BANCO DE VAGAS DE 08/01/2016
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 80
C) - Automotiva – página 99
D) – Comercial – página - 113
E) - Comunicação – página 135
F) – Educação – página 146
G) – Engenharia – página 152
H) – Indústria – página 168
I) – Instituições Sem Fins Lucrativos – página 183
J) - Operacional – página 188
K) – Saúde – página 201
L) – Tecnologia da Informação – página 218
M) – Internacionais – página 221
N) – Concursos Públicos – página 223
O) – Pessoas com Deficiência – página 254
P) – Estágios – página 259
Q) – Diversos – página 261

ADMINISTRATIVAS

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

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!

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1272976
Nível hierárquico: Gerência
Local: Barra das 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 das Garças (MT)
Grupo Empz
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 objetivo,
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

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1272976
Nível hierárquico: Gerência
Local: Barra das 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 das Garças (MT)
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1272976/gerentefinanceiro#sthash.Mms5p4Ax.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

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: uma
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

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: uma
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

ASSIS. TRIBUTÁRIO (FISCAL/JUR) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Prestamos serviços de advocacia e consultoria jurídica, nosso escritório atende
empresas nas áreas tributária, societária e comercial. Está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Boas noções de Excel e Word. Fiscal e Tributário.
Requisitos: Competências Requeridas Trainee - Área Tributária Estudantes de
Direito ou Contábeis.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e Vale refeição.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ariana para o email awg@pedraza.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 15/01/2016.
Veja outra s vagas de Assis. Tributário (Fiscal/Jur) no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Advogado Sênior
Código da vaga: v1282991
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Janeiro de 2016
Atividades:
O profissional será responsável pela carteira de processos trabalhistas da
Companhia, bem como, acompanhamento de processos, participação em audiências
relevantes, conferência de documentação, subsídios para defesas, elaboração e
revisão de petições. Deverá desenvolver estudos sobre a legislação vigente, a fim
de adequar as necessidades do dia a dia da empresa, orientando profissionais de
outras áreas quanto às providências para aplicação da legislação trabalhista e
previdenciária. Gestão de escritórios terceirizados.
Pré Requisitos:
- Superior Completo em Direito
- Pós Graduação cursando ou completa
- Experiência com contencioso trabalhista
* Esta vaga também se destina a pessoas com deficiência
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282991/advogadosenior#sthash.JHStElP7.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Jurídico
Código da vaga: v1278443
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Responsabilidades:
- Elaboração de consultas e pareceres jurídicos no âmbito tributos diretos
(IRPJ/CSLL);
- Elaboração de atos societários em geral em diversos tipos societários;
- Participação e elaboração de documentos em operações de reestruturação
societária;
- Negociação e elaboração de contratos e acordos em geral no âmbito societário;
- Elaboração e controle de procurações;
- Elaboração de consultas e pareceres dentro do âmbito societário;
- Participação em operações de captações financeiras envolvendo mercado de
capitais.
Requisitos:
Formação Superior em Direito;
Pós-graduação, mestrado ou MBA;
Experiência anterior na área jurídica - Tributário e Societário;
Inglês avançado;
Informática: conhecimento avançado pacote Office.
Avalie as informações sobre a função e o cargo
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1278443/consultorjuridico#sthash.oCiooe0p.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Administrativo
Código da vaga: v1282494
Nível hierárquico: Pleno
Local: Niterói / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Fevereiro de 2016
Formação:
Administração de Empresas, Engenharia de Produção ou áreas afins.
Local de Trabalho:
Niterói - RJ
Objetivo do cargo:
Gerir as áreas de apoio administrativo e infraestrutura predial

Sumário do Cargo:
Supervisionar as condições gerais do prédio no que diz respeito à rede elétrica,
hidráulica e conservação.
Acompanhar todos os processos de controles de equipamentos de estrutura da
empresa
Acompanhar os processos de gestão da frota da empresa
Gerenciar os processos de controle de patrimônio
Acompanhar rotina dos terceirizados, visando o cumprimento do padrão
estabelecido.
Gerenciar o sistema de telefonia móvel
Conhecimentos Necessários:
Processos de apoio administrativo;
Noções de manutenção elétrica, hidráulica e civil.
Desenvolvimento de plano de ação
Excel intermediário
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282494/supervisoradministrativo#sthash.54gVBmkt.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1282987
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: Três
Data de expiração: 13 de Janeiro de 2016
Responsável pela compilação das informações das propostas, orçamentos e
romaneios de áreas parceiras, inserção no sistema de todas as informações,
controles e suporte administrativo em geral.
Analisar, conferir e arquivar documentos, formulários, impressos ou relatórios
diversos. Auxiliar na elaboração de documentos, relatórios, planilhas ou
formulários. Cadastrar dados. Vivência na elaboração de orçamentos de serviços e
fornecimento de materiais de Manutenção Predial.
Conhecimento na utilização de LPU´s (Lista de Preços Unitários) para confecção de
orçamentos.
Disponibilidade na Zona Sul.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282987/auxiliaradministrativo#sthash.vk9wwGaF.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE DE CONTROLADORIA
Código da vaga: v1283031
Nível hierárquico: Gerência
Local: Indaiatuba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Janeiro de 2016
Principais Responsabilidades do cargo:
1. Coordenar as atividades voltadas para a adequada gestão da área Contábil e
Fiscal das operações da empresa, assegurando a acuracidade dos registros e
transações contábeis, bem como o cumprimento dos requisitos legais e de
atendimento dos padrões de auditoria e exigências previstas na Lei Sarbanes Oxley
(SOX);
2. Coordenar as atividades relativas a todas as transações financeiras e de gestão
de caixa, incluindo as operações de contas a pagar, contas a receber, operações
bancárias, incluindo transações cambiais e de comércio exterior.
3. Atuar na elaboração das estratégias de gestão de custos e do planejamento
econômico e financeiro da empresa, suportando a direção da empresa na tomada
de decisões de caráter estratégico para a gestão e viabilidade do negócio.
Requisitos de Experiência e Habilidades:
Requisitos Mínimos:
• Graduação Superior e Especialização em Ciências Contábeis, Administração,
Economia e áreas correlatas.
• Larga e sólida experiência em cargos de gestão nas áreas contábil/fiscal,
financeira e tributária.
• Expertise na utilização do Microsoft Excel, bem como nos demais aplicativos do
Microsoft Office (Power Point, Word, Access).
• Fluência em Inglês.
Requisitos Desejados:
• MBA com ênfase nas áreas Contábeis e de Finanças;
• Registro no CRC com a devida habilitação para se responsabilizar pelas
transações contábeis e fiscais.
• Experiência profissional em empresas de origem Japonesa no Brasil,
preferencialmente do segmento industrial.
• Conhecimento do idioma japonês
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283031/gerente-decontroladoria#sthash.6qc1DdIw.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo Pleno
Código da vaga: v1282635
Nível hierárquico: Pleno

Data de expiração: 13 de Janeiro de 2016
Pré-Requisitos:
- Superior completo ou cursando último ano em Engenharia, Administração de
Empresas, Contabilidade;
- Bons conhecimentos do Pacote Office e SAP;
- Vivencia no mercado de engenharia civil será um diferencial.
Principais Responsabilidades:
- Suporte aos coordenadores e engenheiros nas atividades administrativas;
- Acompanhamento do orçamento das áreas;
- Acompanhamento e controle de serviços terceiros.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282635/assistenteadministrativo-pleno#sthash.5V7HUI3T.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FINANCEIRO
Código da vaga: v1282870
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Janeiro de 2016
Necessários conhecimentos Lançamento de despesas; Analise de contas; Rateio de
contas; Cotações, negociação com fornecedores; Elaboração e análise de relatórios
gerenciais diversos; Indispensável Excel Avançado.
Formação: Superior Completo ou Cursando (Administração, Gestão Financeira ou
Finanças).
Salario: A Combinar
Benefícios: AM, AO (por adesão), DES% (faculdade), SV, PL, RL.
Horário de Trabalho: Comercial
Local de Trabalho: Mogi das Cruzes
Atenção candidatos selecionados receberão um convite via e-mail com as devidas
informações para a participação no processo seletivo informar seu e-mail para
contato?
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282870/analistafinanceiro#sthash.aybUHq5v.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Controladoria
Código da vaga: v1282703
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Janeiro de 2016
Requisitos:
Ciências Contábeis - Cursando;
Bons conhecimentos no Pacote Office;
Necessária experiência na função;
Principais Atividades:
Elaboração de rateios;
Atualização de planilhas Real X Orçado;
Apoio no acompanhamento dos controles internos da empresa;
Abertura/ Fechamento de período - Sistema Mega.
Benefícios:
. Salário compatível com mercado + benefícios.
Horário:
. 8h às 17h30
Local:
. Pinheiros
Obs: Esta oportunidade também está aberta para Profissionais com Deficiência.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282703/assistente-decontroladoria#sthash.30XnO0dz.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Sênior
Código da vaga: v1282895
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Janeiro de 2016
Conhecimentos e responsabilidades:
* Liderar tecnicamente a equipe, orientando e esclarecendo dúvidas.
* Rotinas de fechamento, budget, forecast, reporting.
* Garantir que os se os lançamentos estão obedecendo aos princípios contábeis e a
alocação correta dos centros de custos.
* Preparar mensalmente apresentação com o resumo dos KPIs da companhia,
análise dos procedimentos do setor com plano de ação para melhoria dos controles
internos.

