além dos auxiliares elaborados pelo escritório
central no sistema interno (Hyperion), tais como: close, forecast, análise de
variação e MSI, Pack de apresentações, entre outros, para fins de execução da
atividade do período das plantas com finalidade de consolidação final para posterior
visualização da matriz;
Coordenar o fechamento mensal e forecast com as plantas;
Benefícios:
- Assistência Médica;
- Assistência Odontológica;
- Previdência Privada;
- Vale Refeição de R$ 30,00/dia;
- PLR;
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279929/especialistafinanceiro#sthash.HSRZgY75.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Jr
Código da vaga: v1279716
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Cubatão / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades a serem desenvolvidas:
Realizar o lançamento dos documentos para pagamento de: frete exterior,
pagamento de taxas locais (capatazia, ISPS), despachantes, envio de documentos,
seguro, armazenagem e despesas portuárias.
Requisitos:
• Superior completo em Comércio Exterior ou áreas afins
• Inglês intermediário (instrumental) ou superior
• Conhecimento no Pacote Office (Excel avançado)
• Experiência em rotinas de pagamentos da área de comércio exterior e financeira
em geral.

Competências:
Foco no detalhe, disciplina, pró-atividade.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279716/analista-financeirojr#sthash.58kuZw09.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PL/SR / CAMPINAS/SP / 1 VAGA(S)
A JJA Consulting é uma empresa de Tecnologia da Informação que desenvolve e
Comercializa Software de Gestão Empresarial. Está com um vaga(s) em aberto para
Campinas/SP.
Responsabilidades: Receber e enviar documentos, Atender chamadas telefônicas,
Recepcionar o público em geral, manter atualizados os contatos da empresa.
CP/CR, Conhecimento Contábil será um diferencial. Cobrança; envio de email,
Boletos bancários.
Requisitos: OBS: Vaga destinada a pessoas acima dos 40 anos. Ensino Médio,
Técnico ou Superior em Adm, Contabilidade, Afins. Experiência de dois anos na
função; Perfil Organizado, proativo e comprometido; Noção e experiência em
Informática, Experiência em Software de Gestão será diferencial; Vivência na rotina
Administrativa serviços; Noções de tramites Fiscal e Contábil; Negociação junto a
fornecedores.
Salário: a combinar
Benefícios: VT em dinheiro, VR: 370,00.
Observações: CLT, Horário Comercial de Segunda a Sexta. Favor enviar junto ao
CV ultima salário CLT. E Pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Célia Souza para o
e-mail celia.souza@jja.com.br com a sigla AUXADM no campo assunto até o dia
20/12/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo PL/SR no Emprega Campinas. São
100% grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / ITU / SP / 1 VAGA(S)
Cybele está com um vaga(s) em aberto para ITU / SP.
Responsabilidades: Irá atuar no caixa, na análise de crédito, controle do estoque e
no pós venda com os processos de assistência técnica.

Requisitos: Conhecer a dinâmica do varejo; Gostar de trabalhar com público; Ser
educado e ter paciência;
Salário: a combinar
Benefícios:
• Salário compatível ao varejo;
• Premiações para equipe;
• Vale Transporte;
• Convênio Médico Unimed;
• Cesta básica;
• Convênio com SESC;
• Seguro de Vida em Grupo.
Observações: ITU / SP - Shopping Plaza Fone: (11) 4023-5116 Avenida Dr.
Ermelino Maffei, 1199.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Patricia para o email recrutamento@cybelar.com.br com a sigla aux. Adm no campo assunto até o
dia 31/01/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Auxiliar Contábil
Para a cidade de Duque de Caxias / RJ
Segmento: contábil (escritório)
Local: centro
Requisitos: cursando superior ou completo em ciências contábeis, ambos os sexos,
mínimo de 06 meses de experiência comprovada em ctps em rotinas contábeis de
escritório contábil.
Imprescindível: lançamentos contábeis, conciliação bancária, extrato bancários,
contas á pagar, importação de arquivos, planilha Excell,
Ter conhecimento de informática: Word, Excel e internet e ter fácil acesso a Caxias.
Preferencialmente ter trabalhado com sistema Alterdata.
Horário comercial, de segunda a sexta com 01h00minh de almoço.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 200,00
Benefícios: vale transporte + vale refeição (16,00) + plano de saúde ( 50 % ) +
plano odontológico + convênio farmácia.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliarcontabil-230245.aspx

ANALISTA CONTABIL / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Empresa com mais de 30 anos na área contábil. Está com um vaga(s) em aberto
para Campinas.
Responsabilidades: Departamento De Pessoal
Requisitos: Preparação e conferência de folha de pagamento e encargos sociais.
Cálculo de rescisões, férias, 13º salário. Administração de benefícios e obrigações
SEFIP, CAGED, RAIS e DIRF. Fechamento de folha de ponto manual e eletrônico.
Responder a duvidas de colaboradores. Preparação de documentação trabalhista.
Experiência com sistema FOLHAMATIC
Salário: a combinar
Benefícios: VT+VR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Renato para o email faleconosco@santaritacontabil.com.br com a sigla Dpessoal no campo assunto
até o dia 12/12/2015.
Veja outras vagas de Analista Contabil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Administrador (a) Financeiro (a)
Código da vaga: k3878-3
Ramo da empresa: Indústria de Máquinas e Ferramentas
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Temporário
N.º vagas: um
Data de abertura: 07/12/2015
Previsão de encerramento: 05/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1M03YwL

Assistente Financeiro (a)
Código da vaga: k7-3210
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo

N.º vagas: um
Data de abertura: 07/12/2015
Previsão de encerramento: 18/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1M03Zki

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k1083-37
Ramo da empresa: Indústria Naval
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 07/12/2015
Previsão de encerramento: 08/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1M03YwP

Auxiliar de Departamento De Pessoal
Código da vaga: k1931-113
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 07/12/2015
Previsão de encerramento: 11/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1M03YwQ

ALIMENTAÇÃO

GERENTE DE PADARIA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Ramo de panificação está com um 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. São 100% grátis!

SALADEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com um 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. São 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. São 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

Nutricionista
Código da vaga: v1272729
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: um
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 ultima salário e pretensão salarial;
A empresa oferece: salário + VT + alimentação + cesta básica + plano de saúde +
seguro de vida.
www.vagas.com,.br

Coordenador Distribuidores - MG
Código da vaga: v1272467
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: um
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.

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272467/coordenadordistribuidores-mg#sthash.a8B2Aj2H.dpuf
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.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272692/auxiliar-delaboratorio#sthash. PeSnz4z4.dpuf
www.vagas.com.br

Copeira
Código da vaga: v1274212
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Dezembro de 2015
Atividades:
- Serviços de copa em geral;
- Prepara pratos para o almoço;
- Monta mesa de café da manhã e almoço;
- serve água e café aos clientes e funcionários;

- lava alimentos e a louça, entre outras funções.
Local de trabalho: Zona Sul.
Horário: Manhã
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1274212/copeira#sthash.3NGp3Gls.dpuf
www.vagas.com.br

Nutricionista
Código da vaga: v1275880
Nível hierárquico: Pleno
Local: São José dos Pinhais / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Dezembro de 2015
Nutricionista - São José dos Pinhais
Responsável pela administração da equipe;
Apontamento de horas;
Escalas;
Férias;
Treinamentos;
Procedimentos de higiene e manuseio de alimentos;
Contato com clientes.
Remuneração: Salário compatível + VT, VA, Alimentação no local, AM, AO.
Horário de trabalho: 7h às 16h48m - Segunda a Sexta.
Tipo de vaga: Efetivo
Experiência necessária:
Gestão de pessoas em cozinha industrial
Ensino superior em Nutrição.
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1275880/nutricionista#sthash.31fHdLd7.dpuf
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 ultima salário e pretensão salarial;
A empresa oferece: salário + VT + alimentação + cesta básica + plano de saúde +
seguro de vida.
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1272729/nutricionista#sthash.yBJWaYZE.dpuf
www.vagas.com.br

Líder Servidor Alimentos e Bebidas
Código da vaga: v1267541
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Dezembro de 2015
Descrição
Como Líder Servidor de Alimentos e Bebidas, você será responsável por
supervisionar a equipe de serviço de A&B e ajudar o gerente de bar/ restaurante, e
seus assistentes, a gerenciar o estabelecimento como um centro independente e
rentável, garantindo satisfação máxima ao cliente de acordo com os padrões do Hat
International, através de planejamento, organização, supervisão, direção e controle
do funcionamento e da administração de Alimentos e Bebidas. Além disso, você
deverá:
Possuir conhecimento sobre os cardápios e tipos de serviços oferecidos por todos os
restaurantes e bares;
Ajudar no treinamento e desenvolvimento dos funcionários nas áreas operacionais e
administrativas;
Focar atenção no aumento dos níveis de produtividade;
Ter envolvimento ativo com os funcionários dando opinião verdadeiros e
produtivos;
Checar os procedimentos dos caixas (abertura e fechamento);
Controlar custos e gastos operacionais;

Oferecer o cardápio ou Buffet e fazer sugestões com incremento de vendas
(upselling);
Responder e solucionar perguntas e reclamações de clientes e funcionários de modo
cortês e eficiente;
Lidar com todos os eventuais problemas, proporcionando aos clientes um serviço
acima dos padrões, para satisfazer e ultrapassar as expectativas dos mesmos;
Ter um conhecimento profundo de todos os itens de alimentos e bebidas no
cardápio e a capacidade de recomendar alimentos e bebidas, combinações e
alternativas, além de realizar up sell;
Auxiliar no monitoramento da equipe no que diz respeito à pontualidade e
aparência, garantindo que todos usem o uniforme corretamente e mantenham alto
nível de apresentação pessoal e higiene, totalmente alinhados aos padrões de
apresentação pessoal pré-estabelecidos pelo hotel;
Entender e seguir rigorosamente as regras e regulamentos estabelecidos e as
políticas do hotel relativas a incêndio, de higiene, saúde e segurança.
Qualificação
Vivência anterior em operações de hotel e preferencialmente com experiência em
Alimentos e Bebidas.
Boa habilidade em resolução de problemas, comunicação e relações interpessoais
são desejáveis.
Inglês avançado
Ser formado em Hotelaria e Turismo ou obter certificação na área de Alimentos e
Bebidas é um pré-requisito desejável.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1267541/lider-servidoralimentos-e-bebidas#sthash.IyhGizY2.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR DE LOJA / CAMPINAS / SP / 5 VAGA(S)
Multinacional, ramo fast food está com cinco vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Coordenar pessoas.
Requisitos: gerenciamento de pessoas
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta básica convenia farmácia,

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daniele para o email fastfood.contrata.rh@gmail.com com a sigla 44542 no campo assunto até o
dia 30/03/2016.
Veja outras vagas de Coordenador de Loja no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

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: a combinar
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. São 100% grátis!

GERENTE DE PADARIA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Ramo de panificação na cidade de Campinas no bairro Cambuí. Está com um
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Liderar equipe, fazer compras, montar escala de folga, cumprir
metas de venda, saber operar caixa, saber parte de frios e pães, entre outros.

Requisitos: Experiência no ramo de padaria ou supermercado. Liderar equipe, fazer
compras, montar escala de folga, cumprir metas de venda, saber operar caixa,
saber parte de frios e pães.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Horário da manha 06h00min às 14h20min escala 6x1 com uma folga
no domingo por mês.
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 31/12/2015.
Veja outras vagas de Gerente de Padaria no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AÇOUGUEIRO
Buscamos candidatos (as) com os seguintes requisitos:
*Ensino fundamental COMPLETO;
*Experiência anterior mínima de 01 ano como açougueiro.
Atividades: Responsável por atender aos pedidos dos clientes separando e cortando
a carne que for solicitada. Separar os diferentes tipos de carne a serem
comercializados, preparando-as para o embalsamento.
Local de trabalho: Zona Norte / RJ
Zona Sul / RJ
Niterói
*Horário: Escala 6x1 – Turno: Tarde/noite
*Remuneração: R$1.085,00 + VT + Refeição no Local + Assistência Médica
OS (AS) INTERESSADOS (AS) DEVEM ENVIAR O CURRÍCULO PARA A
CONSULTORA: nathalia.peixoto@afamar.com.br
Não se esqueça de colocar no Assunto: AÇOUGUEIRO
Os Currículos recebidos serão analisados de acordo com o perfil da oportunidade. A
Afamar vai entrar em contato com os (as) candidatos (as) que estão dentro dos
requisitos solicitados. Caso você não esteja dentro desses requisitos, em nosso Site
e Facebook, você pode visualizar e se candidatar a diversas outras vagas em
aberto, além de cadastrar seu currículo em nosso Banco Digital.

AUXILIAR DE PIZZAIOLO / SUMARÉ/ SP / 3 VAGA(S)
ANURB RH EM PARCERIA COM PIZZARIA está com três vaga(s) em aberto para
SUMARÉ / SP.

Responsabilidades: Auxiliar no preparo de massas de pizza, molhos, zelar pela
limpeza e higiene da cozinha, entre demais atividades pertinentes ao cargo.
TRABALHA DE TERÇA A DOMINGO, DAS 16h00min AS 23 h FOLGA um DOMINGO
NO MÊS.
Requisitos: Necessário experiência em fazer massa de pizza, preparar recheios
entre outros. Residir em Sumaré.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, APÓS O TEMPO DE EXPERIÊNCIA
BÔNUS.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Denise Silva para
o e-mail recrutamento@anurbrh.com.br com a sigla AUX PIZZAIOLO no campo
assunto até o dia 15/12/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE PIZZAIOLO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

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

Ajudante de Confeiteiro
* Experiências Requeridas:
- Desejável Experiência de um ano em CARTEIRA DE TRABALHO como
CONFEITEIRO.
* Carga horária de trabalho:
- Dê 2ªfeira a Sábado - Podendo ser em algum desses turnos:
06h00min às 14h30min OU 08h00min às 16h30min OU13: 30 as 22h00min.
* Benefícios:
- Salário R$ 1.000,00
- Vale-transporte.
- Alimentação no local.
* INTERESSADOS E DENTRO DO PERFIL FAVOR ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA
urgentetrabalho@gmail.com
* COLOCAR NO CAMPO ASSUNTA O NOME DA VAGA QUE ESTÁ SE
CANDIDATANDO. CASO NÃO SEJA INFORMADO, O CURRÍCULO SERÁ
DESCARTADO.

Grelhador
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: alimentação (restaurante)
Local: zona sul
Necessário fácil acesso a região
Experiência anterior como auxiliar de cozinha, no corte de legumes, execução,
prepara e ponto de carnes e peixes, limpeza e organização da praça;
Já ter atuado no abastecimento da cozinha, identificando detalhadamente os
produtos pendentes para o mis-en-placa;
Checagem do padrão dos produtos recebidos e garantir que todos os produtos
disponíveis estejam em perfeitas condições de uso, dentro da validade;
Manter todos os potes da praça etiquetados com a devida data de produção e
validade
Disponibilidade para trabalhar aos fins de semana (um folga por semana + 1
domingo no mês);
A empresa oferece:
Salário: R$1184
Benefícios: VT + refeição no local.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/grelhador230061.aspx

Cozinheiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Local: recreio, Copacabana, botafogo, jardim botânico.
Organizar, coordenar e controlar o serviço de cozinha, elaborando cardápios,
orientando e verificando a execução das receitas e zelando pela ordem e higiene do
local, para assegurar bom atendimento.
Ter cursos completos na área.
Ensino médio completo
Experiência mínima de um ano na função
Horário á definir
Jornada período integral
A empresa oferece:
Salário: R$1. 260,00
Benefícios: refeição no local
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/cozinheiro229555.aspx

Cozinheiro I - Recreio / Copacabana / Botafogo / Jardim Botânico
Número de vagas: 20 Vagas
Área e especialização profissional: Alimentação / Gastronomia - Cozinha
Local de trabalho: Rio de Janeiro, RJ.
Jornada Período Integral
Organizar, coordenar e controlar o serviço de cozinha, elaborando cardápios,
orientando e verificando a execução das receitas e zelando pela ordem e higiene do
local, para assegurar bom atendimento.
Ter Cursos Completos na área.
Ensino médio Completo
Experiência mínima de um ano na função
Salário: 1.260,00
Refeição no Local
Horário á definir
Enviar CV para recrutamento.rj@mazzini.com.br

COZINHEIRO - INICIA IMEDIATO
Sobre a Empresa: Rede de Restaurante Classe A
Atividades:
- Apoiar o chefe/subchefe de cozinha na administração de estoque e controle de
consumo de cozinha para ajudar na definição da qualificação e quantificação de
produto;
- Montar e apresentar prato;
- Acondicionar o prato em recipiente próprio de acordo com o tipo de serviço;
- Dar informação sobre composição de prato, no salão ou na cozinha;
- Operar equipamento e maquinário
- Orientar os ajudantes aos processos
- Acompanhar a execução
- Observar a adesão do ajudante aos padrões do serviço;
- Planejar, distribuir e coordenar tarefas junto ao ajudante;
- Cuidar dos pedidos na cozinha e
Obter a colaboração constante do ajudante para atender às reclamações e pedidos
especiais do cliente;
- Cuidar da apresentação pessoal
Manter a equipe motivada.
Horário de Trabalho: a combinar
Requisitos:
- Desejável experiência anterior em restaurantes;
- Ensino fundamental concluído.
Benefícios:
- Vale transporte
- Alimentação no local
Aos interessados encaminhar o currículo para o e-mail,
romulosalgado@grupodsrh.com.br, com o assunto COZINHEIRO.

NUTRICIONISTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Fortão suplementos alimentares está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Buscamos uma nutricionista, para elaborar textos próprios e
descritivos sobre os tópicos: When, BCAA, Glutamina, Caseína, Albumina, pré
treino e demais. Esses conteúdos tem a obrigação de ser próprios e não copiados.
Requisitos: Conhecimento na área de suplementos.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Free lance

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Dan para o e-mail
danny.najem@hotmail.com com a sigla no campo assunto até o dia 15/12/2015.
Veja outras vagas de Nutricionista no Emprega Campinas. São 100% grátis!