* Ser capaz de tomar ações para alavancar a produtividade e/ou lucratividade da
companhia.
Formação e Idiomas:
* Graduação em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou carreiras
correlatas.
* Inglês fluente é mandatório (contato internacional)
* Experiência prévia na área de controladoria
Local de trabalho: Barueri- SP
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282895/analista-decontroladoria-senior#sthash.XqA2Yqe9.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Administrativo PL
Código da vaga: v1282998
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 13 de Janeiro de 2016
PRÉ-REQUISITOS:
Graduação completa em Administração ou Ciências Contábeis/Afins
Conhecimento da ferramenta Pacote Office ( Excel Avançado e Power Point ), SAP.
Princípios contábeis brasileiros (BRGAAP) e internacionais (IFRS).
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Preparação de relatórios de analise de custos de produção.
Analise de critérios de rateio de custos.
Analise de resultados e conciliação contábil.
Redução de custos de produção.
Fechamento Mensal.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282998/analista-financeiroadministrativo-pl#sthash.Xa4wHexF.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Contábil Financeiro
Código da vaga: v1282846
Nível hierárquico: Pleno

Local: Osasco / SP / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 13 de Janeiro de 2016
Validação contábil mensal da receita, elaboração de demonstrativos financeiros,
conciliação de contas do ativo, passivo e resultado, apuração validação e
conciliação de impostos. Preparação de entregas, obrigações acessória e contas a
Pagar.
Imprescindível conhecimento no sistema Microsiga Protheus Versão 11 nos
módulos: financeiro, compras e contabilidade.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Auxílio Creche, Participação nos lucros, Seguro de vida em grupo, Tíquetealimentação, Tíquete-refeição, Vale-transporte.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: De Segunda a Sexta das 9h às 18h.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282846/analista-contabilfinanceiro#sthash.1lPiE9Y3.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa fabricante de Nutrição Parenteral e Quimioterápico sediada em
Valinhos/SP. Está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Faturamento – emissão de notas fiscais; Contas a pagar e
contas a receber; Estoque – apuração custo médio e controle de inventário.
Requisitos: Experiência na área administrativa em geral: faturamento, contas a
pagar e receber, etc. Conhecimento em pacote Office, principalmente Excel.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, estacionamento na empresa.
Observações: Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira das 8h às 17h48
Preferencial morar nas cidades de Valinhos, Vinhedo, Campinas, Louveira. Contrato
efetivo CLT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Renato para o email renato@beker.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Gerente de Recursos Humanos
Código da vaga: k337-935
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: 8 a 10 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5RuJl

Gestor (a) de Controladoria
Código da vaga: k337-941
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: 6 a 8 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5RtF8

Analista Administrativo (a)
Código da vaga: k337-944
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5RuZC

Analista Financeiro (a)
Código da vaga: k337-945
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5RtFd

ASSISTENTE FINANCEIRO / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Globais Empregos Em parceria com Grande Empresa Contrata: está com uma
vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Contas a pagar: Entrada e saída de caixa Conciliação Bancária
Experiência em contas a receber: Envio e recepção de arquivos eletrônicos
Acompanhamento e confirmações das contas a receber Controle de clientes
inadimplentes ( cobrança )
Requisitos: Experiência em Faturamento: Emissão de notas fiscais e CT-E.
Recolhimento de GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos) Conhecimento
em cálculo de impostos e em código de operações fiscais (CFOP) dentro e fora do
estado. GRADUAÇÃO COMPLETA OU CURSANDO EM ADMINISTRAÇÃO!
Salário: a combinar
Benefícios: VT ( se necessário ) Vale refeição de R$ 15,80 por dia útil, convênio
médico e odontológico opcional, cesta básica, seguro de vida em grupo.
Observações: CLT (Efetivo), segunda a sexta das 08h00min as 17h48minhs.
Informar pretensão salarial no corpo do email. Para atuar na cidade de Vinhedo,
sendo assim é necessário que resida próximo à cidade!
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Raissa para o email anuncio.raissaincerti@globalempregos.com.br com a sigla 23482 no campo
assunto até o dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Advogado Tributarista
Código da vaga: v1283648
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Escritório de advocacia com atuação nacional e internacional e com bases em São
Paulo e Rio de Janeiro contrata Advogado Júnior para atuar na Área Tributária,
tanto no contencioso quanto ao consultivo.
O profissional ficará alocado no escritório de São Paulo.
É necessário experiência na área e inglês fluente
Retirada média mensal de R$ 7.000,00
Avalie as informações sobre a função
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283648/advogadotributarista#sthash.XoVXVUJY.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE DE CONTRATOS (JURÍDICO) (v1283289)
Código da vaga: v1283289
Nível hierárquico: Gerência
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Pré-requisitos:
-Formação: Direito
- Vivência com regulatório/societário
- Pós-Graduação
- Inglês fluente
Atividades:
- Atuação com contratos financeiros, de prestação de serviços e comerciais.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283289/gerente-de-contratosjuridico#sthash.woTchRFk.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1283396
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Osasco / SP / BR
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
* Descritivo da área:
Área Jurídica é responsável (i) pela análise, elaboração e negociação de contratos
da Conectar de todas as áreas; (II) societário de Conectá-la, com elaboração de
atos e acompanhamento do registro e arquivamento dos atos; (iii) controle e
administração das ações cíveis, trabalhistas e criminais da Conectar; e (iv) apoio
nas questões jurídicas às áreas financeira, comercial, marketing, RH, Operações e
TI.
* Atividades do cargo:
Atividades gerais administrativas, tais como financeiras, logística, organização de
arquivos, gerenciamento de informações de controle, administração e organização
das ações, acompanhamento de arquivamento de atos, organização do sistema,
emissão de contratos. Deverá interagir com diversas áreas e prestar assistência,
tanto para a gerente, quanto para a equipe em suas atividades rotineiras.
* Formação escolar:
Superior cursando.
* Informática:
- Pacote Office
- Desejável conhecimento em MS Project.
- Excel Intermediário
* Local de trabalho:
Osasco
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283396/assistenteadministrativo#sthash.gGCDJnEM.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1283506
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Superior cursando em Administração, Ciências Contábeis ou Finanças a partir do 4º
período, turno da noite.
Desejável experiência na área administrativa (TI) pode ser experiência de estágio.

Conhecimento intermediário em Excel (tabelas, fórmulas e gráficos).
Vaga temporária de 90 dias com chance de efetivação.
Diferencial se tiver o conhecimento em rotinas administrativas na área de TI.
Salário: R$1.000 + VR + VT
Local de Trabalho: Centro
Horário de Trabalho: Segunda à Sexta- 09h00minh às 15h15minh
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283506/auxiliaradministrativo#sthash.NWSWhb07.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista em controladoria financeira
Código da vaga: v1283661
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Sólidos conhecimentos na área Contábil, Fiscal, Tesouraria e elaboração de
relatórios (DRE, P&L, balanço patrimonial);
Liderança e gestão de pessoas;
Formação superior em Contabilidade, Economia ou áreas afins;
Conhecimento de Sistema JD Edwards (desejável);
Inglês fluente (imprescindível).
Avalie a descrição da em
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283661/especialista-emcontroladoria-financeira#sthash.9O0pj3kC.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Fiscal
Código da vaga: v1283260
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração o: 14 de Janeiro de 2016
PRÉ-REQUISITOS
- Formação Superior em Direito;
- Experiência anterior trabalhando com consultoria na área fiscal, planejamento
fiscal para o início das operações de novos negócios da empresa;
- Desejável ter exercido cargos de liderança na área.
- Nível de inglês avançado/fluente é mandatório.
LOCAL DE TRABALHO: Barueri / SP
BENEFÍCIOS: Vale-Transporte, Vale-Refeição R$ 506,00 + Assistência Médica +
Assistência Odontológica + Seguro de Vida.
Avalie a descrição da empresa
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283260/supervisorfiscal#sthash.GSJpANk7.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1283640
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Principais atividades:
Lançamentos sistêmicos;
Gestão de fluxo de caixa diário;
Contato com instituições financeiras;
Atendimento a auditoria interna e externa;
Controle e gestão de carteira de seguros.
Requisitos:
Conhecimento em ERP (Protheus e/ou Capta);
Excel intermediário;
Conhecimentos em contabilidade;
Experiência com aplicação de recursos e gestão de fluxo de caixa diário/mensal;
Experiência em gestão de seguros.
Dados gerais:
Local: Morumbi/Berrini
Horário: 2ª a 6ª, das 08h12 às 18h.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistências médica e odontológica, restaurante na empresa, valetransporte, academia corporativa e desconto nos produtos.