COZINHEIRO
HORÁRIO: 7H às 17H
BENEFÍCIOS: Alimentação no local, Assistência Médica, Odontológica, vale
transporte, desconto em instituições de ensino, desconto em farmácias e PPR
(participação nos resultados).
PRÉ- REQUISITOS: Ensino fundamental completo e necessário experiência na área
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
- Responsabilizar-se pelo preparo dos alimentos sob supervisão da Nutricionista de
produção, através de técnicas de manipulação adequadas para cada gênero
alimentício, a fim de garantir a qualidade e segurança do cardápio.
- Assegurar que as atividades executadas pelo Ajudante de Cozinha estejam de
acordo com os padrões do setor (higiene e preparação), através da orientação e
supervisão direta das práticas deste profissional, a fim de que suas rotinas sejam
executadas de maneira assertiva.
- Garantir que as mercadorias oriundas do estoque estejam alinhadas ao cardápio,
através da conferência e observação dos padrões, a fim de proporcionar a melhor
qualidade alimentar aos clientes.
- Cumprir efetivamente as fichas de preparação do cardápio, bem como seguir o
Manual de Boas Práticas do setor, com finalidade de padronizar as receitas e
minimizar o risco de erros.
Os interessados deverão encaminhar os currículos no corpo do e-mail para:
contato@guiajob.com.br colocando no assunto: COZINHEIRO COD 02

AUTOMOTIVA

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
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1270476/gestor-automotivoii#sthash.nrJfG5Ct.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Mecânico Trainee (Área Automotiva)
Código da vaga: v1252571
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Jaboticabal / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Dezembro de 2015
Será responsável por observar a área automotiva, acompanhando gestores,
supervisores e encarregados, buscando aprender sobre o processo e aplicar seu
conhecimento técnico, avaliando a efetividade das atividades estabelecidas na área,
propondo novas estratégias, buscando diminuição de custos e aumento de
produtividade.
DESAFIOS
Observar a rotina do setor automotivo, aplicando seus conhecimentos técnicos,
para avaliar criticamente os processos estabelecidos, propondo novas práticas e
ideias que aumentem a produtividade e a eficiência destes.
FORMAÇÃO: ENGENHARIA MECÂNICA (alunos formados somente nos anos de 2014
e 2015).
BENEFÍCIOS:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
PPR;
Restaurante na empresa;
Seguro de vida;
Transporte das cidade de Jaboticabal, Taquaritinga ou Guariba.
* 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.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1252571/engenheiro-mecanicotrainee-area-automotiva#sthash.JLTHXKqz.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Logística
Código da vaga: v1268451
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Itu / SP / BR
Quantidade de vagas: quatro
Data de expiração: 13 de Dezembro de 2015
Ensino Médio completo.
ATIVIDADES
Atuar no departamento logístico com recebimento, controle e transporte de peças.
Vivência profissional em Indústrias Automobilísticas na área de Logística.
CONHECIMENTOS
Curso de Empilhadeira.
INFORMAÇÕES
Empresa Multinacional do ramo Automotivo localizada em Itu/SP.
Admissão prevista para Janeiro/2016.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1268451/auxiliar-delogistica#sthash.3oJWmYba.dpuf
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: um
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

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

CHEFE DE OFICINA (AUTOS)
Itatiba, SP.
Responsável pela realização de trabalhos de oficina, dentro de níveis de qualidade
estabelecidos, assegurando a plena utilização da capacidade operacional da oficina
e o máximo rendimento da mão de obra disponível. Orienta os profissionais na
execução de serviços de mecânica e eletricidade, inspeciona os trabalhos durante e
após a execução, decidindo pela liberação ou não dos veículos. Responde pela
qualidade e quantidade dos serviços executados. Verifica os danos sofridos e peças

a serem substituídas.
Requisitos: Necessário experiência em concessionária e CNH B.
Salário: a combinar.
Emprega RMC
www.indeed.com.br

MECANICO DE AUTOMOVEIS-PINDAMONHANGABA
Pindamonhangaba, SP
Requisitos: Experiencia comprovada em manutenção preventiva e corretiva de
automóveis e caminhões
Atividades a Serem Desenvolvidas: Serviços rápidos de manutenção automotiva
Salário: a combinar
Benefícios Oferecidos: Vale Transporte, PLR ou bonificações, Cesta Básica.
Vaga Vale
www.indeed.com.br

Engenheiro Analista de Qualidade
Seleção Engenharia- Cerquilho, SP.
Trabalhar juntamente com a equipe da Garantia Qualidade, focando processos
industriais, auditorias internas, avaliações de documentação pertinentes a ISO
9001 ISO TS e VDA6.
Ensino Superior completo em Engenharia Produção, Manutenção ou correlatos.
Conhecimentos em auditoria automotiva, ISO9001, ISOTS e VDA6. Ter bom
relacionamento interpessoal com clientes internos e externos, comunicação fluente
(oral e escrita), comprometimento e assertividade.
Idioma(s): Conhecimento de Informática:
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Auxílio Creche, Convênio com farmácia, Curso de idiomas, Estacionamento, Estudo
de faculdade, Estudo de pós-graduação / MBA, Participação nos lucros, Restaurante
na empresa, Seguro de vida em grupo, Transporte fornecido pela empresa.
Tipo de Contratação: CLT
Área de atuação: Produção
Especialidade: Produção

Tipo de Obras: Industrial
Cursos: Graduação em Engenharia de Produção
Disponibilidade para Mudança: SIM | Disponibilidade para Viagem: SIM | Possuir
Veículos: Indiferente | Possuir CREA: SIM | Habilitação
www.indeed.com.br

Auxiliar montador automotivo
Apoio33 avaliações- Videira, SC.
R$ 1.000 por mês
Irá atuar como auxiliar na montagem de peças automotivas e demais atividades na
função.
Beneficios: A Combinar;
Formação Acadêmica: Ensino Médio completo
Experiência: Desejável experiência como auxiliar montador automotivo.
Salário: 1000
Empregos.com. BR
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 PRE TRATAMENTO, ECOAT E SELANTE (M/F).
RHBRASIL8 avaliações- Joinville, SC.
Quantidade de vaga(a): um vaga
Escolaridade necessária: três. GRAU - COMPLETO
Para Atuar na BMW responsável por garantir a produção dentro dos padrões de
qualidade e custos requeridos, liderar as atividades de produção distribuindo,
orientando e verificando as atividades de seus subordinados, de acordo com o
programa de produção/processo definido, analisar os indicadores de qualidade,
problemas ocorridos e tomando as ações corretivas necessárias. Deverá também
assegurar os parâmetros de processo referentes às linhas de pré-tratamento,
pintura E-Coat, e aplicação de selante. Você irá coordenar as preparações de
soluções e reagentes, assim como o controle das necessidades de matéria-prima e
estoque de produtos químicos para o abastecimento das áreas de atuação, além de
supervisionar a operação da Estação de Tratamento de Efluentes da Pintura e a
geração de água DI. Superior em Química, Química Industrial, Engenharia Química.
Sólida experiência em liderança de linhas de produção. Experiência comprovada em
Sistema de Pintura de indústria automotiva. Amplo conhecimento em Processo de
Pré-Tratamento, Pintura E-Coat e aplicação de Selante preferencialmente na
indústria automotiva. Tratamento de Efluentes. Controle de Processos. Ferramentas
de Lean Manufacturing.
www.indeed.com.br

Supervisor de Suprimentos
RH Automotive- Jundiaí, SP.
Engenharia Mecânica
Função desejada:
Supervisor Compras
Escolaridade:
3º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Inglês Avançado
Conhecimento em informática:
Que resida na região: SP-Jundiaí
Salário: A combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Conhecimento em ERP e Softwares de compras;
Vivência em gestão de equipe;
Vivência em compras de materiais improdutivos;
Atuação com compras internacionais e conhecimento de operações em COMEX;
Desenvolvimento de fornecedores para peças e maquinas automotiva;

Negociação global com fornecedores para atender as demandas das planetas no
Brasil; Gestão de contratos de prestação de serviço;
Adequação e cumprimentos das políticas da área de compras;
Gestão das atividades de compras improdutivas;
Gestão de desenvolvimento de equipe.
Quantidade de vagas: um
www.indeed.com.br

Instalador de Acessórios – Gravataí / RS
Porto Alegre, RS.
Obrigatório: Carteira de habilitação B, experiência comprovada na função, curso na
área de instalação de acessórios automotivos. Curso de mecânico automotivo seria
um diferencial.
Horário: Segunda a sexta-feira.
R$ Comissões 2.4 + Repouso + VT + VR + Plano de Saúde.
Enviar currículo para bruna@pontosegurorh.com.br informando o cargo pretendido.
Atenção
Sempre que possível, quando comparecer a uma entrevista, informe que o anúncio
de vaga foi visto no Vagas POA, isso ajuda nosso site a ganhar reconhecimento e a
receber mais vagas para divulgar, com isso poderemos ajudar cada vez mais
pessoas. Da mesma forma se você conseguiu um emprego ou estágio através de
nosso site indique-nos aos seus amigos e conte para nós, vamos adorar saber do
seu sucesso!
www.indeed.com.br

ALINHADOR DE AUTOS
São José dos Campos, SP.
R$ 840 por mês
Ensino médio completo, ter experiência em montar pneus e alinhar veículos;
Atividades a Serem Desenvolvidas:
Salário: Salário mais comissão
Benefícios Oferecidos: a combinar
Horário e Dias a Trabalhar: Segunda a sexta de 08h00min as 18h00min

Sábado: 08h00min a 12h00min
Atividades: As atividades a serem realizadas pelo profissional devem ser com total
responsabilidade, eficiência e qualidade.
Disponibilidade de início imediato.
www.indeed.com.br

Eletricista automotivo
Apoio33 avaliações- Videira, SC.
R$ 1.500 por mês
Irá atuar com sistemas de injeção e ignição automotiva, regulagem de motor,
sistemas de alternador, motor de partida, vidros e alarmes.
Beneficios: A Combinar;
Formação Acadêmica: Ensino Médio Técnico
Experiência: Desejável experiência como eletricista automotivo.
Conhecimento técnico nas áreas de eletromecânica e eletroeletrônica.
Salário: 1500
Empregos.com. BR
www.indeed.com.br

Pintor automotivo
PRISMA GESTÃO DE PESSOAS- Curitiba, PR.
Fará aplicação de massa, fundo e preparação para pintura.
Beneficios: A Combinar;
Formação Acadêmica: Ensino Médio completo
Experiência: Necessário experiencia como pintor automotivo.
Salário: A combinar
Empregos.com. BR
www.indeed.com.br

Frentista
Rh2 Brasil- Sapucaia do Sul, RS.
R$ 1.050 por mês
EXPERIÊNCIA MINIMA DE 01 ANO, ABASTECER VEICULOS AUTOMOTORES,
LIMPEZA DE PARA BRISA, REPOR NIVEL DE AGUA/OLEO, TROCAR OLEO, LIMPEZA
DA AREA DE TRABALHO.
Região: Esteio
Salário R$ 1050,00+30%
Estado Civil: Casado(a)
Escolaridade: Segundo Grau Incompleto
Especializações:
Horário: 06h00min ÁS 14h20min--------13h40min ÁS 22h00min---------22h00min
ÁS 06h00min ESCALA seis x um com um Domingo de folga no mês
Outras Observações: BENEFÍCIOS: VR, CESTA BÁSICA PADRÃO POSTO DE
GASOLINA, VT R$ 200,00 COM DESCONTO DE 6% OU GASOLINA MOTO 16LITROS
OU CARRO 32 LITROS SEM DESCONTO NO CONTRACHEQUE, PLANO DE SAUDE
DOCTOR APÓS dois MESES, PREMIO ASSIDUIDADE DE R$ 100,00 SE NÃO TIVER
FALTAS E NEM ATRASO, SEGURO EM GRUPO.

COORDENADOR DE LOGÍSTICA AUTOMOTIVA
Noma do Brasil S/A9 avaliações- Tatuí, SP.
REQUISITOS
Especialista em Logística.
Necessário forte conhecimento em Sistema Toyota de Produção, para estudo e
definição das fases de implantação de Fluxo Completo e posterior Supervisão da
Área, envolvendo:
•Transporte Marítimo,
•Transporte Rodoviário (Porto),
•Transporte Ferroviário (Porto),
•Definir fornecedores FOB e CIF,
•Definir modalidade logística,
•Definir equipamento de transporte,
•Desenhar rotas de cada modalidade,
•Capac/disponibilidade de equipamento,
•transportadoras por modalidade,
•custo benefício p/ modalidade,
•Definir escopo de BID (terceiros),
•Dimensionamento do Armazém,
•Operação do recebimento,

•Operação de Armazenagem,
•Operação Picking: Kit Jyundate,
•Operação de Abastecimento da Linha.
Tipo de vaga: Tempo Integral
Experiência necessária:
•ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: um ano
Diploma ou certificação exigida:
•LOGISTICA
Formação acadêmica necessária:
•Ensino superior
Idioma exigido:
•INGLÊS
www.indeed.com.br

Alinhador de Pneus
Rio de Janeiro, RJ.
R$ 1.396 por mês
Cargo: Alinhador de Pneus Número de vagas: dois Descrição do cargo /
Responsabilidades: - Realizar o serviço de mecânica em geral, de peças e produtos
(óleo, freios, pastilhas, amortecedores, baterias, palhetas, suspensão e etc...) Realizar a montagem, desmontagem, alinhamento e balanceamento dos
pneumáticos de turismo e caminhonete, assim como a verificar da relação entre os
elementos a serem montados, garantindo sempre lubrificação apropriada dos
produtos a serem montados. -Realizar as reparações com PRP (Pluga de Reparação
Pneumático ) nos pneumáticos, seguindo os métodos técnicos estabelecidos; Utilizar o taquímetro com o torque apropriado para cada caso. -Utilizar o check list
para realizar o exame do veículo e detectar as necessidades adicionais e um novo
check list antes da entrega do veículo ao cliente para garantir a qualidade dos
serviços realizados nos veículos, - Realizar as operações necessárias para verificar a
geometria do veículo e identificar os desgastes nos pneumáticos, produzidos por
anomalias na geometria do veículo, além de argumentar sobre a importância dos
benefícios que representam uma correta geometria e concluindo o processo com a
entrega e opinião do relatório de geometria com o responsável de oficina. -Detectar
as necessidades futuras para potencializar próximas visitas e promover a fidelização
do cliente.
•Zelar pela manutenção, limpeza e organização de todas as áreas, equipamentos e
materiais do seu posto de trabalho. Vaga temporária de três meses podendo ser
renovável por igual período com possibilidades de efetivação. Formação e
experiências requeridas: - Ensino Fundamental completo. - Desejável Técnico em
Mecânica Completo ou Cursando.

•Experiência no segmento automotivo/pneus/serviços relacionados a pneus,
suspensão, freios, óleo, bateria, palhetas, todos os serviços under car. Imprescindível apresentar carteira de habilitação categoria B (desejável C).
Competências comportamentais: - Organização. - Atenção.
•Dinamismo. - Otimismo. - Trabalho em Equipe - Boa articulação com vendas Gostar de trabalhar sobre regime de metas por produtividade. - Boa comunicação e
relacionamento interpessoal.
Bairro: Botafogo Cidade: Rio de Janeiro Benefícios: - Vale Transporte; - Vale
Refeição; - Seguro de Vida em Grupo; - PLR ou Bonificações; Horário de
Expediente: Segunda a Sexta: 09h00minh as 18h00minh e Sábados: 08h00minh as
12h00minh ou 10h00minh as 14h00minh Salário: R$ 1.396,00 Mencionar no campo
assunto: Alinhador de Pneus.
Riovagas –
www.indeed.com.br

Supervisor de Pré-Tratamento, E-Coat e Selante.
RH Automotive- Araquari, SC.
Engenharia Química
Função desejada:
Supervisor Pintura
Escolaridade: 3º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SC-Araquari
Salário: A combinar
Requisitos/Comentários
Sobre a vaga:
Como Supervisor do Processo para as áreas de Pré-Tratamento, Ecoat e Selante na
Pintura você será responsável pela operação destas áreas para o atingimento das
metas de produção e para o atendimento dos padrões de qualidade exigidos,
liderando técnica e disciplinarmente uma equipe de técnicos e operadores.
Nesta posição, você será responsável por garantir a produção dentro dos padrões
de qualidade e custos requeridos, liderar as atividades de produção distribuindo,
orientando e verificando as atividades de seus subordinados, de acordo com o
programa de produção/processo definido, analisar os indicadores de qualidade,
problemas ocorridos e tomando as ações corretivas necessárias. Deverá também
assegurar os parâmetros de processo referentes às linhas de pré-tratamento,
pintura E-coat, e aplicação de selante.
Você irá coordenar as preparações de soluções e reagentes, assim como o controle
das necessidades de matéria-prima e estoque de produtos químicos para o

abastecimento das áreas de atuação, além de supervisionar a operação da Estação
de Tratamento de Efluentes da Pintura e a geração de água DI.
Você será responsável pela seleção, supervisão, formação e treinamento do seu
time, garantir o cumprimento de todas as suas metas e cumprimento de
procedimentos de processos, normas de segurança de trabalho e padrões de
qualidade para as especificações e os princípios de manufatura enxuta. Além disso,
você irá esclarecer e assegurar os processos de comunicação eficazes internamente
ou com os departamentos transversais e fornecedores de peças e serviços. Você
também irá desenvolver e melhorar continuamente todas as suas áreas de
responsabilidade.
Qualificações
Educação
Superior em Química, Química Industrial, Engenharia Química.
Experiência
Sólida experiência em liderança de linhas de produção.
Experiência comprovada em Sistema de Pintura de indústria automotiva.
Conhecimento
Amplo conhecimento em Processo de Pré-Tratamento, Pintura Ecoat e aplicação de
Selante preferencialmente na indústria automotiva.
Tratamento de Efluentes.
Controle de Processos.
Ferramentas de Lean Manufacturing.
Idiomas
Inglês Intermediário mandatório.
Alemão será um diferencial.
Quantidade de vagas: uma
www.indeed.com.br

COMERCIAL

GERENTE CONTAS/VENDAS SENIOR TI/TELECOM – SÃO PAULO – SP
Nosso cliente, Empresa multinacional japonesa (maior empresa de Tecnologia do
Japão) do segmento de Telecomunicações localizada em São Paulo (Região da Av.
Paulista) busca o/a profissional com o perfil abaixo:
DESCRIÇÃO DA POSIÇÃO
O Executivo de Contas é responsável por gerar novas receitas com a venda ao
mercado corporativo de Banda Larga (100mbps e acima) serviços de IP de trânsito
juntamente com o valor associado serviços agregados, para as grandes
corporações, portador / ISP e jogadores de conteúdo no Brasil.
Responsável pelo desenvolvimento de vendas no Brasil no espaço IP para o
mercado corporativo, com especial ênfase no suporte / ISP e de negócios provedor

de conteúdo, identificando novas oportunidades de vendas em contato com
potenciais clientes por chamada fria, visitas premissa, geração de oportunidades,
apresentação de propostas, e consultas de clientes, a fim de atender e superar as
vendas de cotas estabelecidas e receita.
Trabalhar junto a parceiros para desenvolver relacionamentos em contas-chave,
conquistar novos clientes e identificar novas oportunidades de up sell dentro da
base de clientes existente.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Experiência em venda de serviços de soluções IP para clientes do mercado
corporativo.
Fortes habilidades de comunicação e de proficiência em Vendas.
EDUCAÇÃO E EXPERIÊNCIA
Larga experiência em vendas do segmento de produtos ao mercado corporativo.
Formação Superior (Desejável, mas não imprescindível na Área de Tecnologia).
Inglês fluente – Espanhol será um forte diferencial – Haverá entrevista em Inglês
por telefone com pessoa dos Estados Unidos e pessoalmente no Brasil.
Local de trabalho: Av. Paulista – São Paulo – SP
Características Pessoais
Sexo e Idade: Indiferentes
Bom humor, senso de equipe, com vontade em colaborar e aprender rapidamente
novas atividades.
Salário mais Comissões altamente atrativos, envie sua pretensão que será avaliada.
Benefícios: Assistência Médica Primeira Linha; Vale Refeição e/ou Vale Alimentação;
Vale Transporte; Oportunidades de carreira; ambiente de uma empresa de alto
nível.
Enviar CV detalhado, informando pretensão ou último salário para o email:
speedconsult@speedrh.com - e colocar no assunto: EXECUTIVO DE CONTAS
BRASIL – SP.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.
CURTAM E SIGAM 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 ou acompanhe pelo TWITTER –
@SPEEDRH.

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!

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

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

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

Assistente Comercial
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: um
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)
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

ATENDENTE DE VENDAS / PIRAC / 2 VAGA(S)
BIJ BLAZI BOLSAS E ACESSORIOS está com dois 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 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

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 (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

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!