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283640/analistafinanceiro#sthash.ePJI7dYO.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Júnior
Código da vaga: v1283280
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
PRÉ-REQUISITOS
- Experiência anterior com Impostos Diretos ou Indiretos (ICMS, Retenções, DCTF,
PIS, COFINS, DIPJ, IRPJ.).
- Ensino Superior Cursando ou Completo (Contábeis, Administração, Economia,
Direito ou áreas afins).
- Desejável Inglês
LOCAL DE TRABALHO: Barueri / SP
BENEFÍCIOS: Vale-Transporte, Vale-Refeição R$ 506,00 + Assistência Médica +
Assistência Odontológica + Seguro de Vida + Aulas de inglês.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283280/analista-fiscaljunior#sthash.oO46dAkn.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Financeiro
Código da vaga: v1283252
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Exp. indústria médio a grande porte, será responsável pelas áreas de contas a
pagar, receber e tesouraria. Atualizar e analisar dados do fluxo de caixa, realizar
cotações de empréstimos e financiamentos. Conhecimentos em taxas de câmbio,
econômicas, importação e exportação.
Superior Completo Administração, Economia.
Salário: entre R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283252/coordenadorfinanceiro#sthash.VFmX2b0E.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Sênior
Código da vaga: v1283647
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Controladoria Contábil:
Atividades:
- Fechamento contábil;
- Reconciliação contábil;
- Consolidação financeira;
- Acompanhamento da solução de pontos de Auditoria das funções contábil e
financeira;
- Produção de relatórios.
Pré-Requisitos:
- Formação superior completa em Ciências Contábeis;
- Ampla experiência em Controladoria Contábil-financeira;
- Conhecimento avançado no Pacote Office;
- Desejável experiência em Auditoria/Controles.
Local de Trabalho: Morumbi - Zona Sul/SP
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283647/analista-decontroladoria-senior#sthash.9PYLCoTO.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal - São Paulo (SP)
Código da vaga: v1283578
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016

Atividades:
Responde pela análise, desenvolvimento e controle dos processos da área fiscal da
empresa e/ou filial(impostos indiretos, INSS s/ terceiros e IRRF) e outros,
atendendo a legislação vigente no país, estado e município.
Interagir e assessorar nas tomadas de decisões fiscais objetivando a aplicação
imediata das legislações em sintonia com a Informática visando maximizar a
utilização dos recursos disponíveis no sistema e a redução dos riscos fiscais do
nosso negócio.
Analisar os trabalhos relativos aos processos de controles para a emissão de notas
fiscais da empresa e/ou filial e elaborar os registros de da movimentação de notas
fiscais de entradas e saídas de mercadorias para o cumprimento da legislação
fiscal.
Requisitos:
• Formação: Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou
cursos afins;
• Informática: Bons conhecimentos do Pacote Office, sendo Excel Intermediário;
• Idiomas: Não se aplica;
• Experiência/Conhecimentos: Experiência em rotinas de toda movimentação fiscal,
como apurações de impostos ICMS, ISS, IPI e entrega de obrigações acessórias.
Desejável que já tenha atuado em empresas com filiais (devido legislações
diferentes em cada estado).
Informações Adicionais:
• Salário: Compatível com o mercado;
• Benefícios: vale transporte, vale refeição (R$ 27,50), assistência médica
Sulamérica (inclui dependentes), previdência privada, assistência odontológica Amil
e seguro de vida;
• Horário: 2ª a 6ª feira das 08h00 às 17h30;
• Local de trabalho: Brooklin Novo - zona sul de São Paulo próximo à estação de
trem Berrini;
• Modalidade contratual: Efetiva.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283578/analista-fiscal-saopaulo-sp#sthash.3jTPxFm1.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Senhor
Código da vaga: v1284934
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016

Perfil:
- Superior completo em Direito com registro na OAB.
- Imprescindível conhecimento sólido em processo civil e tributário.
- Experiência em impostos diretos e indiretos (principalmente ISS e ICMS).
- Ter vivência na obtenção de Certidão Negativa de Débito junto aos órgãos
públicos: municipal, estadual e federal.
- Necessário entendimento consistente da legislação e jurisprudência.
- Apresentar muito boa redação jurídica.
- Elaboração e análise de relatórios de contingência.
- Conhecimentos em Excel nível básico.
Atividades a serem desenvolvidas:
- Responsável pela consolidação de informações recebidas de escritórios
terceirizados, para elaboração de relatórios de contingência.
- Análise de contratos de prestação de serviços do cliente interno relativos aos
tributos.
- Receberá as demandas das Regionais no que se refere aos processos e
notificações, consultando o Contencioso, questionando, defendendo, buscando as
melhores práticas de defesa.
- Oferecer todo o suporte à Coordenação no que se refere: controle de prazos,
provisões e elaboração de planilhas, exercendo também um papel consultivo.
- Realizará trabalhos administrativos, contribuindo para a organização e
planejamento dos processos.
- Controlará as demandas que envolvem a gestão tributária, dando todo o apoio
necessário, buscando constantemente as respostas junto às áreas envolvidas.
Local de trabalho: Lapa/SP
Proposta CLT + Benefícios
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1285151
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
ATIVIDADES:
-Realizar:
- Controlodoria/auditoria na empresa
- Gestão Financeira
- Gestão Tributária
NECESSÁRIO:

- Superior Completo
- Bons conhecimentos em Gestão
- Conhecimento em legislação trabalhista
- Experiência com rotinas Pessoal e RH
- Experiência com conciliação bancárias e balancetes
- Experiência Operações fiscais e contábeis
- Experiência com contas a pagar, contas a receber e tesouraria.
JORNADA:
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 18h.
REMUNERAÇÃO:
- Salário: Encaminhar pretensão
- Vale-Refeição
- Vale-Transporte
Avalie as informações sobre a função e o c
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285151/gerente-administrativofinanceiro#sthash.X1XxZQRT.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo III
Código da vaga: v1285001
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
REQUISITOS:
- Ensino Médio Completo
- Domínio do Pacote Office
- Desejável conhecimento no Sistema SAP
- Necessário possuir vivência anterior na área de atuação
RESUMO DE ATIVIDADES:
1. Verificar e identificar irregularidades nos documentos conforme normas e
padrões;
A. Editoração de Normas Técnicas Petrobras,
B. Editoração de LVs Padrão,
C. Editoração de Rotinas Técnicas de Fiscalização de C&M,
D. Editoração de Procedimentos Executivos de C&M,
E. Editoração de documentos técnico-normativos.
2. Acompanhar e supervisionar a elaboração de procedimentos e padrões;
A. Monitoramento do SISPEN,
B. Atualização de referências normativas.
3. Elaborar controles gerenciais diversos;

A. Relatórios do SISPEN,
B. Relatórios do SALV.
4. Orientar, coordenar e supervisionar atividades e processos;
A. Orientar quanto ao cumprimento da N-1,
B. Orientar quanto ao cumprimento de procedimentos de elaboração de LV,
C. Orientar quanto ao cumprimento de procedimentos de elaboração de Rotina,
D. Orientar quanto ao cumprimento de procedimentos de elaboração de
Procedimentos Executivos
5. Executar outras tarefas, correlatas e de mesmo nível de dificuldade.
A. Atualização de bancos de dados de Normalização Técnica.
B. Elaboração e atualização de desenhos técnicos.
PROPOSTA:
- Local de trabalho: Centro RJ
- Salário: R$ 4.489,35
- VR ou VA (R$ 18,00 / dia)
- Assistência médica e odontológica.
- Horário: De Segunda a sexta, das 08h00min às 17h48min, com 1 hora de almoço.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285001/assistenteadministrativo-iii#sthash.DpLRO68y.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1285222
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
REQUISITOS:
Conhecimento de rotinas administrativas e pacote Office, principalmente Excel.
Disponibilidade para viagens, quando necessário.
FORMAÇÃO:
Ensino Médio Completo.
Desejável Superior Cursando.
FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES:
Auxilio as atividades relacionadas à manutenção da frota, atendimento as unidades,
gestão dos veículos, análise de estoque, auxilio na solicitação de diesel e rotinas
relacionadas à área.
HORÁRIO DE TRABALHO:
Segunda a sexta-feira, das 08h00min às 18h00minhs.
LOCAL DA VAGA:

Rua Augusto Bianchi, 366 - Lagoinha.
Ribeirão Preto/ SP.
www.vagas.com.br

Coordenador Administrativo
Código da vaga: v1283985
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Janeiro de 2016
Requisitos
Superior completo em Administração de Empresas ou Finanças.
Atividades
Elaboração de relatórios de viagens e despesas; Controle da caixinha (dinheiro);
Efetuar pagamentos de reembolsos e contas mensais;
Montar planilhas em Excel para despesas de caixa;
Controlar movimento bancário, emissão de cheques e pagamentos de
NF/RPA/Correspondentes e Tributos.
Local de Trabalho Campinas/SP - Próximo ao Shopping Galleria.
A empresa oferece remuneração atrativa e excelentes benefícios como Assistência
Médica, Vale-transporte, Vale-refeição e Participação nos Resultados.
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
Avalie as informações sobre a função e o cargo
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283985/coordenadoradministrativo#sthash.Amg71Z9L.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1285358
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Janeiro de 2016
Principais atividades:
Manter organizado todos os arquivos da área fiscal;
Acompanhar rotinas fiscais;
Emissão de relatórios para conferência;
Alimentar planilhas de controle interno;
Atuar na conferência dos relatórios de ICMS e ICMS ST.
Requisitos:
Ensaio Superior completo ou cursando;
Conhecimento básico na área fiscal;
ICMS e ICMS ST;
Organização e arquivos de documentos fiscais (reduções);
Excel básico.
Dados gerais:
Local: Morumbi/Berrini
Horário: 2ª a 6ª, das 08h12 às 18h.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistências médica e odontológica, restaurante na empresa, valetransporte, academia corporativa e desconto nos produtos.
www.vagas.com.br

ANALISTA DE CONTROLADORIA PL
Código da vaga: v1284883
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
REQUISITOS:
Superior Completo em Administração de Empresas, Contabilidade ou Economia;
Inglês avançado - mandatório;
Conhecimento em Excel avançado - mandatório;
Experiência na área de controladoria. Desejável conhecimento em custos;
Experiência no uso de SAP – módulo CO.
ATIVIDADES:
Cálculo e análise de fechamento mensal de estoque, pessoal, royalties/Trademark,
Transferprice, Produtividade;
Realização de cálculo de cotação e PPC;
Elaboração de reportes e apresentações;

Participação em conference calls utilizando idioma inglês.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1284883/analista-decontroladoria-pl#sthash.m5XAOWJa.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1285139
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Atividades:
Emissão de notas fiscais
Entrega de obrigações acessórias
Apoio ao fechamento fiscal
Pré-requisitos:
Ensino Médio
Conhecimentos em fiscal, classificações, legislações e sistema TOTVS.
Benefícios:
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Tíquete-refeição
Vale-transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: De segunda a sexta, das 9h00 às 18h00.
Local de trabalho: São Paulo - Zona Oeste.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285139/assistentefiscal#sthash.rAVxjdjD.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Pleno
Código da vaga: v1284994
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Responsável pelo acompanhamento e suporte para projetos, estudos e sugerir
melhorias, elaborar documentos, relatórios ou formulários diversos, auxiliar na
montagem de apresentações, atualizar e realizar manutenção das atividades (follow
up e interações com outros departamentos regionais e locais), suporte para ações
dos projetos da empresa.
Principais responsabilidades
• Desenvolvimento de projetos de melhoria para relatórios e KPI´s da área de
Logística Regional;
• Suporte na Logística dos serviços de locação e implementação de estruturas para
grandes feiras de negócios;
• Planejamento financeiro, acompanhamento do orçamento inicial.
• Suporte na elaboração e manutenção de KPI´s da área;
• Análise de dados;
• Participação em conferências internacionais.
Requisitos
• Formação completa em Engenharia (preferencialmente) ou Administração.
• Inglês Avançado
• Excel Avançado
• Experiência em Finanças
Local de trabalho: Zona Sul- Interlagos
www.vagas.com.br

GERENTE DE CONTROLADORIA
Código da vaga: v1284889
Nível hierárquico: Gerência
Local: Itupeva / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
REQUISITOS:
Superior completo em Administração de Empresas, Economia, Engenharias;
Pós-graduação / MBA completo em Logística;
Inglês fluente - mandatório;
Experiência sólida em gestão de logística física e planejamento logístico;
Experiência em projeto completos envolvendo sistemas e operação.
DESAFIO:
Implantar sistema logístico de unidade de negócios de multinacional de grande
porte em nova unidade.
Avalie a descrição da emp

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1284889/gerente-decontroladoria#sthash.Bjf1WrGy.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / PAULÍNIA / 2 VAGA(S)
Empresa de Médio Porte está com duas vaga(s) em aberto para Paulínia.
Responsabilidades: Cadastros no sistema da Empresa entre outras atividades.
Requisitos: Ensino Médio Completo
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Vale Transporte + Convênio Médico + Vale Restaurante + Cesta Básica
Observações: Seg a Sáb horário comercial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de DP para o e-mail
cvagas@outlook.com com a sigla Aux. Adm no campo assunto até o dia
10/01/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis

ESCRITA FISCAL / VALINHOS/SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO CONTÁBIL está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS/SP.
Responsabilidades: Rotina completa na área fiscal para empresas Simples Nacional
Requisitos: Conhecimento em escrita fiscal para empresas Simples Nacional
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e vale refeição
Observações: Com experiência
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mcarmo para o email maria.carmo@veigaepostal.com.br com a sigla EFISCAL no campo assunto até
o dia 31/01/2016.
Veja outras vagas de ESCRITA FISCAL no Emprega Campinas. São 100 % grátis!

Auxiliar de Escritório
Código da vaga: k7-3212
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 17/12/2015
Previsão de encerramento: 22/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1YlqxIE

RECRUTAMENTO & SELEÇÃO / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
RAMO GRÁFICO está com uma vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: ROTINAS ADMINISTRATIVA RH
Requisitos: RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, CONHECIMENTO EM ROTINAS
DEPARTAMENTO DE PESSOAL E TREINAMENTO.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: VT E REFEIÇÃO
Observações: VAGA TEMPORÁRIA (cinco MESES), RESIDIR EM VINHEDO,
VALINHOS OU LOUVEIRA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ESTELA para o email lobby@lobbyempregos.com.br com a sigla R&S no campo assunto até o dia
10/01/2016.
Veja outras vagas de RECRUTAMENTO SELEÇÃO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

IRPF / VALINHOS/SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO CONTÁBIL está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS/SP.
Responsabilidades: Preenchimento de Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física
Requisitos: Conhecimento da Legislação de Imposto de Renda Pessoa Física
Salário: a combinar

Benefícios: Vale transporte e vale refeição
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mcarmo para o email maria.carmo@veigaepostal.com.br com a sigla IRPF no campo assunto até o
dia 31/01/2016.
Veja outras vagas de IRPF no Emprega Campinas. São 100% grátis!