VENDEDOR / CAMPINAS / SP / 10 VAGA(S)
RVA SECURITY está com 10 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizará vendas de produtos de segurança patrimonial, como
alarmes, cerca elétrica, câmeras, e também terceirização de serviços, portaria,
vigilância, zeladoria e serviços gerais.
Requisitos: Desejável experiência em vendas, fácil acesso a Campinas-SP.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: VR+ VT+ COMISSÕES+ GRATIFICAÇÃO.
Observações: Enviar currículo no corpo do email.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luísa Spina para o
e-mail rvaselecao@gmail.com com a sigla VENDAS no campo assunto até o dia
30/12/2015.
Veja outras vagas de VENDEDOR no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSESSOR (A) COMERCIAL / SANTA BARBARA DO OESTE / SP / 2 VAGA(S)
Skill Idiomas Santa Barbara D oeste Contrata Assessor Comercial está com duas
vaga(s) em aberto para SANTA BÁRBARA DO OESTE / SP.
Responsabilidades: \"• Prestar atendimento aos novos clientes que necessitarem de
alguma informação ou ajuda referente à escola, • produtos e suas características,
identificando suas necessidades e orientando-os com todas as informações •
necessárias. • Realizar vendas ativas através de contatos telefônicos, leads
coletados em ações externas e indicações. • Levantar também lista de ex-alunos,
alunos que abandonaram o curso e que procuraram pela escola nos • últimos dois
anos para fazer o contato. • Promover ações externas para prospectar alunos,
realizando con.
Requisitos: Ensino médio completo Conhecimento pacote Office Mínimo de seis
meses a um ano de experiencia com cargo ou função similar.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte Vale alimentação Convenio odontológico Prêmios e
comissões.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cristiane De
carvalh para o e-mail santabarbaradoeste@skill.com.br com a sigla Vendedor no
campo assunto até o dia 19/12/2015.
Veja outras vagas de Assessor (a) comercial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE DE VENDAS - / JUNDIAÍ/ SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com metalúrgica (bombas para mineradora) está com um
vaga(s) em aberto para JUNDIAÍ / SP.
Responsabilidades: Formação em administração, Marketing ou Engenharia Mecânica
/Produção - Inglês Avançado - Conhecimento avançado pacote Office
principalmente Excel - profissional deverá ter experiencia com bens de consumo de
capital - preferência metalúrgica pesada - Pessoa responsável capaz de assumir
funções e realiza-las de forma totalitária, ter iniciativa e desenvoltura - MORAR EM
JUNDIAI OU PROXIMO.
Requisitos: Vir de INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL. Controle e elaboração de
relatório de vendas, manutenção de dados nos sistemas eletrônico da empresa,
suporte a área de vendas, manutenção de cadastro de vendas - Ser pró ativo,
dinâmico e organizado. Saber se comunicar de forma clara e objetiva A empresa
oferece possibilidade de crescimento. - MORAR EM JUNDIAI OU PROXIMO
Conhecimento em processos de vendas B2B
Salário: R$ 3.500,00
Benefícios: Cesta básica Convenio médico Sulamérica, Restaurante na Empresa.
Observações: - MORAR EM JUNDIAI OU PROXIMO Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mary para o email curriculo.adm@personnallise.com.br com a sigla Assistente Vendas no campo
assunto até o dia 15/12/2015.
Veja outras vagas de Assistente de Vendas - no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDEDOR INTERNO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
MILCAM - TUBOS PLÁSTICOS SOB MEDIDA está com uma vaga(s) em aberto para
AMERICANA / SP.
Responsabilidades: RESPONSÁVEL PELAS VENDAS INTERNAS; ADMINISTRAR
CARTEIRA DE CLIENTES, TENDO QUE PERIODICAMENTE EFETUAR LIGAÇÕES PARA
CAPTAÇÃO DE NOVOS PROSPECTS E CLIENTES INATIVOS; REALIZAR VISITAS
ESPORÁDICAS A CLIENTES; ATUAR COM ELABORAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE
COTAÇÕES, PEDIDOS DE VENDAS E PRAZOS DE ENTREGA; ANÁLISE DE
CADASTRO DE CLIENTES, REALIZAÇÃO FOLLOW-UP / PÓS-VENDA E UTILIZAÇÃO
DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIO.
Requisitos: PACOTE OFFICE (BÁSICO – WORD, EXCEL, INTERNET E OUTLOOK);
ENSINO MÉDIO COMPLETO; EXPERIÊNCIA EM VENDAS PARA INDÚSTRIAS E/OU
PRODUTOS TÉCNICOS; VIVÊNCIA DE VENDAS EM EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
Salário: a combinar
Benefícios: 80% - REFEIÇÃO, INCENTIVO PRESENÇA (R$156,00); VALE
TRANSPORTE; BRADESCO DENTAL (APÓS 45 DIAS); CONVÊNIO MÉDICO - IRMAN

(APÓS 45 DIAS A EMPRESA PAGA 50% DO VALOR DO CONVÊNIO); CARTÃO REDE
UNIDA (APÓS 45 DIAS).
Observações: A MÉDIA SALARIAL (SALÁRIO FIXO + COMISSÃO) É DE R$2.000,00
INFORMAR, NO CORPO DO E-MAIL, O ÚLTIMO SALÁRIO, O MAIOR SALÁRIO E A
PRETENSÃO SALARIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de BIANCA para o email rh@milcam.com.br com a sigla VENDAS no campo assunto até o dia
15/12/2015.
Veja outras vagas de VENDEDOR INTERNO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDEDOR (A) / VINHEDO / 1 VAGA(S)
. Está com uma vaga(s) em aberto para VINHEDO.
Responsabilidades: VENDAS DIRETA E TELEFONE CONHECIMENTO EM PNEU
(MEDIADAS E MODELOS PIRELLI) PEÇAS DE CARRO (FREIO E SUSPENSÃO)
Requisitos: VENDEDOR (a) PARA AUTO CENTER TER EXPERIÊNCIA COMPROVADA
EM PNEUS/PEÇAS PARA AUTOS/ ATENDIMENTO AO PUBLICO. SOMENTE
CANDIDATOS COM EXPERIÊNCIA COMPRADA EM CARTEIRA NO RAMO! MÍNIMO
uma ANO
Salário: a combinar
Benefícios: CLT + COMISSÃO + BENEFÍCIOS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RAFAEL para o email rafael@sopneus.com.br com a sigla VEND/VH no campo assunto até o dia
15/12/2015.
Veja outras vagas de VENDEDOR (A) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Supervisor Comercial
Código da vaga: v1276861
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Dezembro de 2015
Experiência com prospecção de carteira de clientes ativos (pessoa jurídica e gestão
de grandes contas;

DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS A RIO BRANCO / ACRE E PORTO VELHO /
RONDÔNIA
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Comercial / Vendas / Licitações:
Gestão comercial, na promoção e venda de produtos;
Desenvolvimento de estratégias para aumento no faturamento originário de vendas
(empresas privadas e também através de licitações públicas);
Gestão das grandes contas da empresa;
Atendimento de Clientes Privados negociando o fornecimento de materiais e
planejando e organizando o cronograma físico- financeiro para a manutenção da
obra;
Gestão das metas, a partir do planejamento estratégico e buscando vantagem
competitiva sustentável, com foco no desenvolvimento dos negócios.
Gerenciamento dos contratos de prestação de serviços e participação no processo
de gestão de cobrança.
Escolaridade: Superior completo
Salário: R$ 4.000,00 a R$ 6.000,00 FIXO
BENEFÍCIOS:
Ticket Refeição
Plano de Saúde
Veículo da empresa (km livre)
PLR
Cellular
Notebook
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276861/supervisorcomercial#sthash.8sUjfHG1.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Executivo de Vendas
Código da vaga: v1276970
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: quatro
Data de expiração: 31 de Dezembro de 2015
Foco de atuação.
Venda de Serviços de TI e Segurança da informação para empresas
Atividades
- Comercialização de serviços de TI: serviços de Data Center, Cloud ( Iaas e Saas),
antiddos, ITO e BPO;
- Desenvolvimento de plano, analise da carteira de clientes de serviços de
Telecomunicação e elaborando plano de vendas de serviços de TI;

- Trabalhar em conjunto com os diretores de vendas da Embratel para mapear e
prospectar oportunidades de serviços de TI e Segurança desde a identificação,
qualificação e venda desses serviços;
Conhecimento técnico
- Desejável experiência na comercialização de serviços de TI ( Data Center,
Segurança da Informação e Outsourcing) para empresas;
- Conhecimento dos conceitos técnicos: Servidores virtuais, Hoste Exchange,
Firewall, Storage, Backup, service desk, Cloud, ITIL, Data Center.
- Facilidade de comunicação, argumentação e desenvolvimento de propostas
inovadoras de serviços de TI para empresas.
Superior completo.
Desejável carro próprio.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276970/gerente-executivo-devendas#sthash.s2HCkLUw.dpuf
www.vags.com.br

EXECUTIVO DE VENDAS / Serviços
·
Com experiência em vendas de serviços de RH – Recrutamento e seleção,
avaliação psicológica, terceirização de mão de obra, contratação de temporários,
etc.
(serão considerados também candidatos com experiência em vendas corporativas –
benefícios / convênios / treinamentos e cursos / testes / sistemas de folha de
pagamento / ou seja, serviços e produtos voltados para o público RH).
Necessária formação superior completa ou em curso (preferencialmente na área de
humanas).
Não há qualquer limitação com relação à idade, sexo, porém estamos dando
preferência para pessoas que residam na cidade de São Paulo, com fácil acesso à
região do metrô Paraíso ou que tenham veículo próprio.
·
Local de trabalho – São Paulo – Bairro Paraíso (próximo Shopping Paulista)
·
Horário comercial – segunda a sexta-feira
·
Salário fixo, mais comissões (sobre prospecção de clientes e sobre vagas
preenchidas).
·
Benefícios: Vale refeição, Convênio Médico e Odontológico, VT ou Km.
Por gentileza, enviar CURRÍCULO e PRETENSÃO SALARIAL para:
maristela@jobfindersrh.com.br

Vendedor (a) Interna – 7 vagas
Requisitos:
- Ensino Médio Completo
- Experiência de no mínimo seis meses com vendas no ramo de telefonia,
- Gostar de trabalhar com o público, ser dinâmica, gostar de trabalhar com metas e
vendas;
- Necessário ter disponibilidade de horário para trabalhar.
Local de Trabalho: Copacabana, Shopping Downtown, Recreio Shopping e Praça
Seca.
Horário: De segunda a sábado
A Empresa oferece salário R$ 797 ( nos três primeiros meses) após experiência R$
976 + Comissão + VT
Os interessados deverão enviar o currículo para rh@allcell.com.br colocando no
assunto vendedor interno

Auxiliar de Vendas
Para loja de cama, mesa, banho e utilidades para o lar.
Atividades: Atendimento ao cliente auxilio ao caixa e estoque.
Requisitos:
- Sexo masculino
- Acima de 19 anos
- Ensino médio completo
- Experiência comprovada na função
- Residir na zona norte
- Ser dinâmico e com boa aparência
- Disponibilidade de horário
Dados da vaga:
Salário: 980,00
Benefícios: VT + Ass. Médica + Cartão Good Card.
Horário: 14h00min H ás 22h00min H - Escala seis x um
Local: Norte Shopping
Os interessados que estiverem dentro do perfil, encaminhar currículo no corpo do
email para vanessa.grupotalentos@yahoo.com.br, escrevendo no assunto:
AUXILIAR DE VENDAS - NORTE SHOPPING.

GERENTE COMERCIAL / REGIAO RMC / 1 VAGA(S)
Empresa de Calçada Magnético, Lider de mercado em seu segmento está com um
vaga(s) em aberto para Região RMC.
Responsabilidades: Liderança de equipe comercial/propagandista Acompanhamento
do vendedores externo Trabalho em campo. Motivação de equipe
Requisitos: Experiencia comprovado em carteira como Gerente Comercial Superior
completo ou cursando Domínio pacote Office Carro Próprio Notebook Próprio
Salário: R$ 5.000,00
Benefícios: Vale Refeição Vale Transporte Ajuda de custo Comissão
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Eduardo para o email eduardofsb01@gmail.com com a sigla Gerente no campo assunto até o dia
15/12/2015.
Veja outras vagas de Gerente Comercial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Coordenador Comercial
Requisitos:
- Superior completo;
- Excel intermediário;
- Experiência no mercado de saúde suplementar ou em operadora de saúde nas
áreas comercial ou de credenciamento;
- Experiência com gestão de equipe.
Atividades:
- Atuar como interface no relacionamento entre as diversas unidades da empresa e
as fontes pagadoras;
- Prospectar, negociar, analisar e documentar ações voltadas para a ampliação da
presença e volume de negócios da empresa no mercado de assistência à saúde do
RJ.
Local de trabalho: Zona Sul - RJ
A empresa oferece salário fixo mais pacote de benefícios.
Os interessados deverão enviar o currículo com a pretensão salarial para
rhsolu@yahoo.com.br, mencionando no assunto Comercial.

ASSISTENTE DE VENDAS / JUNDIAÍ/ SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com metalúrgica (bombas para mineradora) está com um
vaga(s) em aberto para JUNDIAÍ / SP.
Responsabilidades: Formação em administração, Marketing ou Engenharia Mecânica
/Produção - Inglês Avançado - Conhecimento avançado pacote Office
principalmente Excel - profissional deverá ter experiencia com bens de consumo de
capital - preferência metalúrgica pesada - Pessoa responsável capaz de assumir
funções e realiza-las de forma totalitária, ter iniciativa e desenvoltura - MORAR EM
JUNDIAI OU PROXIMO.
Requisitos: Vir de INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL. Controle e elaboração de
relatório de vendas, manutenção de dados nos sistemas eletrônico da empresa,
suporte a área de vendas, manutenção de cadastro de vendas - Ser pró ativo,
dinâmico e organizado. Saber se comunicar de forma clara e objetiva A empresa
oferece possibilidade de crescimento. - MORAR EM JUNDIAI OU PROXIMO
Conhecimento em processos de vendas B2B
Salário: R$ 3.500,00
Benefícios: Cesta básica Convenio médico Sulamérica, Restaurante na Empresa.
Observações: MORAR EM JUNDIAI OU PROXIMO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email curriculo.adm@personnallise.com.br com a sigla Assistente Vendas no campo
assunto até o dia 15/12/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DE VENDAS no Emprega Campinas.

REPRESENTANTE COMERCIAL / PAULÍNIA / SP / 5 VAGA(S)
Multinacional na área de cosméticos e maquiagens está com cinco vaga(s) em
aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Prospecção de clientes, visitas, vendas, atendimento.
Requisitos: Ter habilidade com vendas diretas. Boa comunicação.
Salário: a combinar
Benefícios: Treinamentos de capacitação fornecidos pela empresa. Flexibilidade de
horários. Prêmios por cumprimento de metas.
Observações: Ganhos: Ótimas comissões – acima do mercado. VAGAS PARA
AUTÔNOMAS. Produtos de ótima aceitação.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ERIKA para o email erikacristyna@hotmail.com com a sigla COMERCIAL no campo assunto até o
dia 31/12/2015.
Veja outras vagas de REPRESENTANTE COMERCIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COMUNICAÇÃO

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

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

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

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

Produtor Audiovisual em Belo Horizonte
Descrição:
Produtor Audiovisual
Uma
Comunicação
Local: Funcionários
Horário: 8h30 às 18h
Escolaridade: Superior completo ou em curso
Conhecimentos específicos: Conhecimento das leis que regem a realização e o
incentivo à produção audiovisual no Brasil; conhecimento dos procedimentos
necessários à obtenção de financiamento público e privado para produção de
audiovisuais no Brasil.
Atividades: Acompanhar os editais federais, estaduais e municipais para
financiamento de produtos audiovisuais; Produzir o material necessário para
inscrição e participação nos processos públicos e privados de incentivo à produção
de audiovisuais; Acompanhar a tramitação de processos para financiamento de
produtos audiovisuais; Apresentar, defender e justificar, presencialmente ou por
meio eletrônico, os projetos de produção audiovisual da empresa; Dar aos projetos
de produção audiovisual da empresa os formatos requeridos para apresentação a
entidades públicas ou privados de financiamento de produção audiovisual.
Experiência: Experiência prévia como produtor(a) audiovisual.
Salário: Enviar pretensão salarial
Benefícios: VT + VR (R$15,00/dia)
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Comunicação Interna em São José dos Campos
Descrição:
Analista de Comunicação Interna
Uma
Comunicação
Graduação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing ou Relações
Públicas;
Experiência comprovada em comunicação interna preferencialmente em indústrias
de grande porte;
Experiência com linguagem jornalística e execução de material publicitário;
Redação própria e domínio de Pacote Office.
Inglês fluente (imprescindível).
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de marketing
Código da vaga: v1273905
Nível hierárquico: Sênior
Local: São José dos Campos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Dezembro de 2015
O profissional será responsável por:
Gerenciar o conteúdo online no portal da empresa e as ferramentas de marketing
digital;
Gerenciar o cadastro de clientes e distribuidores;
Atendimento online ao cliente;
Atividades relacionadas à inteligência de negócios;
Requisitos:
Experiência em marketing B2B;
Experiência na implementação de e-commerce;
Conhecimento básico da área de Tecnologia da Informação;
Boa comunicação oral e escrita;
Inglês fluente e espanhol desejável;
Habilidades comportamentais:
Iniciativa, flexibilidade, tomada de decisão, criatividade, trabalho em equipe,
comunicação e relacionamento interpessoal.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1273905/analista-demarketing#sthash.Z6PUReg4.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comunicação e Marketing
Código da vaga: v1274207
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 25 de Dezembro de 2015
Atuação no Marketing da Cia executando as atividades:
Campanhas e Mídia:
Estruturação de briefings e cronogramas de campanhas, de acordo com calendário
promocional;
Interface com outra áreas - Trade MKT, estilo e visual merchandising;
Gestão de planos de mídia tendo em conta os objetivos da marca e plano anual de
marketing;
Análise de conteúdo de comunicação
Prospecção de tendências, ideias, ações para a marca tendo em conta o
posicionamento e budget para o ano;
Aprovação de materiais de campanha, fotos, tratamento da imagem.
Catálogo:
Estruturação e briefings e cronograma de catálogo;
Gestão e acompanhamento de pré produção do catálogo;
Branding:
Gestão e coordenação das demandas de comunicação Institucional
Parceria:
Avaliação de parcerias com adequação à marca
Processos:
Gestão orçamental, interface com o jurídico para análise de contratos.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1274207/analista-comunicacao-emarketing#sthash.cZMoGkOh.dpuf
www.vagas.com.br

PROMOTOR DE MERCHADISING / CAMPINAS E RMC / SP / 2 VAGA(S)
Empresa contrata: está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Roteiro ou região de atuação: Atenderá as lojas Cybelar,
Magazine Luiza, Bonarte, Pernambucanas, J. Mafhuz, e Don Paco das cidades de
Bragança Paulista, Atibaia, Mairiporã, Franco da Rocha, Francisco Morato,
Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Serra Negra, Cosmópolis, Artur Nogueira, Piracicaba,
Rio das Pedras, Piracicaba, São Pedro, Tiete. Promotor de vendas Jr. Salário: R$
1356,58 + benefícios (VR + Km + Amil saúde) Horário: seg. a sab. das
10h00minhs as 18h20minhs com 1hs de almoço.

Requisitos: Escolaridade: 2° grau completo Precisa ter disponibilidade para viagens.
Cidade: Campinas Possuir veículo próprio e CNH categoria B Necessário experiência
na função, preferencialmente com eletrônicos, ts... Ter conhecimento pacote Office.
Salário: R$ 1.356,00
Benefícios: Vale Transporte Vale Refeição Plano de Saúde KM rodado
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail oportunidades@easervices.com.br com a sigla Promotor no campo
assunto até o dia 15/12/2015.
Veja outras vagas de Promotor de Merchandising no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA DE MARKETING / MONTE MOR / SP / 1 VAGA(S)
CAMARGO&GUIMARÃES está com um vaga(s) em aberto para MONTE MOR / SP.
Responsabilidades: Realizar estudos e análise econômicas e de mercado,
investigando as possibilidades mercadológicas atuais e futuras. Elaborar pesquisas
de mercado e analisar o comportamento e as tendências do mercado de produtos e
serviços, visando projetar os níveis de demanda de determinação bens ou serviços.
Analisar e executar atividades relativas a lançamentos de novos produtos no
mercado, bem como criação, confecção e distribuição de materiais promocionais.
Executar outras atividades correlatas e inerentes ao cargo.
Requisitos: Superior – Completo / Experiência de 02 anos como Analista PL. /
Inglês Fluente / Vaga Feminina
Salário: a combinar
Benefícios: Refeição no Local / Vale Transporte / Encaminhar currículo com
pretensão salarial.
Observações: Residir em Hortolândia (Jardim Amanda) ou Monte Mor. Trabalhar no
horário: 07h30min ás 16h30min.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Michelle para o email recrutamento@camargorh.com com a sigla Analista de Market. No campo
assunto até o dia 18/12/2015.
Veja outras vagas de ANALISTA DE MARKETING no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR DE MARKETING / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
A WARELINE® é uma fábrica de software do setor da saúde, cujo principal produto
é um sistema de gestão hospitalar está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: - Auxiliar o setor de Marketing no desenvolvimento de materiais
de comunicação, site institucional e portal de relacionamento. - Auxiliar na
produção de conteúdo e divulgações internas e externas. - Auxiliar em análises
internas, com exposição das informações em planilhas e apresentação com
gráficos. - Auxiliar na elaboração de cotações de brindes. - Auxiliar na organização
de feiras e eventos.
Requisitos: - Superior Completo em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda,
Relações Públicas ou Marketing. - Conhecimentos em informática. - Conhecimentos
do pacote Office (Excel, Word, PowerPoint e Outlook). - Conhecimentos em Corel
Draw e Photoshop.
Salário: R$ 1.800,00
Benefícios: Vale Refeição – Convenio Medico – Seguro de Vida em Grupo – Vale
Transporte e PLR.
Observações: Regime de contratação CLT.\\\\ Horário de trabalho: 08 as 17 de
segunda a sexta, com 1 hora de almoço.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Claudia para o email rh@wareline.com.br com a sigla MRK no campo assunto até o dia 30/12/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de Marketing no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ADESIVADOR - COMUNICAÇÃO VISUA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Shok Comunicação Visual está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Será responsável pelo setor de adesiva em.
Requisitos: Experiência em envelopamento de veículos, adesiva em de placas, etc.
Precisamos de pessoas responsáveis, comprometidas com a empresa e que
desejam crescer.
Salário: a combinar
Benefícios: VT+VR
Observações: Enviar currículo com Pretensão Salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email adm@shockvisual.com.br com a sigla Adesivador no campo assunto até o dia
30/12/2015.
Veja outras vagas de Adesivador - Comunicação Visa no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Analista JR Marketing
Código da vaga: v1279477
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / BR
Data de expiração: 06 de Janeiro de 2016
Inserido na área de Marketing esse profissional realizará as seguintes atividades:
- Desenvolvimento, implementação e acompanhamento de campanhas/ações de
marketing direto on e off-line (mala direta, e-mail marketing, SMS, etc.) para
prospecção e ações de Relacionamento com clientes;
- Gestão de demandas e acompanhamento do planejamento de marketing direto
junto às unidades de negócios;
- Interface com agência de Marketing Direto;
- Interface com a área de CRM / Campanhas;
- Interface com as Unidades de Negócios e as áreas de comunicação interna e
comunicação corporativa/assessoria de imprensa;
- Elaboração de briefings e planos de comunicação para lançamento de produtos,
projetos específicos, divulgação de funcionalidades e benefícios de produtos;
- Acompanhamento do processo de compras das peças e itens de marketing direto
e cadastramento de fornecedores.
Requisitos Necessários:
- Formação Acadêmica: Publicidade/Propaganda, Marketing, Comunicação
Mercadológica, Design Gráfico ou Comunicação Social;
- Experiência na área de Marketing direito on e off-line;
- Conhecimento em processos de Marketing Direto;
- Bons conhecimentos no Pacote Office;
- Habilidade em redação de textos.
Requisitos Desejáveis:
- Desejável conhecimento gráfico e digital (Photoshop, Coreldraw, HTML, Pacote
Adobe, ferramentas de disparo, etc.).
Local de trabalho: Pinheiros
Benefícios: VT/ VR/ VA/ Seguro de Vida/ Previdência/ Assistência Médica e
Odontológica
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279477/analista-jrmarketing#sthash.r2qb9BmB.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Marketing
Código da vaga: v1279905
Nível hierárquico: Gerência

Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 06 de Janeiro de 2016
Buscamos um profissional que será responsável pela gestão e operacionalização da
área de marketing, além de planejar ações relacionadas à área com o fim de
promover a imagem do escritório, bem como analisar o mercado para elaboração
de planos de ação.
Prestará suporte na elaboração do planejamento estratégico do escritório, como
também irá garantir que o plano estratégico de marketing esteja alinhado com a
nossa visão.
Formação Acadêmica:
Administração ou cursos correlatos e especialização em Marketing e/ou
Comunicação
Habilidades e Conhecimentos requeridos:
Habilidade de relacionamento interpessoal
Visão sistêmica
Planejamento
Habilidade de negociação
Carga horária: Comercial
Salário: A combinar
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279905/gerente-demarketing#sthash.XcJmZS72.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista de Marketing de Produtos
Código da vaga: v1264600
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Janeiro de 2016
Criar argumentação de vendas, incluindo benefícios e vantagens do produto,
potencial de consumo, precificação, rentabilidade, entre outros;
Definir o posicionamento estratégico dos produtos;
Desenvolver o plano de lançamento do produto, planejar e controlar o ciclo de vida
do mesmo;
Responsável por todas as ações de comunicação, analisando as tendências de
mercado, realizando o planejamento estratégico de marketing, organizando os
orçamentos e fazendo o contato com fornecedores.
Identificar e avaliar oportunidades de lançamento de novos produtos (cobrandings);
Fazer analise de desempenho de produtos e linhas, além de análise de mercado e
produtos concorrentes;

Zelar pelo conteúdo e identidade visual da empresa e garantir a integração e
atualização das informações em todos os meios de comunicação e ações como
eventos e campanhas;
Disponibilidade total para viagens.
Benefícios:
VR, VT ou Estacionamento, Convênio Médico e Odonto, Seguro de vida em grupo e
Programa de Bônus.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1264600/especialista-demarketing-de-produtos#sthash.hHgfEDDL.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Marketing
Código da vaga: v1279500
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Janeiro de 2016
- Análise de mercado, definição proposta de valor e posicionamento.
- Elaboração e aprovação de business plan, preços e política de descontos.
- Construção cronograma projetos e mobilização das áreas para execução
atividades
- Especificação sistemas e solução técnica do produto (redes, datacenter.
- Desenho de processos da cadeia de pré-vendas, vendas, implantação e suporte.
- Desenvolvimento de material de apoio comercial, técnico, treinamento e
comunicação.
- Ações em parceria com áreas comerciais e marketing para
aquisição/rentabilização/fidelização.
- Relacionamento com fornecedores e equipes de produto globais.
- Treinamento equipes, apoio atividade comercial e casos críticos clientes.
- Acompanhamento dos principais kpis do produto (altas, baixa, receita, despesa,
margem, churra).
Formação:
- Superior Completo em Administração, Marketing, Engenharia.
Requisitos:
- Imprescindíveis:
- Vivência na área de telecomunicações e área de TI.
- Conhecimento em desenvolvimento/gestão de produtos.
- Vivência com gestão de projetos.
- Pacote Office Avançado
- Desejáveis:

- Vivência no segmento de segmento de segurança da informação.
- Pós graduação nas áreas de formação mencionadas acima.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279500/consultormarketing#sthash.ems32ODo.dpuf
www.vagas.com.br

EDUCAÇÃO

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!

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

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 à 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.vags.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 à 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

Instrutor de Futsal (Bacharel em Educação Física)
Código da vaga: v1276129
Nível hierárquico: Pleno
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Dezembro de 2015
Principal atividade: Ministrar aulas de FUTSAL para associados
Necessário ser Bacharel em Educação Física, possuir CREF e ter mínimo de um ano
de experiência.
Principais Benefícios:
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Refeição na Empresa;
Seguro de vida;
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276129/instrutor-de-futsalbacharel-em-educacao-fisica#sthash.TcMSeGBz.dpuf
www.vagas.com.br

Professor de Ciências para o Ensino Fundamental dois da Educação de
Jovens e Adultos )
Código da vaga: v1274525
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR

Período de trabalho: 12 aulas semanais e reunião pedagógica às quintas-feiras, às
17h.
Pré-requisitos
• Licenciatura completa em Biologia (preferencialmente), Química ou Física.
• Experiência como docente de EJA será um diferencial.
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.
Perfil desejado
• Atualizado com pesquisas acadêmicas na sua área de atuação.
• Capaz de desenvolver o material didático e de fazer uma avaliação processual do
aluno.
• Capaz de construir planejamentos em conjunto e compartilhar projetos.
• Capaz de se adaptar ao público jovem e adulto.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1274525/professor-de-cienciaspara-o-ensino-fundamental-2-da-educacao-de-jovens-eadultos#sthash.kwd8XxUY.dpuf
www.vagas.com.br

Professor
Código da vaga: v1273353
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: nove
Data de expiração: 24 de Dezembro de 2015
Ministrar aulas para educação básica;
Aplicar provas;
Plantão de dúvidas;
Aplicar atividades diferenciadas;
Participar de reuniões de pais;
Entre outras atividades do cargo.
Formação Superior Completa, com sólida experiência em sala de aula será um
diferencial.
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1273353/professor#sthash.xssrvYBR.dpuf
www.vagas.com.br

Professores
Código da vaga: v1274115
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Minas Gerais / BR
Quantidade de vagas: dez
Data de expiração: 24 de Janeiro de 2016
Buscamos Professores para as disciplinas de:
- L. Portuguesa
- L. Inglesa
- Educação Infantil ( 1º ao 5º ano )
Atribuições:
- Organizar, planejar sua aulas;
- Cumprir o cronograma estabelecido;
- Ministrar aulas para as turmas do Ensino Fundamental e Ensino Médio;
- Elaborar e corrigir avaliações e atividades;
- Disponibilidade para reuniões pedagógicas e administrativas, conselhos de classe,
atividades cívicas, extracurriculares, entre outras.
Requisitos:
• Sólida e comprovada experiência como professor de Ensino Fundamental e Médio;
• Formação Superior(licenciatura) nas áreas de interesse, ou Engenheiros atuantes
com autorização para lecionar – CAT;
• Boa formação acadêmica, com ampla experiência dentro e fora de sala de aula;
• Interesse e compromisso com o ensino-aprendizagem;
• Liderança de Turma;
• Capacidade de trabalhar em equipe;
• Visão empreendedora;
• Desejável especialização na área.
Informações Adicionais:
- Contrato regular CCT- SINPRO/MG
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1274115/professores#sthash.DRULIDXr.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR DE INGLÊS ENSINO FUNDAMENTAL I (v1273920)
Código da vaga: v1273920
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Dezembro de 2015
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;
- Demais atividades pertinentes à função.
REQUISITOS:
Imprescindíveis
- Ensino superior completo em Pedagogia;
- Inglês fluente;
- Vivência como Professor de Inglês de Crianças/Adolescentes;
- Disponibilidade para lecionar de segunda a sexta-feira, das 10h45 às 17h15;
- Disponibilidade para trabalhar no Ecoville.
Desejável
- Certificações de Proficiência em Inglês.
BENEFÍCIOS:
- Plano de saúde Unimed;
- Parceria odontológica;
- Vale transporte ou estacionamento local;
- Refeição no local;
- Incentivo à educação;
- Incentivo à prática esportiva;
- Cartão Good Card;
- Utilização das instalações do campus e clínicas-escola, ofertadas pela instituição.
* Vínculo de trabalho CLT.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1273920/professor-de-inglesensino-fundamental-i#sthash.r04q0Rrl.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Pedagógico em Caeté/MG
Descrição:
Supervisor Pedagógico
Um
Educação
Segmento: Educação
Horário de trabalho: A combinar (Segunda à Sexta-feira).
Escolaridade: Licenciatura em Pedagogia, e pós-graduação na Área de Educação.
Experiência:
Necessária experiência em Supervisão Escolar.
Conhecimento de informática (Pacote Office e Internet).

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

Professor - Administração em Fortaleza
Descrição:
Professor - Administração
Um
Educação
Segmento: educação
Requisitos:
Formação específica na área;
Cursos de aperfeiçoamento;
Experiência no desempenho da função.
Principais atividades:
Ministrar aulas voltadas para o conteúdo programático dos editais;
Competências/habilidades:
Eficácia na transferência didática dos conteúdos

Dinamismo
Bom relacionamento interpessoal
Horários:
Conforme a necessidade da instituição
Disponibilidade aos sábados, domingos e feriados (conforme programação do
edital).
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernoancional.com.br

Supervisor Educativo em Canoas/RS
Descrição:
Supervisor Educativo
Educação
Segmento: educação
Porte: grande
Atividades:
Acompanhar a legislação e tendências sobre educação, zelar pela aplicabilidade e
orientação às áreas;
Avaliar métodos e sistemas de ensino e aprendizagem, prover a qualificação dos
docentes;
Acompanhar e desenvolver os serviços técnicos especializados;
Coordenar e acompanhar o calendário escolar /dias letivos/carga horária e
componentes curriculares;
Articular as relações com instituições e organismos de educação e de atividades
interinstitucionais, visando à integração das escolas e comunidade;
Articular e acompanhar os projetos e atividades educacionais e do processo de
ensino-aprendizagem. Aplicar a proposta educativa, regimento escolar e matriz
curricular;
Compartilhar e articular as atividades didático-pedagógicas com as demais
unidades / escolas.
Requisitos:
Graduação em pedagogia ou áreas afins;
Desejável pós-graduação;
Experiência na área de educação e gestão escolar;
Disponibilidade para 40h/semanais.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Direito em Gravataí/RS
Descrição:
Professor - Direito
Educação
Segmento: educação (superior)
Requisitos:
Possuir mestrado na área;
Disponibilidade para lecionar à noite.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Programação em Campinas
Descrição:
Professor - Programação
Educação
Segmento: educação
Responsabilidades: conhecimento e vivência no dia a dia com estes módulos.
Requisitos: html, css3, javascript, jquery, mysql, php
A empresa oferece:
Salário: R$20,00 a hora
Benefícios: R$7,00 vale transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

PROFESSOR II.
* Requisitos:
- Ensino Superior Completo em Letras. Desejável Pós-graduação na área
educacional.
- Experiência em dar aula de português.
- Conhecimentos em informática.
- Atividades: Atuará com turmas do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental. Realizar
trabalhos diversos com os alunos, fornecendo explicação, apresentando conteúdos
e trabalhando a disciplina seguindo e aplicando o planejamento anual de aulas.

Atender pais e alunos de forma personalizada, orientando-os quando necessário.
Participar de reuniões com a equipe da escola. Orientar e estimular os alunos em
feiras diversas e concursos de poemas. Orientar e estimular os alunos nas
olimpíadas de português (evento anual). Estudar e aplicar metodologias para
melhorar o desempenho do processo de ensino. Buscar atualização constante.
Confeccionar, buscar a aprovação da direção, aplicar, corrigir provas.
- Horário: 20 tempos semanais - Manhã.
- Local de trabalho: Zona Sul/RJ.
- Salário: A combinar.
- Benefícios: Assistência Médica; Assistência Odontológica; Vale-Refeição; ValeAlimentação; Vale-transporte e seguro de vida.
* Interessados e de acordo com o perfil da vaga, favor encaminhar currículo no
corpo do e-mail e informar última remuneração para selecaogrio@yahoo.com.br,
mencionar no campo assunto: PROFESSOR II.

ASSISTENTE EDUCACIONAL / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Colégio de Grande Porte está com uma vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Auxilio a Orientadora Educacional. Atendimento a Pais e Alunos.
Requisitos: Recém-formação em Letras ou Psicologia Experiencia com orientação
educacional será diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios: Ótimo Salário, Alimentação, Cesta Básica, Convenio Medico.
Observações: Serão Analisados apenas currículos para a vaga em questão.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Regina para o email valdircosta13@terra.com.br com a sigla Assistente no campo assunto até o dia
15/12/2015.
Veja outras vagas de Assistente Educacional no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR EDUCACIONAL / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
Instituição Ensino - Particular está com um vaga(s) em aberto para NOVA ODESSA
/ SP.
Responsabilidades: Auxiliar a professora em sala de aula, e passar as informações
em Libras para os alunos que necessitar.

Requisitos: Cursando Pedagogia, e com experiência na Linguagem de Libras.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, Cesta básica, Convênio Médico e Odontológico.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recursos
Humanos para o e-mail havagas@yahoo.com.br com a sigla A Ed/Libras no campo
assunto até o dia 15/12/2015.
Veja a outras vagas de Auxiliar Educacional no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ENGENHARIA

Engenheiro de Materiais – Campinas/SP
Código da vaga: v1266268
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: um
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 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 à 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 à 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 CLPS'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

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

Químico / Engenheiro Químico em Taubaté
Descrição:
Químico / Engenheiro Químico
Engenharia
Para desenvolvimento de produtos.

Experiência na função;
Superior completo em Química ou Engenharia Química;
Inglês Intermediário.
Residir em Taubaté ou Caçapava.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro Agrimensor / Cartógrafo em Contagem
Descrição:
Engenheiro Agrimensor / Cartógrafo
Engenharia
Segmento: engenharia
Local: Jardim riacho das pedras
Com experiência em serviços topográficos para projetos de implantação de traçado
de linha de transmissão
Requisitos:
Formado com registro no CREA e com comprovação em atestados técnicos
Atestados que comprovem experiência em estudo de aeródromo elaborado de
acordo com a portaria numero 1141/gm5, de 08/12/87 ou portaria número
256/gc5, de 13/05/11, ou portaria vigente sobre o tema;
Atestados que comprovem experiência em elaboração de dados para pls-cadd;
Atestados que comprovem experiência em elaboração de estudo de traçado e
planta do traçado;
Preferencialmente que tenham trabalhado com a Cemig.
Experiência em microstation
Disponibilidade para viagem
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: vale transporte + seguro de vida + assistência médica + vale refeição
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro Eletrônico em Rio de Janeiro
Descrição:
Engenheiro Eletrônico

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 à 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 CIVIL
Código da vaga: v1272912
Nível hierárquico: Sênior
Local: Espírito Santo / BR
SEGMENTO - OBRAS PÚBLICAS/ ES (Grande Vitória)
Atribuições Gerais:
* Gerenciar Equipes de Campo na execução de Obras Rodoviárias; Administrar
Custos/Orçamento; Gestão de Contrato; Negociação e Relacionamento com Cliente;
Requisitos:
* Experiencia sólida na execução de Obras Rodoviárias;
* Que tenha exercido em alguma oportunidade a função de Gerente de Contrato;
* Com sólidos conhecimentos técnicos na operação de US de asfalto e aplicação de
CBUQ;
* Expertise em Gestão de Equipes de Campo e foco em Gestão de Custos;
* Conhecimentos na área Fiscal, Trabalhista e Segurança do Trabalho;
* Disponibilidade para viagens
Formação:
* Superior em Engenharia Civil com registro no CREA
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272912/engenheirocivil#sthash.ZMPU8QWR.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Segurança
Código da vaga: v1273908
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Quantidade de vagas: um
Responsabilidades:
-Gestão do departamento de Meio ambiente, Higiene e Proteção Industrial na busca
do “zero acidente ” e “zero impacto ambiental”.
-Assegurar e acompanhar a implementação de ações necessárias à adequação legal
relacionada à Higiene, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho na planta, incluindo
PPRA, PCMSO, PPR, PPCI, entre outros.
-Gestão e obtenção das licenças ambientais de instalação (LP e LI) e funcionamento
(LO) da fábrica, bem como atendimento às suas exigências e restrições
apresentando aos órgãos ambientais os estudos e documentos que se fizerem
necessário.
Graduação:
-Superior completo em Engenharia em Segurança do Trabalho / Engenharia
Sanitária e Ambiental
Conhecimento:
-Informática,
-Conhecimento técnico de especificação de EPI e das NR´s.
-Normas ISO, metodologias de planejamento, construção, operação, manutenção e
gerenciamento de sistemas de Engenharia Sanitária e Ambiental.
-Conhecimentos em tecnologia e processos de tratamento de esgotos e
instrumentos de medição e Controle.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1273908/engenheiro-deseguranca#sthash.e8NrEaRv.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Aplicações e Processos de Soldagem
Código da vaga: v1274795
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Dezembro de 2015
Pré-requisitos:
- Formação Superior em Engenharia;
- Experiência profissional com Processos de Soldagem (MIG, MAG e TIG) e
Processos de Corte (Laser, Plasma e Oxicorte).