FINANCEIRO / VALINHOS/SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO CONTÁBIL está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS/SP.
Responsabilidades: Contas a receber, contas a pagar; emissão de boletos,
conciliação bancária em sistema integrado; arquivos de remessa e retorno da
cobrança; fluxo de caixa; negociação com inadimplentes; cálculo de juros e
controle de planilhas do Excel.
Requisitos: Conhecimento na área financeira
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e vale refeição
Observações: Com experiência
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mcarmo para o email maria.carmo@veigaepostal.com.br com a sigla FINAN no campo assunto até o
dia 31/01/2016.
Veja outras vagas de FINANCEIRO no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALSITA CONTÁBIL / AMERICANA / 1 VAGA(S)
O grupo alatere em parceria com seu cliente está com um vaga(s) em aberto para
AMERICANA.
Responsabilidades: Atender as obrigações fiscais e rotinas contábeis dos clientes do
escritório de acordo com a realidade de cada um.
Requisitos: - Necessário grande experiência em todas as rotinas contábeis.
Salário: a combinar
Benefícios: V.R. + Cozinha no Local + V. T. (em dinheiro) + Convênio Médico e
Odontológico.
Observações: CRC Ativo ou cursando Ciências Contábeis (Obrigatório);

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Manuela para o email manuela@grupoalatere.com com a sigla An Contábil no campo assunto até o
dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de ANALSITA CONTÁBIL no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Advogado
Código da vaga: v1285550
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Janeiro de 2016
Experiencia em direito cível.
Fara o recebimento, despacho e execução de comunicações de liminares, apoio na
melhoria de processos, assessoria para áreas administrativa, comercial e fiscal.
Superior completo em direito
TER OAB
Salário: R$3400,00+ VT, VR e Seguro de vida.
Local de trabalho: região da Av. Paulista.
Horário de trabalho de segunda a sexta-feira das 9h às 18h.
Vaga temporária por três meses.
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1285550/advogado#sthash.CQKG7Swv.dpuf
Www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista Jr
Código da vaga: v1285541
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Janeiro de 2016
Requisitos
Ensino superior completo em Direito;
Carteira da OAB;

Experiência na área Trabalhista;
Vivência em grandes escritórios;
Imprescindível Inglês fluente;
Atribuições
Elaboração de peças processuais;
Realização de audiências;
Montagem de pastas processuais,
Agendamento de audiências;
Orientação de prepostos;
Acompanhamento de processos;
Controle de prazos processuais e acordos judiciais.
Local de Trabalho: Campinas/SP
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285541/advogado-trabalhistajr#sthash.k4gcH3EO.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1285385
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Barretos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Janeiro de 2016
Atividades:
Acompanhar administrativamente as manutenções corretivas e preventivas dos
veículos;
Abrir ordem de serviço no sistema;
Visitar as oficinas para credenciamento.
Prestar atendimento e realizar outras atividades correlatas e inerentes ao cargo
exercido, conforme orientação e/ou solicitação do supervisor imediato.
Requisitos:
Ensino Médio Completo;
Conhecimento em Mecânica Automotiva;
Pacote Office.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285385/assistenteadministrativo#sthash.qof7Zhor.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo I
Código da vaga: v1285417
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Fevereiro de 2016
Formação:
Ensino Médio Completo
Local de Trabalho:
Belo Horizonte - MG
Sumário do Cargo:
Apoio ao controle financeiro e de medições, através da emissão de relatórios
semanais de despesas e custos do contrato.
Principais atividades do Cargo:
Profissional com ampla vivência em lançamento de produção, fechamento de
medição, elaboração de boletim de medição, controles de.
Pendências de pagamentos;
Apontamentos de recursos;
Elaboração de relatórios para diretoria, planilhas de controle e índice de
desempenho (Produção física e financeira).
Conhecimento específico:
Leitura de Notas Fiscais;
Pedidos de compras;
Controle e arquivamento de documentos;
Conhecimentos desejáveis:
Plataforma SAP (Diferencial)
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285417/auxiliar-administrativoi#sthash.omCuOEBV.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1285505
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Contagem / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Janeiro de 2016
Apuração de ICMS (próprio e ST);
Acompanhar e renovar certidões em âmbito municipal e estadual;

Escrituração/conferência dos livros de entrada e saída;
Acompanhamento das legislações tributárias (ISS, ICMS); Organização e Arquivo
Fiscal; Preenchimento e entrega DAPI; Preenchimento e entrega VAF/DAMEF;
Preenchimento e entrega da DEISS; EFD ICMS/IPI; Sintegra; conhecimento/Cálculo
de impostos indiretos; Leitura e interpretação dos campos do documento fiscal;
Excel Intermediário; Conhecimento sistêmico ERP.
Diferenciais:
*Sistema TOTVS Microsiga;
*Estrutura de sistema do faturamento descentralizada;
*Experiências anteriores reportando para a matriz.
Salário compatível com o mercado
Benefícios: Vale transporte, Vale alimentação e refeição, Plano médico e
odontológico.
Horário de Trabalho: Segunda a sexta, em horário comercial.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285505/analistafiscal#sthash.sZerQd9z.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Júnior - Contabilidade
Código da vaga: v1283943
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Janeiro de 2016
Requisitos:
•Graduação completa ou cursando o último ano do curso de Ciências Contábeis;
•Experiência em análise e conciliação, fechamento de balanço, consolidação e
demais rotinas contábeis;
•Conhecimento em Excel.
Atividades a serem desenvolvidas:
•Responsável principalmente pela contabilidade de uma das empresas do grupo,
contabilização e conferência dos registros entre as contas e os centros de custos,
explicar as principais variações encontradas;
•Conciliação das contas contábeis, elaboração das demonstrações financeiras
(Ativo, Passivo, DRE e DMPL);
•Elaboração de movimentações e montagens das notas explicativas, atendimento a
auditoria e demais atividades pertinentes à área.
Salário: A combinar
Horário de trabalho: 08h12min às 18h00min
Benefícios: VT, VA ou VR, bolsa de estudos, plano de saúde, estacionamento.

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283943/analista-juniorcontabilidade#sthash.9bylJAHw.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador (a) de Recursos Humanos
Código da vaga: k444-1249
Ramo da empresa: Serviços - Segurança e Transporte de Valores
Cidade: Natal/RN
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/12/2015
Previsão de encerramento: 15/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1U5XORF

Coordenador (a) Financeiro (a)
Código da vaga: k444-1250
Ramo da empresa: Serviços - Segurança e Transporte de Valores
Cidade: Natal/RN
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/12/2015
Previsão de encerramento: 15/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1OoYGTh

Assistente de Departamento De Pessoal
Código da vaga: k444-1251
Ramo da empresa: Serviços - Segurança e Transporte de Valores
Cidade: Natal/RN
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/12/2015
Previsão de encerramento: 15/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1U5XPVE

Secretária Executiva
Código da vaga: k444-1252
Ramo da empresa: Serviços - Segurança e Transporte de Valores
Cidade: Natal/RN
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/12/2015
Previsão de encerramento: 15/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1U5XORP

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k2232-85
Ramo da empresa: Consultoria em Saúde
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/12/2015
Previsão de encerramento: 31/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1U5XMt1

AUX/ASSIST. DEP. PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S).
Empresa no ramo contábil há 10 anos está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Efetuar cadastro de funcionários, cálculo de férias, rescisões e
13º salário, lançamento de eventos e fechamento da folha de pagamento. Entrega
de declarações relacionados à folha de pagamento.
Requisitos: Ter experiência comprovada em fechamento de folha de pagamento,
férias, rescisões, etc...
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição + Vale Transporte + Convênio Odontológico pósexperiência
Observações: Horário de trabalho: de Seg a Qui das 8hs às 18hs e de sex até às
17hs. Horário de almoço: das 12hs às 13hs
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daniel de Brito
para o e-mail diretoria@britocontabeis.com.br com a sigla BSC Dep. Pessoal no
campo assunto até o dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de Aux/Assist. Dep. Pessoal no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Administrador (a)
Código da vaga: k2121-928
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 22/12/2015
Previsão de encerramento: 21/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1IoUd0x

Assistente Administrativo (a) Financeiro (a)
Código da vaga: k2989-5
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 22/12/2015
Previsão de encerramento: 24/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Zoodhb

ANALISTA CONTÁBIL / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
CJ do Brasil, Multinacional Sul Coreana, Ramo de aditivos para Ração Animal. Está
com uma vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Análise Contas Patrimoniais obrigações Acessórias (Sped e o
ECF), classificações e conciliações contábeis e financeiras, transfer Price,
preparação do balanço, relatórios gerenciais, legislação e apuração de IRPJ e CSLL.
Requisitos: Experiência com atendimento auditoria. Experiência com atendimento a
fiscalização. Experiência com ativo imobilizado. Possuir CRC ativo. Conhecimentos
em Tributos PIS/ COFINS, ICMS e IPI.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Seguro de Vida em Grupo, Tíquete Alimentação, Restaurante na empresa,
Participação nos lucros, Convênio com Farmácia.
Observações: Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: De segunda a sexta,
das 7h: 30 às 17h: 18.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
talentos@cj.net com a sigla no campo assunto até o dia 20/01/2016.
Veja outras vagas de Analista Contábil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA FISCAL / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
CJ do Brasil, Multinacional Sul Coreana. Ramo de aditivos para Ração Animal. Está
com uma vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Atuar com fechamento de impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS.
Realizar o fechamento de impostos retidos na fonte IRRF, CSRF, INSS e ISS. Atuar
com análise e transmissão de obrigações fiscais (GIA, SPED, EFD contribuições,
SINTEGRA e DCTF). Atuar com conciliação de contas de impostos.
Requisitos: Graduação em Ciências Contábeis / Administração. Conhecimentos na
legislação estadual e federal, análise de tributação na compra e venda. Desejável
conhecimento no sistema SAP e Mastersaf.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Convênio com farmácia, Participação nos lucros, Restaurante na empresa, Seguro
de vida em grupo, Tíquete-alimentação, Transporte fornecido pela empresa, Valetransporte.
Observações: ■Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
talentos@cj.net com a sigla no campo assunto até o dia 20/01/2016.
Veja outras vagas de Analista Fiscal no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE FINANCEIRO / CAMPINAS / 2 VAGA(S)
Indústria Química, segmento de composto e perfil de PVC, mais de 20 anos de
mercado. Está com duas vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Efetuar baixas de títulos, Elaboração de Relatórios de Cobrança
e Boletos, Analise de liberação de Créditos, Elaboração de relatórios de faturas,
notas fiscais em aberto, títulos recebidos, Contatos com Clientes com títulos
pendentes, Faturamento, Elaboração Fluxo de Caixa, Remessa de arquivos para o
Banco, Negociação com Clientes inadimplentes, Emissão de notas promissórias para
protesto, Pagamentos á Fornecedores, Prestadores de Serviços.
Requisitos: Experiência em Contas a Pagar e Receber Tenha trabalhado em
Escritório Contábil, mais de dois anos na Função, Dinâmico, Compromisso com o
Trabalho, Organizado, Conhecimento em Excell, Word, 2º Grau Completo,
Disponibilidade de Horário, Conhecimento em Cobrança, Comunicativo,
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, PLR.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Nilson para o email rh@ferplasplasticos.com.br com a sigla Financeiro no campo assunto até o dia
15/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