Atividades: Dar suporte na identificação, prospecção e/ou negociação de novas
oportunidades de negócios envolvendo aplicações e processos de soldagem e corte
para o segmento metal Mecânico. Assegurar a assistência e/ou suporte técnico às
equipes de vendas no tocante à aplicação/utilização de processos, tanto em
treinamentos internos, quanto externamente, junto aos clientes. Dar suporte na
elaboração e/ou formalização de propostas técnico-comerciais, assegurar que as
instalações, equipamentos, produtos e recursos necessários à realização de testes
e/ou apresentações sobre aplicações de solda e corte estejam disponíveis quando
da realização dos mesmos.
Remuneração A/C, Bonificação de até três salários, PLR de até dois salários no final
do ano e todos os benefícios corporativos.
Local de Trabalho: Fortaleza - CE
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1274795/engenheiro-deaplicacoes-e-processos-de-soldagem#sthash.nSPx2XAW.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO
O profissional irá atuar na manutenção predial, hidráulica e elétrica das unidades
geográficas da empresa.
Os requisitos são:
- Superior completo em Engenharia; Desejável pós graduação;
-Ter experiência com manutenção predial, hidráulica e elétrica.
-Vivência com gestão de equipes.
Local de trabalho: Duque de Caxias
Horário: Segunda à Sexta.
Disponibilidade para início imediato.
Os interessados devem encaminhar o currículo com pretensão salarial para o e-mail
selecao.estrategica@yahoo.com.br. No título deve constar: Engenheiro de
Manutenção.

Engenheiro Mecânico
Código da vaga: v1279907
Nível hierárquico: Sênior
Local: Palmital / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Dezembro de 2015
Será responsável por planejar e especificar equipamentos, analisar propostas
técnicas, acompanhar testes e ensaios em equipamentos.
Elaborar documentação técnica dos equipamentos, tubulações e materiais,
coordenar empreendimentos e fazer estimativas de custos das implementações.
Responsável pela elaboração de projetos mecânicos e realizar acompanhamento
das montagens.
Trabalhar em equipe, conhecimentos técnicos, capacidade de negociação e
administrar mudanças.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279907/engenheiromecanico#sthash.rapUBOuL.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Manutenção
Código da vaga: v1279533
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Janeiro de 2016
Superior concluído em Engenharia Elétrica com CREA.
Experiência comprovada em coordenação de equipes em operações críticas.
Realizará coordenação da equipe e condução de processos de mudanças.
Coordenação de todos os trabalhos técnicos, especiais e de risco. Controle de
indicadores de desempenho das atividades da equipe residente e balance
scorecard.
Inglês avançado para fluente é mandatório.
Obs.: Ter fácil acesso a Barueri/SP.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279533/engenheiro-demanutencao#sthash.WyUJuNRw.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO SÊNIOR - PLANEJAMENTO (Banco de Talentos)
Código da vaga: v1279578
Nível hierárquico: Sênior
Local: Oriximiná / PA / BR

Formação: Superior Completo em Engenharia Civil ou Engenharia Mecânica ou
Engenharia Elétrica
Experiências e Conhecimentos Obrigatórios:
Conhecimento Técnico:
•Domínio do software MS Project e/ou Primavera;
•Domínio em leitura de projetos detalhados multidisciplinares;
•Domínio de planejamento e controle de Projetos e obras;
•Domínio de controles e índices produtivos para obras multidisciplinares;
•Conhecimento executivo em obras de infraestrutura, civis e eletromecânicas
industriais;
•Conhecimento dos processos relacionados à etapa de comissionamento dos
projetos;
•Conhecimento em logística de obras;
•Conhecimento nos processos multidisciplinares de medição de serviços
contratados;
•Conhecimento na elaboração de toda documentação para compra de serviços;
•Conhecimento de gestão de contratos com terceiros;
•Conhecimento da NR-18;
•Conhecimento em Plano de Execução de Projetos;
•Conhecimento da Metodologia FEL;
•Inglês Intermediário
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279578/engenheiro-seniorplanejamento-banco-de-talentos#sthash.UyX0Ss9I.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR ENGENHARIA MECÂNICA
Código da vaga: v1279426
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Betim / MG / BR
Data de expiração: 06 de Janeiro de 2016
Requisitos:
Formação na área de Engenharia Mecânica ou Engenharia de Produção.
Inglês avançado (desejável)
Conhecimentos em NR12, Autocad, Catia, Unigraphics, MS Project, Robcad e
Process Simulate.
Experiência Profissional em:
Desenvolvimento e Start Up de linhas de montagem automáticas
Projetação Mecânica
Engenharia de Processos Body Shop (Montagem de carrocerias)
Integração de linhas de montagem automática
Processos de solda de carrocerias

Gestão de equipes
Atividades a serem desempenhadas:
Coordenação de atividades de projetação de dispositivos de solda em plataforma
CAD, atividades de desenvolvimento de Lay Out Fabril, atividades de simulação
(Process Simulate ou Robcad).
Garantir a realização da tarefa dentro do prazo, qualidade e custo metas
assegurando o uso de padrões da empresa e apontando as oportunidades de
melhoria.
Garantir os padrões da documentação do projeto no que diz respeito à qualidade
(conformidade, integralidade, normas, padrões, rastreabilidade, dentre outros).
Garantir o apoio técnico nas fases de montagem, instalação (equipamento) e
prototipação (produto), serviço de assistência técnica no local do cliente.
Benefícios:
Convênio Médico
Convênio Odontológico
Auxilio Farmácia
Alimentação
Cesta Básica
Transporte Fretado
Outros
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279426/coordenadorengenharia-mecanica#sthash.fTylmGLa.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Civil - Assistência Técnica
Código da vaga: v1279457
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Realização de atividades pós-obra, assistência técnica dos empreendimentos.
PRÉ-REQUISITOS:
Superior Completo em Engenharia Civil;
EXPERIÊNCIA DESEJADA:
Gerenciamento de Obra;
Assistência Técnica
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/v1279457/engenheiro-civilassistencia-tecnica#sthash.FNd3jHN2.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Projetos em Estruturas Metálicas - ACIARIA
Código da vaga: v1279745
Nível hierárquico: Sênior
Data de expiração: 06 de Janeiro de 2016
Descrição das Atividades:
•
Realizar projeto de engenharia básica e engenharia detalhada em Estrutura
Metálica;
•
Criar memoriais descritivos, memorial de cálculo, e especificações técnicas
de engenharia detalhada.
•
Orientar os desenhistas projetistas e Cadista na execução dos desenhos
técnicos dos projetos.
•
Analisar dados do projeto com o cliente a fim de garantir sua precisão e dos
sistemas propostos.
•
Analisar propostas técnicas, projetos e especificações para projetos em
Estrutura Metálica.
•
Apoiar a equipe de execução do projeto para garantir que os requisitos do
projeto sejam atendidas.
Pré-Requisitos:
Ensino Superior Completo em Engenharia Civil ou Similar.
Conhecimentos técnicos em SAP-DMS, Siderurgia, AutoCAD, Orçamento, Gestão de
Projetos, Normas ABNT, Técnicas de Estruturas Metálicas;
Experiência na área de atuação;
Experiência no Ramo Siderúrgico;
Experiência em ACIARIA;
A empresa oferece remuneração compatível com o mercado e atrativo pacote de
benefícios.
Os interessados deverão se candidatar a vaga informando a Pretensão Salarial.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279745/engenheiro-de-projetosem-estruturas-metalicas-aciaria#sthash.f5Lvy8Fy.dpuf
www.vagas.com.br

INDÚSTRIA

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: um
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: um
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 um vaga(s) em aberto para ITUPEVA /
SP.
Responsabilidades: Manutenção geral e reparos em moldes
Requisitos: 24 meses de experiência como torneiro ferramenteiro 12 meses de
experiência em indústria plástica Experiência em manutenção e reparos de moldes

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

Analista Senior de Pesquisa de Mercado e Insights
Código da vaga: v1265406
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: um
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. Produz ção no campo assunto até o
dia 31/12/2015.
Veja outras vagas de Coordenador de Produção no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

OP. CENTRO DE USINAGEM / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S).
Metalúrgica está com um 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!

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 à 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!

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: um
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

COSTUREIRA / SUMARÉ/ SP / 3 VAGA(S)
ANURB RH EM PARCERIA COM CONFECÇÃO está com três vaga(s) em aberto para
SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: 07h00min AS 17h00min DE SEG. A SEXTA FEIRA

Requisitos: EXPERIÊNCIA EM COSTURA COM MAQUINAS INDUSTRIAIS, (
MÁQUINAS: RETA / OVERLOCK E OU GALONEIRA) TEMPO DE EXPERIÊNCIA ACIMA
DE três ANOS EM COSTURA COM MÁQUINAS INDUSTRIAIS.
Salário: R$ 1.005,00
Benefícios: BONUS DE R$100,00 + CESTA BÁSICA + VALE TRANSPORTE
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Denise Silva para
o e-mail recrutamento@anurbrh.com.br com a sigla COSTUREIRA no campo
assunto até o dia 15/12/2015.
Veja outras vagas de COSTUREIRA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANAL. CONTROLE QUALIDADE / CAMPINAS E RMC / SP / 2 VAGA(S).
Indústria Farmacêutica está com dois vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC /
SP.
Responsabilidades.
Requisitos: Superior completo em Farmácia, Química ou Engenharia Química.
Experiência de quatro anos em indústria farmacêutica ou química. Experiência com
análises de bancada, análises físico-químicas, análise de matéria-prima, produto
acabado, produto em processo e material de embalagem, experiência no manuseio
de equipamentos de cromatografia líquida (HPLC), espectrofotômetro, Karl Fischer.
Desejável experiência com cromatografia gasosa (CG), preparação de amostras,
preparação de amostras e interpretação de resultados. Conhecimento em B.P.F. e
B.P.L.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica + Assistência Odontológica + Segue r o de vida +
Fretado/VT + Cesta básica + Vale Alimentação + Política de medicamentos + Cesta
de Natal
Observações: Vaga efetiva. Disponibilidade para 2º e 3º turno.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carmen Ferreira
para o e-mail carmen.ferreira@wcabrasil.com.br com a sigla CONT/QUAL no campo
assunto até o dia 15/12/2015.
Veja outras vagas de Anal. Controle Qualidade 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 - Masculino e Feminino, acima de 27 anos,
casado, com experiencia anterior comprovada em careira.
Requisitos: 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
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 15/12/2015.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

INSPT. DE QUALIDADE C/ AUTOCAD / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
UKA CONSULTORIA EM PARCERIA está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Funções: projetos de peças / desenhos em AutoCAD,
rastreabilidade de peças, certificados de qualidade de fornecedores, inspeção de
peças dos fornecedores, acompanhamento de peças nas máquinas junto aos
operadores, preenchimento de planilhas de qualidade, planilhas de processos,
conhecimento com ISO 9001, registros de não conformidades, ação corretiva,
aferição de equipamentos.
Requisitos: Experiência mínima: cinco anos como inspetor de qualidade. Auto Cad.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: Plano de Saúde, Alimentação (Refeitório) e Transporte (Ajuda de
Custo).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Wagner para o email uka.consultoria@gmail.com com a sigla ICAC no campo assunto até o dia
10/12/2015.
Veja outras vagas de INSPT. DE QUALIDADE C/ AUTOCAD no Emprega Campinas. É
100% grátis!

COORDENADOR DE QUALIDADE / JUNDIAÍ/ SP / 1 VAGA(S)
Empresa localizada na Região Metropolitana de Jundiaí está com um vaga(s) em
aberto para JUNDIAÍ / SP.
Responsabilidades: Principais Atividades: Realizar ensaios e análises químicas,
selecionar metodologias, materiais e reagentes de análise e critérios de
amostragem. Elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados em sua área de
especialidade. Responsável por elaborar e executar CVL/CLC e M.S, documentação
da ISO, IPEM/ INMETRO, CETESB/SABESP/ ANVISA, controle de pragas e
gerenciamento de resíduos. Responsável por elaborar e garantir a execução das
instruções de trabalho e procedimentos operacionais.
Requisitos: Escolaridade: Curso Técnico em Química. Ensino Superior Completo em
Química. Requisitos da Vaga: Experiência em sistemas e gestão de qualidade.
Experiência anterior em Laboratório e Controle de Qualidade. Residir em Jundiaí,
Várzea Paulista ou Campo Limpo Paulista Pacote Office. CRQ ativo.
Salário: a combinar
Benefícios: Elaborar e desenvolver novos testes para o controle de qualidade e
testes com a matéria prima de novos fornecedores. Orientar e acompanhar a
analise de matéria-prima pela equipe do laboratório. Acompanhar, atender, visitar
fornecedores e terceiros. Coordenar a equipe para atendimento das chamadas de
reclamações (SAC), montar kits e encaminhar via correio para os consumidores.
Desenvolver e aplicar treinamentos da área da qualidade.
Observações: Informar o último salário e a pretensão salarial no currículo ou corpo
do email.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
emprega.jundiai@gmail.com com a sigla QUALIDADE no campo assunto até o dia
11/12/2015.
Veja outras vagas de Coordenador de Qualidade no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Gerente de Produção
Código da vaga: v1276833
Nível hierárquico: Gerência
Local: Brasil
Quantidade de vagas: UMA
Data de expiração: 30 de Dezembro de 2015
Gerenciamento de KPIS
Processos de Indústrias Químicas e Montagens de Linhas
Gerenciamento de Planta

Gerenciamento de EHS
Boas praticas de Fabricação e APPCC
Superior em Engenharia Química, Química industrial, Engenharia de Alimentos.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276833/gerente-deproducao#sthash.y4qUZO9g.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE PRODUÇÃO / INDAIATUBA / SP / 5 VAGA(S)
Empresa situada em Indaiatuba em fase de expansão. Está com cinco vaga(s) em
aberto para INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: Será o responsável por preparar materiais para alimentação de
linhas de produção, limpeza e organização da área de serviço, abastecimento de
linhas de produção e alimentação de máquinas relaciona com toda área
Operacional.
Requisitos: Somente moradores de INDAIATUBA.
Salário: R$ 1.000,00
Benefícios: Cesta básica + VT + desjejum + SESI
Observações: Segunda á sexta, com possibilidade de horas extras aos sábados.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Salete para o email emprega.indaia@gmail.com com a sigla Produção no campo assunto até o dia
01/01/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Produção no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Soldador
Para a cidade de Itaboraí / RJ
Segmento: indústria
Para solda a plasma.
Com experiência mínima de 02 anos para trabalhar em Itaboraí / Niterói.
A empresa oferece:
Salário: a combinar

Vaga masculina
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/soldador229712. aspx

INSPETOR DE QUALIDADE / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com Empresa está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Horário: 2º turno de segunda a sábado. Fará inspeção na
fabrica quanto à qualidade do produto, ao padrão de qualidade do produto, ao
funcionamento e limpeza de equipamento, 5S e BPF, e demais funções
correlacionadas à área.
Requisitos: Indispensável experiência no ramo Alimentício ou Farmacêutico. Ambos
os sexos, Curso Técnico em Alimentos, Bioquímica ou Química.
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio médico, convênio com farmácia, fretado, restaurante no local
e cesta básica.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email contato@personnallise.com.br com a sigla Inspetor no campo assunto até o
dia 15/12/2015.
Veja outras vagas de INSPETOR DE QUALIDADE no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
INDÚSTRIA está com um vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades.
Requisitos.
Salário: a combinar
Benefícios: DIVERSOS

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
americanavagas@yahoo.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
30/12/2015.
Veja outras vagas de SUPERVISOR DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

DIVERSOS PROJETOS UNESCO
Consultar:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20117

Para as vagas abaixo acesse o endereço:
https://www.vagas.com.br/VagasDe1Empr.asp?t=3437 e estando na
tabela, clique em código da vaga para conhecer os requisitos.

Seleciona

Vaga

Empresa

Descrição sucinta

V1280006
GERENTE DE
SERVIÇO PARA O
Projeto Arrastão
CENTRO DA
(São
JUVENTUDE
Paulo/SP/BR)
aberta em 8/12 - 1
posição

Pré - requisitos: •
Escolaridade de
nível superior,
preferencialmente,
Pedagogia e letras,
com conhecimento
e / ou experiência
comprovada...

V1251696
Pedagogo
1 posição

Procuramos uma
pessoa para
trabalhar em nosso

ONG
(São
Paulo/SP/BR)

time, que queira
fazer a diferença na
vida de milhares de
pessoas com...
V1279790
Psicólogo
aberta em 7/12
Associação
Horizontes
(Francisco
Morato/SP/BR)

Associação
Horizontes busca
profissional com
formação em
Psicologia que
tenha experiência
com trabalhos
voltados para
adolescentes que
cumprem a
medida...

V1279618
Líder de Projeto
aberta em 7/12 - 1
Idec
posição
(São
Paulo/SP/BR)

Descrição da
oportunidade O
Idec está em busca
de um (a) líder de
projetos para
trabalhar junto à
equipe da Área
Técnica...

V1278576
Assistente de
Certificação e
IBGC - Instituto
Brasileiro de
Capítulos
aberta em 3/12 - 1 Governança
posição
Corporativa
(São
Paulo/SP/BR)

Responsabilidades
Reportando-se à
coordenação de
certificação, auxiliar
o Programa de
Certificação de
Conselheiros e o
Banco de
Conselheiros do
IBGC: * Realizar...

V1263185
Captador de
Recursos Pleno
aberta em 3/12 - 1
posição

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...

Akatu
(Brasil)

Perfil geral da
função: Liderar e
gerir um grande
projeto da área de

V1276175
COORDENADOR
/ LÍDER DE
PROJETO

aberta em 27/11 1 posição

Educação do
Instituto. As
atividades
relacionadas à
vaga...

V1275594
Instrutor de
Treinamento
aberta em 26/11 - Empresa não
3 posições
Identificada
(Espírito
Santo/BR)

Capacitar
educadores em
programas de
Educação
Emocional, através
do desenvolvimento
de conceitos e
técnicas para que
coloquem em
prática com...

V1275565
Supervisor de
Projetos
aberta em 26/11 Empresa não
1 posição
identificada
(Vitória/ES/BR)

Representar a
entidade na região,
desenvolver
parcerias, gerenciar
a execução de
processos
necessários ao
cumprimento de
contratos, planejar
novos projetos,...

V1275259
Assistente
Administrativo
(a) (Assessorar
Diretoria)
ORGANIZAÇÃO
aberta em 26/11 - NÃO
1 posição
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

Conhecimentos
específicos:
Formação completa
em Secretariado ou
Secretariado
Executivo ou
Administração; Ter
perfil dinâmico,
proativo, boa
argumentação e
boa dicção;
Iniciativa, discrição,
responsabilidade,...

V1275241
Estagiário (a) de
Desenvolvimento
Institucional –
CRIANÇA
São Paulo
SEGURA
aberta em 26/11 (Brasil)
1 posição

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

V1275047
Assessor de

A vaga é
predominantemente

The Key
(São

comunicação e
Paulo/SP/BR)
conteúdo
aberta em 26/11 1 posição

para atender as
necessidades de um
projeto de
educação para
sustentabilidade
junto a professores
e alunos...

V1274859
Analista de
Comunicação
aberta em 26/11 1 posição

IDIS
(São
Paulo/SP/BR)

Requisitos: Formação em
relações públicas,
jornalismo,
marketing ou
propaganda; Experiência ou
interesse no
terceiro setor nos
temas de
investimento
social...

Associação
Horizontes
(Espírito
Santo/BR)

Associação
Horizontes busca
instrutor para
ministrar cursos
profissionalizantes
básicos de conserto
de
eletrodomésticos.

V1274665
Instrutor de
Cursos Livres Conserto de
Eletrodomésticos
aberta em 25/11 4 posições
V1273853
Auxiliar de
Limpeza
aberta em 24/11 1 posição

Perfil: • Experiência
na Área de Limpeza
Atribuições: •
Realizar a limpeza
dos corredores da
Projeto Arrastão
Organização,
(São Paulo/BR)
vidros, banheiros,
pátio, cozinha e
demais áreas. •
Manusear
maquinários...

V1273850
Auxiliar de
Cozinha
aberta em 24/11 1 posição

Atividades
Principais: •
Auxiliar no preparo
dos alimentos e
acondicionamento
Projeto Arrastão dos mesmos nos
(São Paulo/BR) recipientes
adequados. •
Limpeza e
organização da
cozinha (Piso,
Parede e...).

V1273832
Educador Social
de
Brinquedoteca
Projeto Arrastão
aberta em 24/11 - (Brasil)
1 posição

O Projeto Arrastão
seleciona educador
Social de
Brinquedoteca para
desenvolver
atividades com
crianças e jovens
de 01 a...

V1273825
Educador Social
de Leitura
Projeto Arrastão
aberta em 24/11 (Brasil)
1 posição

O Projeto Arrastão
seleciona educador
Social de Leitura
para desenvolver
atividades com
crianças e jovens
de 01 a...

V1273818
Educador Social
de Midiateca
Projeto Arrastão
aberta em 24/11 (Brasil)
1 posição

O Projeto Arrastão
seleciona educador
Social de Midiateca
para desenvolver
atividades com
crianças e jovens
de 01 a...

V1272979
Psicólogo (a)
aberta em 23/11

Atuação com
atendimento
psicológico de
Empresa não
adolescentes e
identificada
acompanhamento
familiar a partir de
(Barueri/SP/BR) visitas domiciliares
e reuniões de
fortalecimento de
vínculos...

V1272944
Assistente de
Captação de
Recursos
aberta em 23/11

Procuramos uma
pessoa para
Fundação Dorina trabalhar em nosso
Nowill para
time de captação
Cegos
de recursos,
(São
auxiliando no
Paulo/SP/BR)
relacionamento
com doadores e
que queira...

V1270583
Analista de
Instituto da
processos
aberta em 17/11 - Oportunidade
Social
1 posição
(São
Paulo/SP/BR)

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

elaboração...
V1269345
Assistente
Técnico (Ações
de Incidência
Política)

V1269324
Prospecção de
editais e
Elaboração de
projetos sociais

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...

ORGANIZAÇÃO
NAO
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

Formação superior
completa;
Conhecimento em
elaboração de
projetos sociais e
incentivados (Lei
Rouanet, Proac,
entre outros);
Conhecimento em
prospecção de
editais...

V1268727
AUXILIAR DE
DEPARTAMENTO
SÓLAZER O
FINANCEIRO I
aberta em 13/11 - CLUBE DOS
EXCEPCIONAIS
1 posição
(Rio de
Janeiro/RJ/BR)

V1265892
Relacionamento
com Parceiros
1 posição

- Instituição Não
Governamental
contrata Auxiliar de
Departamento
Financeiro cursando
Administração ou
Contabilidade Salário: R$
1.720,00. - Local
de Trabalho:
Engenho...

Realizar
comercialização /
consultoria em
Associação
prestação de
Projov Programa
serviços,
Rotário para
envolvendo
Jovens
prospecção de
parceiros,
(Barueri/SP/BR)
agendamento e
realização de visitas
aos...

V1263468
Instrutor
ONG
aberta em 4/11 - 2
posições
(Barueri/SP/BR)

-Ministrar aulas
sobre os temas:
Gestão de Recursos
Humanos,
Matemática, Gestão
de Materiais,

Comunicação,
Gestão Financeira,
Gestão Empresarial,
Gestão Da...

OPERACIONAL

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!

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!

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 dois 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

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

OP. DE TORNO CNC / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S).
Metalúrgica está com um 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!

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 (um 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 um 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 pé refil 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!

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

GOVERNANTA / SERRA NEGRA / SP / 1 VAGA(S)
HOTEL EM EXPANSÃO está com um 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!

Estofador
Para a cidade de Niterói / RJ
Segmento: estofados
Perfil:
Necessário experiência na função;
Saber estofar, grampear, trocar parafusos, capas;
Ajudar o marceneiro quando necessário.
Horário: 2ª a 6ª, das 8h às 17h e sáb. Das 8h às 12h.
É necessário disponibilidade total de horário (pagamos hora extra).
A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 500,00
Benefícios: VT + café da manhã + almoço + lanche.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/estofador228905. aspx

Fiscal de Patrimônio
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Local: baixada fluminense, zona norte, zona oeste.
Necessário experiência na função comprovada em ctps, curso na área de vigilância
ou ter servido às forças armadas;
Escolaridade: ensino médio completo ou incompleto;
Carga horária: 44 horas semanais com uma folga na semana;

A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 284,00/mês
Benefícios: VT + alimentação no local (almoço e lanche)

Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/fiscal-depatrimonio-228901.aspx

MARCENEIRO MONTADOR / CAMPINAS E RMC / SP / 2 VAGA(S)
Marcenaria Lobato Ltda está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC /
SP.
Responsabilidades: Interpretação de projetos e desenhos, entrega de produtos
confeccionados sob medida, embalando, transportando e montando no local do
cliente, bem como as atividades de ordem, limpeza e higiene.
Requisitos: Experiência na área de montagem de móveis planejados de alto padrão
Salário: a combinar
Benefícios: VT + Cesta Básica
Observações: Horário de Segunda a Sexta, das 07 h às 17h30minhrs OBS:
Especificar no corpo do e-mail qual a pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Laís Pádua para o
e-mail escritorio@lovatomarcenaria.com.br com a sigla Montador no campo assunto
até o dia 19/12/2015.
Veja outras vagas de Marceneiro Montador no Emprega Campinas. É 100% grátis!

MECÂNICO DE EMPILHADEIRAS / GUARULHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do segmento automotivo está com uma vaga(s) em aberto para
GUARULHOS / SP.
Responsabilidades: Atuará com manutenção preventiva e corretiva de
empilhadeiras elétricas e à combustão.
Requisitos: Experiência na função Curso de Operador de Empilhadeira CNH B
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte Seguro de Vida Vale Refeição Vale Alimentação
Convênio médico Convênio odontológico Convênio farmácia

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Seleção para o email selecao.bsa1@yahoo.com.br com a sigla MEC GUARULHOS no campo assunto
até o dia 30/12/2015.
Veja outras vagas de Mecânico de Empilhadeiras no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO / JUNDIAÍ/ SP / 1 VAGA(S)
Empresa do segmento automotivo está com uma vaga(s) em aberto para JUNDIAÍ /
SP.
Responsabilidades: Atuará com recebimento, armazenagem e distribuição.
Requisitos: Experiência na função Ensino médio completo
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte Seguro de Vida Refeição no local Convênio médico,
odontológico e farmácia.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Seleção para o email selecao.bsa1@yahoo.com.br com a sigla AUX ALM no campo assunto até o dia
30/12/2015.
Veja outras vagas de Auxiliar de Almoxarifado 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: VALE TRANSPORTE – VALE REFEIÇÃO – CESTA BÁSICA – SEGURO DE
VIDA – PREMIO DE ASSIDUIDADE
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 14/12/2015.

Veja outras vagas de INSTALADOR DE AR CONDICIONADO no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

FRESADOR / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de pequeno porto em Hortolândia-sp no ramo metalúrgico. Está com um
vaga(s) em aberto para HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Fresagem de peças em fresadora e plaina de mesa.
Requisitos: experiencia em fresadora. Leitura e interpretação de desenho. Residir
em Hortolândia.
Salário: R$ 1.380,00
Benefícios: refeição e transporte
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Felipe para o email f.monari@globo.com com a sigla fresa no campo assunto até o dia
12/12/2015.
Veja outras vagas de fresador no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Controlador (a) de Frota
Código da vaga: k1078-216
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Headhunting
Cidade: Jaraguá do Sul/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 30/11/2015
Previsão de encerramento: 31/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XDfepH

Assistente Técnico (a) em Manutenção

Código da vaga: k2640-12
Ramo da empresa: Indústria de Ar Condicionado
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um

Data de abertura: 30/11/2015
Previsão de encerramento: 30/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XDfdSw

SUPERVISOR OPERACIONAL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
EMPRESA TERCEIRIZADA DE MÃO DE OBRA está com dois vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: SERÁ RESPONSAVEL PELA SUPERVISÃO DE PORTARIA, RONDA
ZELADORIA, SERVIÇOS GERAIS.
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE SUPERVISÃO EM EMPRESA TERCEIRIZADA;
POSSUIR CNH;
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VR E CESTA BÁSICA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de OPERACIONAL
para o e-mail operacional1001@gmail.com com a sigla SUPERVISOR no campo
assunto até o dia 20/12/2015.
Veja outras vagas de SUPERVISOR OPERACIONAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Manobrista
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: shopping
Local: catete
Receber o veículo dos clientes, manobrar, estacionar, entregar o veículo para o
cliente.

Ter habilidade em direção de carros, não é necessário experiência em carteira.
Possuir CNH categoria b, atualizada e definitiva.
Horário: a combinar
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: vale transporte + cesta básica

Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/manobrista230073.aspx

.
ASSISTENTE OPERACIONAL
* Perfil:
- Idade: 20 a 27 anos.
- Sexo: Feminino.
- Ensino Médio Completo.
- Fácil acesso à Tijuca/RJ.
* Atividades a exercer:
- Atender clientes quando necessário, Prestar esclarecimentos dos serviços
prestados pela empresa via e-mail, controlar e arquivar documentos, Prestar
suporte a outros funcionários, bom conhecimento em informática.
* Experiências Requeridas:
- Desejável Experiência de um ano em CARTEIRA DE TRABALHO com atividades
administrativas e operacionais.
* Carga horária de trabalho:
- De 2ª a 6ª feira de 12h00min as 21h00min com 1 hora de almoço E Sábados
alternados, um sim, um não, de 09h00min as 16h00minh.
* Benefícios:
- Salário R$ 850,00 + 2% comissão
- Vale-transporte.
* INTERESSADOS E DENTRO DO PERFIL FAVOR ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA
mamv.rh@gmail.com
* COLOCAR NO CAMPO ASSUNTO O NOME DA VAGA QUE ESTÁ SE
CANDIDATANDO. CASO NÃO SEJA INFORMADO, O CURRÍCULO SERÁ
DESCARTADO.
CURRÍCULOS SEM O TEMPO DE EXPERIÊNCIAS NAS EMPRESAS E SEM IDADE, NÃO
SERÃO ANALISADOS.

Coordenador de Segurança Bilíngue
Pré-requisitos:

- Inglês avançado
- Desejável CNH B
- Experiência com gestão de pessoas
- Desejável experiência anterior na área da Segurança Patrimonial
Atividades a serem desenvolvidas:
- Responsável pela segurança do armazém de um de nossos clientes
- Responsável pela equipe de vigilância do local (média de 30 homens)
Local de trabalho: Duque de Caxias
Escala: 5x2, horário comercial.
*** Contrato de um ano***
Os interessados devem enviar currículo para selecao.rj123@yahoo.com.br,
colocando no título "Coordenador Bilíngue”.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – NITERÓI
Funções: Receber mercadorias, descarregar caminhão, organizar estoque, auxiliar
clientes com as mercadorias até o carro, mantendo o local limpo e organizado.
Necessário: Ensino Fundamental Completo e Experiência na função
Salário: R$ 960,00 + VT + Café e Almoço + Uniforme + Hora Extra
Horário: 08h00min as 17h00minh - Escala 6X1
Interessados enviar currículo no corpo do e mail para:
selecao_niteroi@yahoo.com.br Colocar no assunto ASG

Mecânico de Ar Condicionado
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista

O profissional atuará na manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das
lojas situadas no grande rio.
Requisitos:
Cursos e experiência comprovada na função mínima de 02 anos
Carteira de habilitação "b"
A empresa oferece:
Salário: R$ 2. 200,00

Benefícios: VT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/mecanicode-ar-condicionado-2. aspx

FRENTISTA / AMERICANA / SP / 2 VAGA(S)
Posto de Combustíveis Ipiranga em Americana está com dois vaga(s) em aberto
para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Atendimento ao cliente, venda ativa de produtos,
abastecimento.
Requisitos: Desejável ter atuado como frentista ou ter experiência com vendas.
Salário: R$ 1.020,00
Benefícios: Adicional Periculosidade (30%), VR, VT, Cesta Básica, Participação nas
vendas.
Observações: Turno de trabalho por regime de revezamento (escala 6x1);
Contratação CLT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo/Michel
para o e-mail parkavenidaposto@gmail.com com a sigla FRENTISTA no campo
assunto até o dia 15/12/2015.
Veja outras vagas de FRENTISTA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VIGILANTE / ITUPEVA/SP / 2 VAGA(S)
Empresa especializada em segurança especializada. Está com duas vaga(s) em
aberto para Itupeva/SP.

Responsabilidades: Vigiam dependências com a finalidade de prevenir, controlar e
combater irregularidades; zelam pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo
cumprimento das leis e regulamentos;
Requisitos: Necessário Curso de vigilante em dia; Conhecimento básico em
Informática; Somente Sexo Masculino, Não é necessário experiência.
Salário: a combinar

Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição + Cesta Básica + Convênio Médico +
Convênio Farmácia + Seguro de Vida
Observações: Residir em Jundiaí ou Itupeva/SP Inicio Imediato Para trabalhar na
escala 5x1 Tarde ou Noite Comparecer para entrevista com toda documentação.
Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo até o endereço Rua
Paulo Setúbal, nº 595 - Vila Angelim - Valinhos, para a vaga de Vigilante aos
cuidados de Mariana até o dia 12/12/2015.
Veja outras vagas de Vigilante no Emprega Campinas. É 100% grátis

CONTROLADOR DE FROTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Transporte e Logística está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Ensino médio completo. Com experiência comprovada. Conferir
estado de conservação e manutenção dos veículos. Elaborar relatórios de utilização
dos veículos, planilhas de controles mensais, relatório de utilização dos veículos.
Cumprir prazos de manutenção, conferir licenciamentos dos veículos. Encaminhar
os veículos para lavagem. Conferir quilometragem, datas limites, recomendações
de fabricantes, necessidade de troca de pneus, troca de óleo.
Requisitos: Ensino médio completo. Com experiência comprovada. Conferir estado
de conservação e manutenção dos veículos. Elaborar relatórios de utilização dos
veículos, planilhas de controles mensais, relatório de utilização dos veículos.
Cumprir prazos de manutenção, conferir licenciamentos dos veículos. Encaminhar
os veículos para lavagem. Conferir quilometragem, datas limites, recomendações
de fabricantes, necessidade de troca de pneus, troca de óleo.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Vale transporte, cesta básica, seguro de vida, convenio odontológico,
convenio medico, seguro de vida, refeição no local.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutador para o
e-mail empregocampinas@outlook.com com a sigla Frota no campo assunto até o
dia 15/12/2015.

Veja outras vagas de CONTROLADOR DE FROTA no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Eletricista
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Descrição: contratamos: eletricista
Ensino médio completo - necessário experiência mínima de dois anos conhecimento em instalações prediais / ter trabalhado em segmento de construção
civil. Curso atualizado Nr 10 (imprescindível).
Formação: ensino médio completo
A empresa oferece:
Salário: R$ 1658,80
Benefícios: VT + vr + bonificação. Segunda a sexta de 08h00minh as 17h48minh.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/eletricista230060.aspx

MOTORISTA CARRETEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceira com empresa de transporte de carga está com um
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Necessário CNH E, somente masculino.
Requisitos: Vasta experiencia na area de viagem com carreta, disponibilidade para
viagens, tanto CURTO períodos quanto LONGOS períodos.
Salário: R$ 1.753,00
Benefícios: 60 horas extras fixas - Cesta básica de R$50,00 pago em cartão - VR de
R$25,00 o dia, sendo 22 dias fixos - Convênio médico sem custo para o funcionário,
para o dependente é cobrado para cada um R$173,80 - PLR - Vale Transporte.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email cv@personnallise.com.br com a sigla Carreteiro no campo assunto até o dia
15/12/2015.
Veja outras vagas de MOTORISTA CARRETEIRO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

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.

Farmacêutico
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Local: ilha do governador
Porte: grande
Escala de trabalho: 6x1
Horário de trabalho: 14h40min h às 22h00min h
Folgas aos domingos e feriados
A empresa oferece:
Salário: R$2. 634,00;
Benefícios: vale transporte + alimentação no local + assistência médica e
odontológica + kit material escolar + kit enxoval + cartão Multicheque +
oportunidade de crescimento + chances de crescimento na empresa + participação
nos lucros.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.

Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/farmaceutico-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: 09h00min às 19h00min (segunda à quinta-feira) e 09h00min às 18h00min
(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 08h30min às 17h30min
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: um
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: um
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

NUTRICIONISTA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
ACADEMIA ATLEX um VAGA PARA CADA UNIDADE está com dois 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!

NUTRICIONISTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo de venda e distribuição de produtos de nutrição, beleza e bem
estar. Está com um 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!

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

Enfermeiro Plantonista
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: saúde
Garantir o padrão de atendimento aos pacientes, de acordo com as normas da
instituição.
Para concorrer a vaga exige-se apenas ensino superior completo no curso de
enfermagem.
Escala de 12/60
A empresa oferece:
Salário: R$5, 200,00.
Benefícios: vale alimentação e vale combustível.
Contratação clt
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/enfermeiroplantonista-228730.aspx

Médico do Trabalho
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista

Desejável vivência como médico do trabalho ou médico examinador;
Desejável pós-graduação completa em medicina do trabalho;
Crm ativo;
Descrição das atividades: irá realizar exames médicos admissionais, demissionais,
mudança de função e periódicos nas filiais do estado do Rj, entre demais atividades
pertinentes ao cargo.
Carga horária: 20 horas semanais;
A empresa oferece:
Salário: R$ 5. 300,00 e após 90 dias R$6. 800,00
Benefícios: auxílio combustível +cesta básica(sem desconto para o
colaborador)+refeição no local (sem desconto para o colaborador);
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/medico-dotrabalho-228585.aspx

FARMACEUTICO / PIRACICABA / SP / 3 VAGA(S)
RAIA DROGASIL está com três vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Esclarecimento de dúvidas referente a medicamentos e
receitas, Organização dos produtos e controle dos psicotrópicos; Serviços de Saúde
(Aplicação de injetáveis, etc), Responsabilidade pela administração de
medicamentos injetáveis e validade dos produtos, Atenção Farmacêutica
(atendimento ao cliente); Treinamento da equipe.
Requisitos: Superior completo em Farmácia; CRF Ativo do referido estado (pode ser
protocolo que tenha nº do CRF), não é necessário experiência, capacidade de
análise, comunicação, controle emocional, foco em resultados, orientação para a
satisfação do cliente, relacionamento interpessoal.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, A auxílio Refeição, AM, AO, SV, PLR e Desconto Farmácia.
Observações: Carga horária: Escala 6X1 – com folgas em dias alternados – 44
horas semanais. A cada dois domingos trabalhados, um domingo de folga.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
carhcampinas@gmail.com com a sigla FARMA PIRACICABA no campo assunto até o
dia 20/12/2015.