DEPARTAMENTO DE CONTAS A PAGAR / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE MÉDIO PORTE está com uma vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Contas a Pagar; Fluxo de caixa; Conciliação bancária; Demais
atribuições pertinentes ao cargo.
Requisitos: Domínio em contas a pagar; Excel avançado; Superior completo ou
cursando ( ciências contábeis ou administração); Buscamos profissional criterioso,
organizado, meticuloso, e com equilíbrio emocional.
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta básica Vale refeição Convenio médico/odontológico Convenio
farmácia PLR Estacionamento
Observações: Necessário possui CNH e condução própria. Residir em Valinhos,
Vinhedo ou Louveira CURRÍCULOS DE OUTRAS CIDADES NÃO SERÁ ANALISADOS.
ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
VVAGAS.2015@GMAIL.COM com a sigla CONTAS A PAGAR no campo assunto até o
dia 15/01/2016.
Veja outras vagas de DEPARTAMENTO DE CONTAS A PAGAR no Emprega Campinas.
São 100% grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO-FEMINI / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
Escola de Educação Infantil e fundamental está com uma vaga(s) em aberto para
SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Saber manusear o Word, Excel, Power point, ter conhecimento
e experiência com as rotinas administrativas e financeiras de uma Escola.
Atendimento telefônico PABX e também agendar visitas e acompanhá-las
Requisitos: ter conhecimento de inglés, conhecer e ter experiencia com as rotinas
administrativas e rotineiras.
Salário: a combinar
Benefícios: VT e cesta básica
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rh/administrativo
para o e-mail contato@colegiomontessorisumare.com.br com a sigla no campo
assunto até o dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo-feminil no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Advogado
Código da vaga: v1286789
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Janeiro de 2016
Análise de contratos de prestação de serviços.
Salário: R$3.200,00
Benefícios: VT + VR (R$653,80) + AM + AO + SV
Horário: 8h30 às 17h30 segunda à sexta
Local de trabalho: Botafogo
Necessário Inglês Intermediário/Avançado
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1286789/advogado#sthash.Wz4Gaioz.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista Sênior
Código da vaga: v1286766
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Janeiro de 2016
Graduação em direito com OAB;
Sólida experiência na função;
Experiência em análises de contratos, gestão de equipe e gestão de escritórios
terceirizados;
Excel intermediário;
Disponibilidade de horário
Salário: Informar pretensão salarial
Benefícios: A empresa oferece pacote de benefícios compatível com o mercado.
Local de trabalho Rio de Janeiro
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1286766/advogado-trabalhistasenior#sthash.glA5EaEu.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Tributação Sênior
Código da vaga: v1286170
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Janeiro de 2016
Estamos recebendo currículos para a contratação de Analista Sênior para a Área de
Tax do BNY Mellon.
A área de Tax do BNY Mellon é responsável por apurar os tributos (Imposto de
Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS, ISS) das empresas do grupo BNY Mellon,
atendimento às fiscalizações da Receita Federal do Brasil e Prefeituras, consultoria
as áreas internas referente às normas fiscais e envio das obrigações acessórias.
Escopo das atividades do profissional:
Atuar na apuração dos tributos: Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS,
COFINS, ISS, Impostos sobre Importação de Serviço ( Regime Lucro Real).
Preenchimento das Obrigações acessórias: ECF, DIRF, DCTF, EFD-Contribuições,
Perdcomp, Proban.
Consultoria referente às normas fiscais para demais áreas internas do BNY Mellon.
Requisitos Obrigatórios:
Graduação em Ciências Contábeis;
Conhecimento da legislação referente ao regime Lucro Real e obrigações
acessórias;
Excel Avançado;
Inglês intermediário;
Facilidade de comunicação, desenvoltura e organização.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1286170/analista-de-tributacaosenior#sthash.OMKd7Wgz.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FISCAL
Código da vaga: v1285881
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Janeiro de 2016
DESEJÁVEL:
-TER VIVÊNCIA EM INDÚSTRIAS
-VIVÊNCIA PROTEUS
- OFFICE

-LEGISLAÇÃO ICMS E IPI
-LEGISLAÇÃO PIS/COFINS
-NFE, Ct-e E XML.
-TABELA CFOP
-ALÍQUOTAS DE ICMS
-TABELA DE CST
-FCI: CÁLCULO E APLICAÇÃO
-TABELA IPI
- OPERAÇÕES COM APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
-EMISSÃO NFE E ENTRADA, SERVIÇOS PRESTADOS.
-ARQUIVOS FISCAIS: DIGITAL E FÍSICO
-SISTEMA TOTVS COLABORAÇÃO E PORTAL NEOGRID
-SPED FISCAL, GIA, DCTF, DIRF, EFD -- - CONTRIBUIÇÕES PERDCOMP
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285881/assistentefiscal#sthash.LaTvyu9j.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Financeiro
Código da vaga: v1286202
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Janeiro de 2016
Requisitos:
• Residir em Mogi das Cruzes
• Formação: Bacharel em Administração de Empresas, Economia ou Ciências
Contábeis.
• Domínio do Microsoft Office e Internet Explorer
Atividades:
Responsável pela análise dos limites de crédito a clientes, bem como realizar a
cobrança junto aos mesmos, com o objetivo de assegurar que a empresa atinja
suas metas com o mínimo de risco de inadimplência. Conhecimento nas áreas de
Contas a pagar, Comércio Exterior e Tesouraria.
Número de Vagas: 01
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1286202/analista-definanceiro#sthash.wXvekufl.dpuf
www.vagas.com.br

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-228822.aspx

ANALISTA ADMINISTRATIVO / JAGUARIUNA / SP / 1 VAGA(S)
Expert Consultoria em RH está com uma vaga(s) em aberto para JAGUARIÚNA /
SP.
Responsabilidades: Será responsável pelo fechamento e apresentação de
indicadores do resultado de serviços prestados.
Requisitos: Superior Completo, imprescindível inglês intermediário, domínio em
Excel e Power Point. Conhecimento em sistema integrado. Experiência com KPI.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência médica e odontológica, fretado, restaurante no local, seguro
de vida e PLR.
Observações: Residir em Campinas, Hortolândia, Jaguariúna ou Sumaré.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Roseli para o email sel1. jag@expertconsultoria.com.br com a sigla Analista no campo assunto até
o dia 08/02/2016.
Veja outras vagas de Analista Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

COZINHEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Restaurante, Culinária Japonesa em Shopping está com uma vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Preparar alimentos, observando cozimento e padrões de
qualidade; Auxiliar na organização e supervisão dos serviços de cozinha, Executar
outras tarefas compatíveis com a função exigida.
Requisitos: ter conhecimentos de Culinária JAPONESA
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: DISPONIBILIDADE DE HORARIO, EM SHOPPING.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh.s.restaurante@gmail.com com a sigla Cozinheiro no campo assunto até o dia
20/01/2016.
Veja outras vagas de Cozinheiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Analista Fiscal Sênior
- Superior completo em Ciências Contábeis ou Direito;
- Sólidos conhecimentos de contabilidade;
- Experiência em tributação internacional, Transferprice;
- Domínio na apuração e recolhimento de Tributos Federais (PIS, COFINS, IRPJ e
CSLL);
- Domínio do pacote Office(principalmente Excel)
Principais Atividades:
- Apuração e recolhimento de tributos federais e suas Obrigações acessórias,
Siscoserv, Transferprice.
- Análise contábil das contas de origem tributária
- Consolidação de informações gerenciais
- Elaboração de ECD, EFD, ECF, PERDCOMP.
- Atendimento a auditoria externa e fiscalizações.
A empresa oferece: salário compatível com o mercado + VA + VR + VT + AM + AO
Interessados dentro do perfil, enviar o currículo no corpo do e-mail para
talento_vagas@yahoo.com.br, mencionando no assunto "ANALISTA FISCAL
SÊNIOR".