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

Farmacêutico
Para a cidade de Nova Iguaçu / RJ
Superior completo em farmácia e crf ativo
A empresa oferece:
Salário: R$2. 388,09
Benefícios: vale transporte + vale alimentação + assistência médica Unimed
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/farmaceutico-230074.aspx

FARMACEUTICO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
RAIA DROGASIL está com dois vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Esclarecimento de dúvidas referente a medicamentos e
receitas, Organização dos produtos e controle dos psicotrópicos; Serviços de Saúde
(Aplicação de injetáveis, etc), Responsabilidade pela administração de
medicamentos injetáveis e validade dos produtos, Atenção Farmacêutica
(atendimento ao cliente); Treinamento da equipe.
Requisitos: Superior completo em Farmácia; CRF Ativo do referido estado (pode ser
protocolo que tenha nº do CRF), não é necessário experiência, capacidade de
análise, comunicação, controle emocional, foco em resultados, orientação para a
satisfação do cliente, relacionamento interpessoal.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, Aux ílio Refeição, AM, AO, SV, PLR e Desconto Farmácia.
Observações: Carga horária: Escala 6X1 – com folgas em dias alternados – 44
horas semanais. A cada dois domingos trabalhados, um domingo de folga.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de GABRIELLA para o
e-mail carhcampinas@gmail.com com a sigla FARMA CAMPINAS no campo assunto
até o dia 14/12/2015.
Veja outras vagas de FARMACEUTICO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar na UTI Neonatal.
Formação/Experiência Requerida:
-Curso técnico de enfermagem completo;

-COREN ativo;
-Sólida vivência em UTI Neonatal.
Carga Horária:
Plantão 12h/60h - SN - 19h às 7h
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale transporte;
Vale alimentação;
Refeição no local;
Desconto em faculdade;
Desconto em farmácia.
Salário: R$1200,00
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
curriculorhniteroi@gmail.com com mencionando no assunto TÉCNICO DE
ENFERMAGEM UTI NEONATAL

Coletora de Sangue
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: saúde
Local: são Conrado
Necessário experiência na função.
Habilidade com coleta infantil será um diferencial.
Certificado de especialização
Horário: segunda à sexta das 07:00 às 15:00/ sábado das 07:00 às 14:00
A empresa oferece:
Salário: R$ 1090,97+ insalubridade R$ 157,60

Benefícios: café da manhã, cesta básica de alimentação, cesta básica de higiene e
50% de desconto nas consultas de exames.
Vaga feminina
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/coletora-desangue-229711. aspx

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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.

ADMINISTRADOR DE REDES PLENO (PARA HOSPITAL) – SÃO PAULO-SP
Nosso cliente, Rede de Hospitais de Primeira Linha e Grande porte, localizado na
Zona Sul de São Paulo, busca o/a profissional com o perfil:
DESCRIÇÃO E REQUISITOS
Efetuar as configurações e a manutenção de redes de dados, internet, firewall,
segurança de rede, controle dos antivírus, bem como gerenciar o desempenho de
toda a rede da Instituição.
FORMAÇÃO E CONHECIMENTOS
Ensino superior completo em Ciências da Computação, Análise de Sistemas,
Sistemas de Informação, Sistemas Computacionais, Engenharia da Computação,
Engenharia de Software ou áreas correlatas.
Desejável:
Certificação MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) - Windows Server
Curso Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate)
Curso de Linux
Experiência necessária:
Sólida e comprovada experiência em Administração de Redes.
Imprescindível domínio do Sistema MV Hospitalar (Soul ou 2000).
Vasto conhecimento em plataforma Microsoft 2003 / 2008 e 2012.
Experiência em rede dados e voz com Switch / VLANs, roteamentos, Firewalls.
Conhecimento em ferramentas de Backup.
Conhecimento em telecomunicações.
Sistema Operacional Linux.
OBSERVAÇÕES FINAIS:
Horário: Segunda a Quinta: 7 às 17h e Sexta-feira: 7 às 16h
Contratação efetiva CLT
A empresa está segura de oferecer excelente salário – Envie sua pretensão salarial
que será avaliada.
Benefícios: Assistência Médica e Odontológica; Cesta Básica; Vale Transporte;
Restaurante no local.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: ADMINISTRADOR DE REDES PLENO - HOSPITAL.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

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

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

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

ANALISTA PROGRAMADOR JAVA PL / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
Linked RH está com um vaga(s) em aberto para INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: - Desenvolver sistema utilizando a linguagem de programação
Java. - Analisar tecnicamente as tarefas de desenvolvimento. - Preparar fluxos de
dados, especificações de programas e outras instruções necessárias, com a
finalidade de garantir a alta disponibilidade e confiabilidade do produto
desenvolvido internamente. - Automatizar testes unitários visando garantir o
cumprimento das especificações de requisitos no desenvolvimento do sistema. Prestar manutenção nos módulos já desenvolvidos do sistema.
Requisitos: - Bons conhecimentos em programação Java (J2EE), no framework JSF
e também em Hibernate, Junit, Richfaces e Primefaces. - Desejável conhecimento
em POI, Text, Highcharts, JSP, Servlet, etc. - Bons conhecimentos em consulta SQL
para banco de dados Oracle ou SQL Server. - Experiência de pelo menos dois anos
como programador Java.
Salário: a combinar
Benefícios: Os benefícios oferecidos para todas as vagas são: 50% da Unimed,
Refeição e Transporte de Ônibus.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh@linkedrh.com.br com a sigla Java Pleno no campo assunto até o dia
24/12/2015.
Veja outras vagas de Analista Programador Java Pl no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Analista de Implantação e Suporte
Código da vaga: k2614-21
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um

Data de abertura: 28/11/2015
Previsão de encerramento: 18/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1IqLrth

Analista de Suporte de Sistema
Código da vaga: k198-96
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação

Cidade: Blumenau/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 30/11/2015
Previsão de encerramento: 30/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/21qh2XP

Analista de Suporte de Sistema
Código da vaga: k198-97
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Blumenau/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 30/11/2015
Previsão de encerramento: 30/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XDfe8Z

Programador (a) Cobol
Código da vaga: k198-98
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação

Cidade: Blumenau/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 30/11/2015
Previsão de encerramento: 31/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XDfbKv

Programador (a)
Código da vaga: k198-99
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Blumenau/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 30/11/2015
Previsão de encerramento: 30/12/2015
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/21qh4ip

Consultor (a) de Negócios em Tecnologia
Código da vaga: k67-126
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 30/11/2015
Previsão de encerramento: 08/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/21qh2ac

Assistente de Desenvolvimento
Código da vaga: k2262-34
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: um
Data de abertura: 30/11/2015
Previsão de encerramento: 30/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XDfbu3

Consultor SAP FI/TR-AP – Nível Sênior – São Paulo
·
Experiência de mais de seis anos comprovada em Projetos de
Implementação de Melhorias nos processos de Tesouraria e Contas a Pagar, com
vasto conhecimento nestes processos de negócio;
·
Experiência em projetos com atuação em integração com sistemas legados;
·
Principais Atribuições: Customização de pagamentos manuais e automáticos,
conciliação e fluxo de Caixa. Levantamento de Requisitos e elaboração de BluePrint,
Elaboração de Especificações Funcionais, Execução de Testes Unitários, Suporte aos
Testes Integrados, Cut-over, Go-live e Operação Assistida;
·
Desejável conhecimento de processos da área de Seguros e/ou em fusão de
empresas;
·
Contratação em regime CLT Full + Amplo Pacote de Benefícios.
Os interessados deverão enviar CV informando pretensão salarial e disponibilidade
para início, através do e-mail aferraz@hrsoul.com.br ou
recrutamento@hrsoul.com.br.

Consultor SAP FI/FS-CD ou FI-CA – Nível Pleno – São Paulo
·
Experiência comprovada em implantação do módulo FS-CD em empresa
Seguradora ou FI-CA em empresas de Utilities;
·
Conhecimento e experiência em todas as fases e etapas de um projeto e
vasto conhecimento nos processos de negócios;
·
Experiência em projetos com integração do SAP com sistemas legados do
Cliente;
·
Principais Atribuições: Customizações, levantamento de Requisitos e
elaboração de BluePrint, Elaboração de Especificações Funcionais, Execução de
Testes Unitários, Suporte aos Testes Integrados, Cut-over, Go-live e Operação
Assistida.
·

Contratação em regime CLT Full + Amplo Pacote de Benefícios.

Os interessados deverão enviar CV informando pretensão salarial e disponibilidade
para início, através do e-mail aferraz@hrsoul.com.br ou
recrutamento@hrsoul.com.br.

Consultor SAP GRC Access Control – Nível Sênior – São Paulo
·

Configuração de ambiente GRC x ECC;

·
Configuração do ARA (Access Risk Analysis);
·
Configuração ARM (Access Request Management);
·
Configuração ERM (Enterprise Risk Management);
·
Mapeamento de Perfil (roles objetos de autorização, PFCG);
·
Início Imediato – projeto de três meses com possibilidade de extensão.
Os interessados deverão enviar CV informando pretensão salarial e disponibilidade
para início, através do e-mail aferraz@hrsoul.com.br ou
recrutamento@hrsoul.com.br.

Programador Delphi
* Domínio de Delphi sete ou superior
* Domínio de banco de dados SQL
* ASP. net
* Domínio em programação cliente/servidor
* Experiência mínima de dois anos na função
* Boa fluência verbal e Dinamismo
* Residir em Niterói ou São Gonçalo
Contrato: CLT
Salário: de mercado + benefícios
Horário: 9h às 18h (segunda a sexta)
Enviar o currículo somente dentro do perfil solicitado com pretensão salarial para
dotvagas@gmail.com
Obs.: Colocar no campo assunto "Programador DELPHI". Só avaliaremos currículos
que estivem no corpo do e-mail e com pretensão salarial. Não abrimos arquivos em
anexo.

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.

Coordenador de Desenvolvimento Organizacional América Latina
Código da vaga: v1239293
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: um
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

Supervisor de Limpeza Hospitalar - ANGOLA
Código da vaga: v1276972

Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Luanda / Luanda / AO
Quantidade de vagas: uma
Reportando-se ao Gerente Geral, suas responsabilidades abrangerão a supervisão
de equipe de limpeza que atua em clientes do segmento hospitalar.
Este profissional será responsável pelos seguintes trabalhos:
* Elaborar cronograma de limpeza;
* Verificar a higienização nos locais através de visitas e rondas;
* Garantir a manutenção e estoque de produtos utilizados;
* Efetuar a checagem dos materiais;
* Apresentar ações de melhorias preventivas e corretivas.

O perfil ideal para esta posição requer no mínimo formação técnica, conhecimentos
preferencialmente na área hospitalar/ hotelaria, técnicas de higienização hospitalar
e experiência na função.
Este profissional deve demonstrar pró atividade, trabalho em equipe, senso de
urgência, comprometimento e bom relacionamento interpessoal.
A empresa oferece pacote de remuneração e benefícios atrativos, dentre eles:
* Moradia mobiliada em ótimo bairro de Luanda (Angola), carro da empresa,
combustível, assistência médica, refeição e passagem aérea dois vezes por ano
para o Brasil.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276972/supervisor-de-limpezahospitalar-angola#sthash.IBDL0RLg.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Exportação
Código da vaga: v1279144
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Fevereiro de 2016
- Local: São Paulo /SP;
- Identificar e desenvolver estratégias comerciais de vendas e marketing para as
regiões: América do Sul, América Central, Caribe e México, África, Ásia e Pacífico
buscando alavancar as vendas, gerando negócios rentáveis, através de operações
de exportação;
- Definição da estratégia de atuação da marca em diferentes países (mercados
alvo, canal de distribuição, preço, definição de portfólio de produtos);

- Definição, implementação e controle de objetivos de faturamento e de volume de
vendas, assim como por investimentos direcionados para posicionamento de marca
(merchandising, propaganda, etc) em diferentes países;
- Experiência em abertura de novos mercados;
- Desenvolvimento de distribuidores nos novos mercados analisando potencial,
localidade e perfil;
- Fortalecimento da relação entre distribuidores internacionais X clientes locais;
- Experiência em gestão estratégica e controle de operações de exportação;
- Formação: Formação em Administração ou Comércio Exterior;
- Imprescindível fluência em inglês e espanhol. Alemão fluente será um diferencial.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279144/gerente-deexportacao#sthash.KD6z4MT8.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.

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

Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 35.699 vagas, além de Cadastro de
Reserva.
•

Nacional

•

Centro-Oeste

•

Nordeste

•

Norte

•

Sudeste

•

Sul
Pesquisar

Órgão

Vagas

ANA Níveis Médio e Superior

150

Hospitalares Níveis Médio e Superior

951

Concursos Abertos no Centro-Oeste

Distrito Federal
Órgão
ANA Níveis Médio e Superior
ANPNível Médio
ANSTécnico administrativo e Técnico em regulação de saúde suplementar

Vagas
150
34
102

Órgão
Psicologia Níveis Médio e Superior

Vagas
500

Exteriores Oficiais

60

Hospitalar Nível Superior

19

FUB - Fundação Universidade de BrasíliaProfessor

Quatro

UnB - Universidade de BrasíliaProfessor

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal
Goiás
Órgão
Goiânia Níveis Médio e Superior

Vagas
1.840

Goiás Níveis Médio e Superior

Dois

Prefeitura de AnápolisTodos os níveis de escolaridade

268

Anápolis Agente e Agente de combate às endemias

138

Prefeitura de AragoiâniaTodos os níveis de escolaridade

113

Alta Todos os níveis de escolaridade

54

Goiânia Nível Superior

30

Guapó Todos os níveis de escolaridade

172

Ourinhostodos os níveis de escolaridade

57

Rosa Todos os níveis de escolaridade

58

Órgão

Vagas

Prefeitura de MontividiuTodos os níveis de escolaridade

115

Morrinhos Todos os níveis de escolaridade

253

Varjão Todos os níveis de escolaridade

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
ANSTécnico administrativo e Técnico em regulação de saúde suplementar
Trabalho Níveis Médio e Superior

Vagas
102
16

Norte Níveis Médio e Superior

Cinco

Taquari Serviços e Técnico em enfermagem

Dois

Taquari Todos os níveis de escolaridade

28

Prefeitura de ApiacásTodos os níveis de escolaridade

13

Aripuanã Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Campo VerdeTodos os níveis de escolaridade

103
70

Órgão

Vagas

Cocalinho Nível Superior

Um

Colíder Todos os níveis de escolaridade

Seis

Norte Professor

70

Norte Agente

Uma

Matupá Todos os níveis de escolaridade

57

Nobres Todos os níveis de escolaridade

Várias

Nortelândia Todos os níveis de escolaridade

29

Marilândia Níveis Médio e Superior

52

Prefeitura de Nova Santa HelenaTodos os níveis de escolaridade

63

Prefeitura de Nova UbiratãTodos os níveis de escolaridade

102

Esperidião Contador

Um

Inovação Professor

147

Grossatodos os níveis de escolaridade

53

Grosso Professor

54

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Órgão
CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do

Vagas
106

Órgão

Vagas

SulNíveis Médio e Superior
Sapucaia Níveis Fundamental e Médio

11

Sapucaia Professor

Várias

Prefeitura de JaporãNíveis Médio e Superior

Várias

Ladário Guarda

40

Federal Juiz

115

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul

Concursos Abertos no Nordeste

Bahia
Órgão
Bahia Níveis Médio e Superior

Vagas
23

Baiano Todos os níveis de escolaridade

326

Baiano Professor

Um

Tanquinho Todos os níveis de escolaridade

49

Correntina Níveis Fundamental e Médio

12

Comerciais Níveis Médio e Superior

33

Bahia Nível Superior

18

Órgão
UNEB - Universidade do Estado da BahiaProfessor

Vagas
Oito

Veja todos » Concursos Abertos Bahia
Ceará
Órgão

Vagas

ANSTécnico administrativo e Técnico em regulação de saúde suplementar

102

Maranguape Todos os níveis de escolaridade

959

Viagem Todos os níveis de escolaridade

Nove

Amontada Todos os níveis de escolaridade

244

Barbalha Níveis Fundamental e Superior

143

Groaíras Todos os níveis de escolaridade

10

Ibiapina Todos os níveis de escolaridade

167

Morrinhos Níveis Médio e Superior

22

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileiraProfessor

12

Veja todos » Concursos Abertos Ceará
Maranhão
Órgão
Grajaú Professor

Vagas
52

Veja todos » Concursos Abertos Maranhão
Paraíba

Órgão
UFPB - Universidade Federal da ParaíbaTodos os níveis de escolaridade

Vagas
154

Sobrado Todos os níveis de escolaridade

67

Paraíba Nível Fundamental

35

Veja todos » Concursos Abertos Paraíba
Pernambuco
Órgão
Jardim Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Cinco

Odontologia Todos os níveis de escolaridade

19

Hospitalar Nível Superior

30

Pernambuco Estagiário

28

UFPE - Universidade Federal de PernambucoProfessor

69

Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco
Piauí
Órgão

Vagas

Eleitorais Níveis Médio e Superior

15

Piauí Todos os níveis de escolaridade

25

Prefeitura de Antônio AlmeidaTodos os níveis de escolaridade

26

Piauí Todos os níveis de escolaridade

29

Costa Todos os níveis de escolaridade

64

Órgão

Vagas

Gurguéia Todos os níveis de escolaridade

60

Peixe Todos os níveis de escolaridade

38

União Auxiliar

11

Piauí Professor

12

Veja todos » Concursos Abertos Piauí
Rio Grande do Norte
Órgão

Vagas

Métodos os níveis de escolaridade

12

Química Auxiliar

Um

Seridó Todos os níveis de escolaridade

62

Norte Professor

69

Norte Nível Superior

69

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte
Sergipe
Órgão
Cristinápolis Níveis Fundamental e Médio
Carira Níveis Médio e Superior
Itabaiana Todos os níveis de escolaridade
Veja todos » Concursos Abertos Sergipe

Vagas
Sete
40
178

Concursos Abertos no Norte

Acre
Órgão
Trabalho Níveis Médio e Superior

Vagas
Seis

Veja todos » Concursos Abertos Acre
Amapá
Órgão
Amapá Professor

Vagas
21

Veja todos » Concursos Abertos Amapá
Amazonas
Órgão
Amazonas Níveis Médio e Superior

Vagas
Várias

Amazonas Estagiário

14

Justiça Juiz

23

Amazonas Professor

34

Veja todos » Concursos Abertos Amazonas
Pará
Órgão

Vagas

ANSTécnico administrativo e Técnico em regulação de saúde suplementar

102

Bombeiros Bombeiro

330

Barcarena Todos os níveis de escolaridade

484

Órgão

Vagas

Curionópolis Níveis Médio e Superior

406

Prefeitura de Moju dos CamposTodos os níveis de escolaridade

191

Prefeitura de Nova TimboteuaNível Superior

Um

Placas Agente e Agente de combate às endemias

40

Novo Todos os níveis de escolaridade

177

Novo Orientador

18

Pirabas Todos os níveis de escolaridade

154

Ulianópolis Todos os níveis de escolaridade

448

Pará Professor

Quatro

Pará Professor

Quatro

Veja todos » Concursos Abertos Pará
Rondônia
Órgão
Rondônia Níveis Médio e Superior

Vagas
95

Cerejeiras Níveis Fundamental e Superior

Dois

Prefeitura de CujubimTodos os níveis de escolaridade

140

Prefeitura de Nova UniãoNíveis Médio e Superior

30

Rondônia Professor

Um

Órgão
Mouro Nível Superior

Vagas
19

Trabalho Níveis Médio e Superior

Seis

Veja todos » Concursos Abertos Rondônia
Roraima
Órgão
Mucajaí Níveis Médio e Superior

Vagas
60

Veja todos » Concursos Abertos Roraima
Tocantins
Órgão
Babaçulândia Níveis Fundamental e Médio
Prefeitura de JuarinaTodos os níveis de escolaridade
Palmas Procuradoras

Vagas
Quatro
40
Três

Veja todos » Concursos Abertos Tocantins

Concursos Abertos no Sudeste

Espírito Santo
Órgão

Vagas

Educação Professor

1.178

Psicologia Níveis Médio e Superior

Cinco

Castelo Secretário

Várias

Órgão

Vagas

Castelo Merendeira e Servente

Várias

Martins Níveis Médio e Superior

Seis

Guarapari Todos os níveis de escolaridade

86

Jaguaré Nível Superior

57

Jetibá Todos os níveis de escolaridade

219

Canaã Nível Superior

24

Canaã Níveis Fundamental e Médio

37

Serra Guarda

170

Educação Nível Superior

Várias

Humanos Assistente

Várias

UFES - Universidade Federal do Espírito SantoTodos os níveis de escolaridade

19

Santo Professor

13

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

Vagas
30

Bombeiros Nível Médio

500

Claros Analista e Guarda municipal

131

Órgão
Uberaba Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Campina VerdeTodos os níveis de escolaridade

Vagas
1.213
154

Contagem Guarda

20

Indaiabira Níveis Médio e Superior

36

Monte Todos os níveis de escolaridade

194

Baependi Agente

Um

Caeté Todos os níveis de escolaridade

Nove

Câmara de Carmo de MinasTodos os níveis de escolaridade

Três

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
Viçosa Todos os níveis de escolaridade

Três
17

Noroeste Todos os níveis de escolaridade

344

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

505

Órgão

Vagas

Caldas Todos os níveis de escolaridade

17

Lage Todos os níveis de escolaridade

17

Varginha Guarda

15

Nanuque Auxiliar e Técnico em contabilidade

Dois

Prefeitura de Além ParaíbaTodos os níveis de escolaridade

118

Alterosa Todos os níveis de escolaridade

99

Lima Todos os níveis de escolaridade

47

Braga Todos os níveis de escolaridade

40

Biquinhas Todos os níveis de escolaridade

54

Esperança Níveis Médio e Superior

37

Prefeitura de BocaiúvaTodos os níveis de escolaridade

294

Prefeitura de Bonito de MinasTodos os níveis de escolaridade

135

Prefeitura de BuenópolisTodos os níveis de escolaridade

34

Nova Todos os níveis de escolaridade

43

Caxambu Todos os níveis de escolaridade

129

Poções Todos os níveis de escolaridade

74

Marinho Todos os níveis de escolaridade

14

Órgão

Vagas

Jesus Todos os níveis de escolaridade

58

Otoni Todos os níveis de escolaridade

Várias

Silvério Todos os níveis de escolaridade

17

Navarro Todos os níveis de escolaridade

101

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

Leite Todos os níveis de escolaridade

14

Frutal Todos os níveis de escolaridade

179

Galileia Todos os níveis de escolaridade

192

Guanhães Todos os níveis de escolaridade

110

Guaraciama Todos os níveis de escolaridade

112

Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais
Rio de Janeiro
Órgão
ANPNível Médio
ANSTécnico administrativo e Técnico em regulação de saúde suplementar

Vagas
34
102

Órgão
SEEDUC - Secretaria de Educação do EstadoProfessor
Transportes Níveis Médio e Superior

Vagas
2.105
141

Jardim Todos os níveis de escolaridade

18

Fonseca Professor

50

Comerciais Todos os níveis de escolaridade

73

Mangaratiba Níveis Médio e Superior

139

Mangaratiba Todos os níveis de escolaridade

98

Mangaratiba Nível Médio/Técnico

47

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
Justiça Juiz

226
16

Janeiro Advogado e Procurador

Três

Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro
São Paulo
Órgão
ANSTécnico administrativo e Técnico em regulação de saúde suplementar

Vagas
102

Órgão
Estado Oficial
Ferreira Níveis Médio e Superior
Atibaia Advogado e Motorista
Guaratinguetá Níveis Médio e Superior

Vagas
73
Três
Quatro
10

Palmital Agente e Analista de tecnologia da informação

Dois

Câmara de PirassunungaNíveis Médio e Superior

Cinco

Pontoados os níveis de escolaridade
Registro Todos os níveis de escolaridade

56
Oito

Branco Níveis Médio e Superior

10

Campo Níveis Médio e Superior

24

Paulista Níveis Fundamental e Superior

73

Bandeirante Administrador

Um

Osasco Professor

21

UNESP Analista

Um

Cultura Professor

Oito

Brasiliense Níveis Médio e Superior
Brasiliense Professor

11
Várias

Órgão
Analândia Médico e Professor
Angatuba Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Várias
57

Aparecida Nível Superior

Várias

Aramina Professor

Várias

Araraquara Todos os níveis de escolaridade

25

Araraquara Agente

Um

Araras Nível Superior

Várias

Barrinha Todos os níveis de escolaridade

13

Barueri Nível Superior

35

Borborema Todos os níveis de escolaridade

19

Guare Todos os níveis de escolaridade

64

Guariba Professor

Várias

Iaras Níveis Médio e Superior

10

Ibaté Todos os níveis de escolaridade

53

Ilhabela Nível Superior

158

Prefeitura de IporangaNível Superior

11

Iracemápolis Níveis Médio e Superior

Várias

Órgão
Prefeitura de ItaririProfessor

Vagas
Várias

Itirapina Todos os níveis de escolaridade
Ituverava Todos os níveis de escolaridade

14
108

Jaboticabal Educador e Professor

Várias

Joanópolis Níveis Médio e Superior

Nove

Jumirim Todos os níveis de escolaridade

14

Paulista Níveis Fundamental e Médio

15

Maracaí Todos os níveis de escolaridade

Nove

Motu catodos os níveis de escolaridade

32

Prefeitura de PirangiTodos os níveis de escolaridade

16

Piranga Estágio

Três

Jesus Educador e Professor

Várias

Pontal Níveis Médio e Superior

Várias

Feliz Todos os níveis de escolaridade

28

Pracinha Todos os níveis de escolaridade

42

Veja todos » Concursos Abertos São Paulo

Concursos Abertos no Sul

Paraná
Órgão
ANSTécnico administrativo e Técnico em regulação de saúde suplementar
Paraná Todos os níveis de escolaridade

Vagas
102
30

Iporã Todos os níveis de escolaridade

Seis

Oeste Níveis Médio e Superior

Oito

Ferreira Todos os níveis de escolaridade

Várias

Arapongas Níveis Fundamental e Médio

91

Sul Auxiliar e Contador

Dois

Mandirituba Advogado

Um

Barracão Todos os níveis de escolaridade

18

Curitiba Auxiliar

50

Oeste Níveis Médio e Superior

Sete

Vizinhos Todos os níveis de escolaridade

62

Prefeitura de Flor da Serra do SulTodos os níveis de escolaridade

82

Iguaçu Níveis Médio e Superior

41

Moreira Todos os níveis de escolaridade

35

Prefeitura de GuaraniaçuTodos os níveis de escolaridade

67

Prefeitura de GuaraniaçuTodos os níveis de escolaridade

26

Órgão
Itaperuçu Níveis Fundamental e Superior

Vagas
Sete

Marilu Todos os níveis de escolaridade

27

Maringá Agente

10

Maringá Todos os níveis de escolaridade

117

Maripá Todos os níveis de escolaridade

11

Prefeitura de MarumbiTodos os níveis de escolaridade

39

Mercedes Professor

Três

Prefeitura de Piraí do SulTodos os níveis de escolaridade

52

Ferreira Níveis Médio e Superior

Várias

Iguaçu Níveis Médio e Superior

10

Toledo Todos os níveis de escolaridade

90

Paraná Professor

Nove

Veja todos » Concursos Abertos Paraná
Rio Grande do Sul
Órgão

Vagas

Cacequi Agente e Técnico contábil

Um

Condor Oficial e Serviços gerais

Dois

Alegre Estágio

34

Órgão
Municipais Níveis Médio e Superior
S.A. Níveis Médio e Superior.

Vagas
Dois
Várias

Missões Contador

Um

Hospitalares Níveis Médio e Superior

906

Canoas Agente e Médico generalista

42

Grande Matemático e Tradutor e intérprete de libras

Cinco

Conceição Todos os níveis de escolaridade

Várias

Farroupilha Professor

Cinco

IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.

Cinco

IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.

Cinco

Estado Agente

Várias

Prefeitura de AjuricabaTodos os níveis de escolaridade

12

Carazinho Todos os níveis de escolaridade

27

Baixo Níveis Fundamental e Superior

Dois

Estação Monitor e Servente

Três

Horizontina Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de IbiaçáTodos os níveis de escolaridade

Várias
25

Órgão

Vagas

Alvorada Todos os níveis de escolaridade

24

Hamburgo Guarda

20

Hamburgo Professor

120

Planalto Níveis Fundamental e Superior

Oito

Planalto Agente

Cinco

Portão Todos os níveis de escolaridade

156

Alegre Assistente

28

Alegre Nível Superior

Três

Quaraí Todos os níveis de escolaridade
Corrêa Médico

40
Várias

Teutônia Todos os níveis de escolaridade

11

PREVICARAZINHOAdvogado

Um

Pelotas Professor

18

UFSM - Universidade Federal de Santa MariaProfessor

Cinco

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Órgão
Câmara de CorupáAuxiliar de serviços gerais e Contador

Vagas
Dois

Órgão
Gaspar Nível Superior

Vagas
Quatro

Irati Advogado e Assessor jurídico

Um

Costa Níveis Médio e Superior

Três

Saneamento Todos os níveis de escolaridade

26

Ambiente Engenheiro

Um

Catarina Auxiliar e Técnico administrativo

Dois

Oeste Níveis Fundamental e Médio
Catarina Tradutor

14
Várias

Navegantes Motorista

Um

Doce Todos os níveis de escolaridade

16

Chapecó Todos os níveis de escolaridade

39

Mornas Todos os níveis de escolaridade

13

Aurora Professor
Prefeitura de Balneário CamboriúTodos os níveis de escolaridade

Várias
193

Rincão Níveis Fundamental e Superior

Várias

Velha Todos os níveis de escolaridade

133

Novo Todos os níveis de escolaridade

71

Órgão
Prefeitura de Braço do NorteTodos os níveis de escolaridade

Vagas
Várias

Brusque Todos os níveis de escolaridade

397

Prefeitura de Chapadão do LageadoNível Superior

Oito

Prefeitura de Chapadão do LageadoNível Superior

Várias

Prefeitura de Cocal do SulTodos os níveis de escolaridade

75

Alta Professor

10

Prefeitura de CorupáTodos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de CorupáTodos os níveis de escolaridade

Várias

Velho Todos os níveis de escolaridade

Várias

Guedes Níveis Fundamental e Superior

12

Guedes Professor

Seis

Florianópolis Nível Fundamental

100

Prefeitura de FraíburgoAuxiliar em sala e Professor

Várias

Fraiburgo Contador

Várias

Garopaba Todos os níveis de escolaridade
Gaspar Agente
Guaramirim Nível Superior

252
10
Dois

Órgão

Vagas

Oeste Níveis Fundamental e Superior

19

Imbituba Todos os níveis de escolaridade

10

Ituporanga Todos os níveis de escolaridade

Várias

Jaguaruna Todos os níveis de escolaridade

96

Joaçaba Níveis Fundamental e Superior

10

Lacerdópolis Todos os níveis de escolaridade

16

Grande Nível Superior

Sete

Lontras Professor

Várias

Luzerna Todos os níveis de escolaridade

Várias

Luzerna Níveis Médio e Superior

Várias

Massaranduba Todos os níveis de escolaridade
Meleiro Níveis Médio e Superior

19
Várias

Navegantes Todos os níveis de escolaridade

92

Navegantes Todos os níveis de escolaridade

82

Lopes Todos os níveis de escolaridade

29

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

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

ASSISTENTE FISCAL (DEFICIENTE) / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
SEW - Multinacional Alemã - Líder mundial em fabricação de Acionadores, Motores,
Moto redutores e Conversores de Frequência está com uma vaga(s) em aberto para
INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: Lançamentos de notas e entrada e saída entre outras atividades
fiscais
Requisitos: Conhecimento em lançamento de nota fiscal de entrada e saída, Ensino
superior completo ou em curso, Pacote Office, Conhecimento em SAP.
Salário: R$ 3.000,00
Benefícios: - Assistência Médica; - Assistência Odontológica; - Seguro de Vida; Cartão Alimentação; - Cesta de Natal; - Refeição; - Transporte; - Programa de
Treinamentos Internos.
Observações: VAGA APENAS PARA DEFICIENTES RESIDIR EM INDAIATUBA OU
SALTO
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site
http://www.vagas.com.br/v1279798 para o código de identificação da vaga Fiscal
até o dia 12/12/2015.

Veja outras vagas de Assistente Fiscal (deficiente) no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE SOCIAL DEFICIENTE / 12/12/2015 / 1 VAGA(S)
EMPRESA NACIONAL DE GRANDE PORTE NO RAMO DE TELECOMUNICAÇÕES está
com uma vaga(s) em aberto para 12/12/2015.
Responsabilidades: ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E APOIO AOS COLABORADORES
DA EMPRESA.

Requisitos: FORMAÇÃO COMPROVADA E EXPERIÊNCIA NA ÁREA
Salário: a combinar
Benefícios: REMUNERAÇÃO VARIÁVEL, CARGA HORÁRIA REDUZIDA, FRETADO OU
VT, VALE ALIMENTAÇÃO, CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, ASSISTÊNCIA
SOCIAL E JURÍDICA, AUXÍLIO CRECHE PARA MÃES COM FILHOS ATÉ cinco ANOS,
CONVÊNIO COM O SESC,
Observações: A vaga é específica para PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. Favor
enviar curriculum com LAUDO. Só serão apreciados os CURRICULUM com LAUDO!
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de KELI para o e-mail
trabalheconosco@motiva.com.br com a sigla PCD DEFICIENTE no campo assunto
até o dia 13/12/2015.
Veja outras vagas de ASSISTENTE SOCIAL DEFICIENTE no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ESTÁGIOS

ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO - JORNALISMO
Código da vaga: v1275138
Nível hierárquico: Estágio
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Dezembro de 2015
Cursando do 4º ao 6º período
Local: Centro do Rio
Carga Horária: 4h
Turno: Tarde / Manhã
Bolsa: R$ 1.080.00
Auxílio-refeição: R$ 440,00
Auxílio transporte
Desejável: ter conhecimentos em Photoshop, Ilustrator e In Design.
Atividades a serem desenvolvidas
- Participação na elaboração das pautas dos veículos de comunicação.
- Preparação e publicação de conteúdos diversos para o mural eletrônico.
- Apoio no acompanhamento da empresa contratada para elaboração de notícias
para intranet e para o portal da FAPES
- Colaboração no desenvolvimento das ações de comunicação e eventos

- Monitoramento de matérias citando o nome da Fundação.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1275138/estagiario-emcomunicacao-jornalismo#sthash.nkD1Gctc.dpuf
www.vagas.com.br

Estágio em Comunicação
Código da vaga: v1272765
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Dezembro de 2015
Atividades:
• Preparar pauta e minutas das reuniões do comitê de comunicação da empresa;
• Dar suporte aos eventos, reuniões e visitas, incluindo fotografia e cobertura
digital e produção de materiais de comunicações em português, havendo também
possibilidade de tradução para inglês;
• Colaborar no envolvimento com a mídia, escrever comunicados para imprensa,
preparação de pautas e entrar em contato com os jornalistas;
• Contribuir em projetos especiais, acompanhando o desenvolvimento e
implementação do plano de comunicação da empresa;
• Apoiar o trabalho de comunicação digital, através da alimentação e
monitoramento de redes sociais, site de internet e plataforma interna de
comunicação;
• Prestar auxílio em tarefas administrativas, incluindo o contato com os
fornecedores, gerenciamento de documentos, e atualização da base de dados.

Requisitos:
• Formação: cursando superior em 2º ou 3º ano de Comunicação, Jornalismo,
Relações Públicas, Línguas ou Marketing;
• Informática: Pacote Office intermediário;
• Idiomas: inglês intermediário;
• Experiência/Conhecimentos: não se aplica.
Informações Adicionais:
• Bolsa auxílio: R$ 1300,00;
• Benefícios: vale transporte, vale refeição e seguro de vida;
• Horário: a combinar;
• Local de trabalho: zona sul de São Paulo;
• Modalidade contratual: estágio;
• Outros: não se aplica.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272765/estagio-emcomunicacao#sthash.Zfu6ShKA.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário Comunicação Corporativa
Código da vaga: v1272989
Nível hierárquico: Estágio
Local: Sumaré / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Janeiro de 2016
•
Organizar e coordenar atividades administrativas da área (abertura de RNCs,
controle de NFs);
•
Identificar novos conteúdos, gerar notícias e atualizar os canais de
comunicação interna;
•
Contribuir com o planejamento de ações internas e endomarketing;
•
Atender os clientes internos em projetos e campanhas específicos;
•
Contribuir com a criação de layouts, peças institucionais e promocionais;
•
Contato com fornecedores da área, desenvolvendo as negociações e
homologações junto ao Dpto. De compras, analisando propostas e qualidade de
materiais;
•
Apoiar a interface com agências de comunicação;
•
Realizar o controle dos materiais da área, com levantamento de reposições,
atualizações e novas aquisições e orçamentos;
•
Planejar e organizar eventos internos;
Benefícios:
Assistência Médica e Odontológica
Fretado e/ou Vale Transporte
Bolsa Estágio
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272989/estagiario-comunicacaocorporativa#sthash.Xq8UFhOA.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário de Engenharia
Código da vaga: v1272828
Nível hierárquico: Estágio
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Dezembro de 2015
Estagiário de Engenharia
Pré Requisitos:
* Cursando a Faculdade de Engenharia Mecânica ou Mecatrônica;
* Desejável previsão de formação em 12/2017 ou 12/2018;

* Inglês Intermediário;
* Conhecimento do pacote Office;
* Disponibilidade para estágio de 6 horas;
Atividades:
* Acompanhamento e Elaboração de Planilhas;
* Cadastro de Clientes;
* Elaboração de Indicadores;
* Suporte técnico
Benefícios:
* A empresa oferece Bolsa Auxílio, Vale Transporte, Plano de Saúde, Seguro de
Vida e Refeição no local.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272828/estagiario-deengenharia#sthash.tolqaip8.dpuf
www.vagas.com.br

ESTAGIÁRIO – JURÍDICO
Código da vaga: v1279719
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Uberlândia / MG / BR
Data de expiração: 14 de Dezembro de 2015
Elaboração de estudos e pareceres jurídicos; elaboração de contratos e
documentos; acompanhamento de controles internos; acompanhamento do sistema
de gestão jurídica.

Qualificações e conhecimentos desejados:
Superior cursando em Direito entre 5º período (3º ano) e 8º período (4º ano);
Inglês intermediário; Excel e Power Point avançados; Desejável experiência de
estágio anterior; Disponibilidade para estagiar 6 horas diárias (período da manhã).
Observações complementares:
Necessária disponibilidade para estagiar no período da manhã.
As vagas do Grupo Algar também estão disponíveis para pessoas com deficiência.
Currículos Incompletos serão desconsiderados.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279719/estagiariojuridico#sthash.tl9PYVHR.dpuf
www.vagas.com.br

Estágio em Administração
Código da vaga: v1279864
Nível hierárquico: Estágio
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré Requisitos:
•
Cursando Administração ou Engenharia de Produção
•
A partir do 3º período (previsão de formatura 2018);
•
Conhecimento em Pacote Office, Outlook e Internet Explorer intermediário
ou Avançado.
Benefícios:
Bolsa auxílio + VT + VR + AM + AO
Horário: segunda a sexta, 09.00 - 16hrs.
Local de trabalho: Rio de Janeiro.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1279864/estagio-emadministracao#sthash.mxvQw0C3.dpuf
www.vagas.com.br

DIVERSOS

JARDINEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)

RHF TALENTOS está com um 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!

ESTETICISTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Salão de beleza de alto nível está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: limpeza de pele tratamento do rosto e corpo
Requisitos: limpeza de pele, tratamentos em geral de pele do rosto e corpo.
Salário: a combinar
Benefícios: em estudo
Observações: autônomo com experiência na função comissão
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Beatriz para o email begilrh@gmail.com com a sigla 004 no campo assunto até o dia 01/01/2016.
Veja outras vagas de esteticista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CABELEREIRO (A) / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Salão de Beleza e preparação de noivas está com três vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Cuidados em geral de cabelos
Requisitos: Confecção de penteados, química, alisamentos, hidratação, reflexos
etc...
Salário: a combinar
Benefícios: em implantação
Observações: Autônomo escala de trabalho estudo de comissão Salão em bairro
nobre de alto nível
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Beatriz para o email begilrh@gmail.com com a sigla 003 no campo assunto até o dia 01/01/2016.
Veja outras vagas de cabelereiro (a) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