AUXILIAR DE ESCRITORIO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Empresa comercializante de areia e pedra. Está com uma vaga(s) em aberto para
Campinas.

Responsabilidades: emissão de Nfe, atendimento a clientes por telefone e
pessoalmente, organização de arquivo físico,
Requisitos: Habilidade em Excel, e informatica. Boa comunicação.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Almoço no local, seguro de vida, plano funerário que se estende a
família, vale transporte.
Observações: Mora Próximo ao Jd Nova Europa fácil acessa a Avenida Baden
Powell, Horário de trabalho: 07h30min as 12h00min 01h15min almoço e 13h15min
às 17h30min.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de analista 01 para o
e-mail vagas@irasoaresrh.com.br com a sigla AC232 no campo assunto até o dia
10/01/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Escritorio no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ASSISTENTE FISCAL / SANTO ANTONIO DE POSSE / 1 VAGA(S)
Empresa voltada para área de Meio Ambiente está com uma vaga(s) em aberto
para Santo Antonio de Posse.
Responsabilidades: Planejamento e Controle de Impostos, Emitir notas fiscais
Eletrônica, Conferir Notas fiscais de Compras, Verificar Escrituração de Notas
Fiscais, Conferir o preenchimento de Declarações, DCTF, EFD, Contribuições, DIRF
(retenções na fonte), Emissão de Guias, atualizações de certidões negativas,
Executarem alterações contratuais, Atualizar Retenções na prestação de Serviços –
Conforme Legislação Vigente.
Requisitos: - Ensino superior em andamento ou completo em: Administração de
Empresas ou Ciências Contábeis; - Conhecimento em Sistema ERP e apuração de
impostos lucro presumido e Emissão de NF Eletrônica;
Salário: R$ 1.962,00
Benefícios: - Vale transporte; - Refeição; - Seguro de Vida; - Plano de Carreira;
Observações: Local de Trabalho: Cidade de Santo Antonio de Posse Horário de
Trabalho: Segunda a Sexta dás 07h12min às 17h00min.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email servicos_recrutamento@yahoo.com.br com a sigla Ass.fiscal no campo assunto
até o dia 22/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente Fiscal no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS - COMPRADOR
Requisitos:
- Superior Completo
- Domínio do Pacote Office
- Experiência em Compras, cotação, negociação, suprimentos, principais atividades
fazer levantamento de custos; elaborar orçamentos; racionalizar o processo de
compras, otimizando os recursos financeiros e a qualidade do produto; negociar
compras de materiais; fazer o controle orçamentário; buscar novos fornecedores;
elaborar contrato de fornecimento; fazer planejamento.
Local: Barra da tijuca
Horário: Segunda à sexta
Salário: R$3.000,00 + VT + VR (25,00) + Plano de Saúde (não extensivo)
INTERESSADOS FAVOR ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA:
marta@parceriaconsult.com.br ASSUNTO ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Atividades desenvolvidas:
O funcionário irá desenvolver todas as rotinas de um departamento de pessoal,
junto à empresa.
Necessário:
Experiência comprovada na área
Conhecimento do sistema Nasajon (módulo: Persona)
Ensino Superior completo
Residir em Magé ou adjacências
Carga Horária:
De segunda-feira á sexta-feira de 08h00minh as 17h48minh
Oferecemos:
Salário R$1.500,00 á R$2.000,00 + VT + TR + ASS Médica e Odontológica
Interessados DENTRO DE O PERFIL encaminhar currículo, no CORPO DO E-MAIL
com o nome "ASSISTENTE DE DP" no campo assunta para,
andreia.amatuzzirh@yahoo.com.br. FIQUEM ATENTOS, POIS AS ENTREVISTAS VÃO
SER AGENDADAS POR E-MAIL.

AUXILIAR DEPTO PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
COMÉRCIO ATACADISTA está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: - Emissão dos cartões de identificações dos funcionários; Registro dos funcionários no relógio de ponto eletrônico; - Responsável pelo
controle e apuração do ponto eletrônico; - Tratamento das divergências do ponto
eletrônico; - Responsável pelas impressões dos espelhos de ponto, entrega aos
coordenadores das áreas, conferir assinaturas.
Requisitos: - Experiência mínima de uma ano como Auxiliar de Departamento De
Pessoal com comprovação em CTPS; - Preferencialmente ter acima de 23 anos; Conhecimento em relógio de ponto Dimep; - Conhecimento em sistema
Datasul/Totvs; - Residir somente em Campinas/SP.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: - Vale Transporte; - Refeição Local; - Cesta Básica (prêmio
assiduidade); - Plano de Saúde (após período de experiência); - Plano Odontológico
(após período de experiência).
Observações: Horário de Trabalho: De segunda a sexta-feira das 08h00min às
18h00min com 1 hora de intervalo para refeição. VAGA PARA INÍCIO IMEDIATO!
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Regina para o email reginasilvarh@gmail.com com a sigla DP no campo assunto até o dia
11/01/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DEPTO PESSOAL no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR DE DP / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuará como auxiliar de Departamento de pessoal em todas as
atividades, como processo admissional, demissional, cartão de ponto, cálculos de
rescisão, férias, folha de pagamentos, adiantamentos, 13o, organização dos
arquivos, contato com o cliente, input no sistema Folhamatic, Excel.
Requisitos: Obrigatório: Experiência anterior na área de Departamento de pessoal
em escritório de contabilidade. Conhecimentos pertinentes a toda rotina da área.
Necessária: Conhecimento do sistema Folhamatic e Excel intermediário. Curso
Superior nas áreas afins - concluído ou cursando.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: VT + VR – Plano de saúde e Seguro de vida.
Observações: Trabalhará em um escritório de Contabilidade na região do Estádio do
Guarani em Campinas. Horário de trabalho – De seg. a sexta das 08h30min às 18h.

Enviar a Sigla no assunto do email corretamente como \"Aux DP” Inicio previsto
para Janeiro de 2016.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natalia para o email selecao@irasoaresrh.com.br com a sigla Aux DP no campo assunto até o dia
10/01/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de DP no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Analista Jurídico
Código da vaga: v1288370
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 01 de Fevereiro de 2016
PRÉ-REQUISITOS:
- Necessário estar cursando ou formado em Direito ou Ciências Contábeis
- Experiência na área Para legal - registros públicos na Junta Comercial, Receita
Federal, Estado, Município.
- Experiência com Certidões negativas e todo processo de regulamentação de
pendências.
- Conhecimentos de INPI, Registro no banco central.
- Desejável Inglês
- Proatividade, iniciativa, capacidade de trabalhar em grupo e comprometimento
com prazos.
- Saber lidar com grande volume de trabalho.
LOCAL: ALPHAVILLE - BARUERI/SP
Benefícios: VT, VR R$ 506,00, AM, AO, SV.
www.vagas.com.br

Advogado Pleno
Código da vaga: v1288092
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Janeiro de 2016
ATIVIDADES:

- O profissional será responsável pela carteira de processos trabalhistas da
Companhia, bem como, acompanhamento de processos, participação em audiências
relevantes, conferência de documentação, subsídios para defesas, elaboração e
revisão de petições.
- Deverá desenvolver estudos sobre a legislação vigente, a fim de adequar as
necessidades do dia a dia da empresa, orientando profissionais de outras áreas
quanto às providências para aplicação da legislação trabalhista e previdenciária.
- Gestão de escritórios terceirizados.
PRÉ-REQUISITOS:
- Formação em Direito com OAB ativa
- Pós Graduação cursando ou completa será um diferencial
- Experiência com contencioso trabalhista.
* Esta vaga também se destina às pessoas com deficiência
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista Júnior
Código da vaga: v1287486
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Janeiro de 2016
Principais atividades
O Profissional atuará diretamente com o escritório de advocacia, diligenciando as
questões trabalhistas do Grupo SHC, intermediando o relacionamento do escritório
com as lojas, participando de decisões estratégicas. Atuará diretamente na
contenção de demandas, em acordos e diminuição da base de processos,
documentação e pauta de audiências. Além disso, terá participação ativa no
controle de contratos terceirizados.
Perfil
Superior completo em Direto.
Experiência com processos trabalhista e conhecimento em contratos.
Ter OAB ativa.
Conhecer pacote Office.
Benefícios e informações
Salário: R$2.500,00.
VT, VR (15,00), AM, AO seguro de vida.
Local de trabalho: Zona Oeste.
Se você tem competências como: integridade, inteligência, maturidade,
autenticidade, competência, coragem, energia, resiliência, boa comunicação e

Relacionamento, empreendedorismo, dinamismo, organização, flexibilidade e
finalmente PAIXÃO, venha fazer parte do nosso time!
www.vagas.com.br

SUPERVISOR JURÍDICO (Tributário)
Código da vaga: v1287683
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma1
Responsabilidades:
• Supervisionar e acompanhar equipe da área Jurídica com atuação focada em
rotinas Tributárias.
Requisitos:
• Experiência nível especialista na área Tributária com noções de Contabilidade.
• Bacharel completo em Direito e Pós-graduação na área TRIBUTÁRIA.
• Possuir o registro na OAB.
Desejável:
• Conhecimentos na área Societária.
Benefícios:
• Assistência Médica e Odontológica
• Convênio com farmácia
• Tíquete-refeição
• Cesta básica
• Estacionamento no local
•Regime de contratação: CLT (Efetivo)
•Horário: De segunda a sexta, das 8h às 18h00.
•Local: região Oeste de São Paulo.
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1287242
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Janeiro de 2016

Experiência com contas a pagar e receber, tesouraria, noções em contabilidade,
classificação e conciliação e planilhas em Excel.
Principais atividades: Controle e cadastro de pagamentos de fornecedores e
prestadora de serviços, classificação, conciliação e baixa de pagamentos e arquivo
de documentos.
Superior cursando ou completo em Administração de Empresas / economia ou
contabilidade
Salário R$2032,00 + VT, VR e Seguro de Vida.
Tempo previsto de contrato: 90 dias com possibilidade de prorrogação por mais 90
dias.
Horário de trabalho: Segunda a sexta feira das 08h30min as 18h00min
Local de trabalho - Belém – SP
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga: v1287699
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Janeiro de 2016
Horário de Trabalho: De 08h00minh as 17h00minh (2ª a 6ªf).
Descrição geral do cargo:
• Apoiará os gerentes na elaboração e execução do orçamento dos centros de
custo, por fonte de recursos;
• Realizará procedimentos referentes à aquisição de material permanente e de
consumo, solicitação de treinamento e viagens e contratação de serviços;
• Fará lançamento de dados e controle das planilhas eletrônicas de execução
orçamentária, lançamento de dados referente à execução orçamentária dos centros
de custo na planilha de controle global mensalmente;
• Fará interação com as áreas de planejamento, escritório de projetos, financeiro,
recursos humanos e logística no apoio ao planejamento e nos processos de
execução do orçamento;
• Fará atualização das planilhas eletrônicas de controle orçamentário;
• Participará das reuniões de acompanhamento de projetos dando suporte ao
gerente do projeto no acompanhamento financeiro.
Pré-Requisitos:
• Formação Acadêmica: Graduação Completa em Administração;
• Desejável Pós Graduação em Gestão de Projetos, Gestão Pública ou áreas afins;
• Informática: Excel - Nível Avançado / Domínio do Pacote Office e desejável
conhecimento de sistemas integrados;

• Desejável Experiência com Fundações de Apoio e Gestão Pública;
• Conhecimento em Planejamento Orçamentário.
Benefícios oferecidos: VT, VR ou VA (R$ 26,00 dia), AM (Amil), Café da Manhã,
Programa de Qualidade de Vida.
Por favor, informar remuneração atual e pretendida.
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1287140
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Janeiro de 2016
Atividades:
• Processo de Admissão (Carteira de Trabalho, Contrato Trabalho, formulários
diversos);
• Processo de Integração de colaboradores;
• Auxiliar na conciliação do controle de jornada;
• Organização de documentos em prontuários (arquivos físico e eletrônicos);
• Requisições de compras da área de RH junto ao SAP.
Requisitos:
• Formação: Superior completo em Administração de Empresas ou Ciências
Contábeis;
• Informática: Pacote Office intermediário;
• Idiomas: Não se aplica;
• Experiência/Conhecimentos: Conhecimento com admissão, Férias, Rescisão e
Folha de Pagamento.
Informações Adicionais:
• Salário: R$ 2.387,20;
• Benefícios: vale transporte e refeitório no local;
• Horário: das 8h00 às 18h00;
• Local de trabalho: zona sul de São Paulo;
• Modalidade contratual: temporário.
www.vagas.com.br

Analista Fiscal - SISCOSERV
Código da vaga: v1288372
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 01 de Fevereiro de 2016
PRÉ-REQUISITOS
- Experiência na área Fiscal ou Comercio Exterior
- Conhecimento em SISCOSERV
- Conhecimento em Excel
- Ensino Superior Cursando ou Completo
- Desejável Inglês
- Dinamismo
LOCAL DE TRABALHO: Barueri / SP
BENEFÍCIOS: Vale-Transporte, Vale-Refeição R$ 506,00 + Assistência Médica +
Assistência Odontológica + Seguro de Vida.
www.vagas.com.br

GERENTE FINANCEIRO
Código da vaga: v1275510
Nível hierárquico: Gerência
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Janeiro de 2016
ATRIBUIÇÕES:
- Experiência em negociação bancária para busca de financiamento para
incorporação imobiliária nos bancos Itaú, BB, Caixa e Bradesco.
- Experiência no setor imobiliário.
- Fluxo de caixa, planejamento econômico financeiro e em rotinas contábeis.
- Formação Superior em Administração, Engenharia, Contabilidade.
- Preferencialmente que venha do segmento da Engenharia.
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Código da vaga: v1287661
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Janeiro de 2016
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Requisitos:
- 2º Grau Completo – Formação em Técnico de Contabilidade
- Noções de Pacote Office
- Experiência em recebimento, análise, classificação e preparação de documentos
para contabilização.
Local: Barra da tijuca
Horário: Segunda à sexta
Salário: R$2.750,00 + VT + VR (25,00) + Plano de Saúde (não extensivo)
www.vagas.com.br

Especialista de Controladoria
Código da vaga: v1287354
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Janeiro de 2016
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.
www.vagas.com.br

ASSISTENTE EXECUTIVA / REGIÃO DE JUNDIAÍ /SP / 1 VAGA(S)
Indústria de engenharia, líder de mercado em seu segmento está com uma vaga(s)
em aberto para Região de Jundiaí-SP.
Responsabilidades: - Secretariado executivo (junto à diretoria); - Elaboração de
relatórios; - Apoio à gestão da empresa; - Atuação no administrativo (financeiro,
faturamento, estoque, compras), controladoria e produção.
Requisitos: - Formação universitária concluída; - Bons conhecimentos em Excel /
PowerPoint / Word (Pacote Office em geral); - Experiência na área financeira, tendo
boas noções de tesouraria, custos e contabilidade; - Habilidades e experiência de
liderança; - Experiência com secretariado executivo; - Desejável ter trabalhado
com sistema ERP e ter tido experiência profissional em indústria; - Perfil dinâmico,
comunicativo e de liderança. Importante ter bom relacionamento interpessoal. Inglês Avançado será um diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gabriel P. para o
e-mail grecrut2016@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
10/02/2016.
Veja outras vagas de Assistente Executiva no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUDITOR CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auditoria Externa, Captação de novos clientes, e visita a
clientes, Atendimento a auditorias internas. Elaboração de relatórios de auditoria
Diligencia a Receita Federal, Licitações.

Requisitos: Graduação em Ciências Contábeis, CRC ativo, experiência comprovada
em auditoria contábil/fiscal/tributária.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: Vaga CLT-Possuir carros próprio e disponibilidade para viagens Horário de Trabalho: 08h00minh as 12h00minh / 14h00min as 18h00minh de
segunda a sexta feira-Morar na região de Campinas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Talita para o email rhfhortolandia@gmail.com com a sigla Auditor no campo assunto até o dia
14/01/2016.
Veja outras vagas de AUDITOR CONTÁBIL no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA CONTÁBIL / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Visual Assessoria Contábil e Empresarial Ltda está com uma vaga(s) em aberto
para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Toda a rotina relacionada à contabilidade.
Requisitos: Cursando ou Graduado (a) em Ciências Contábeis. Conhecimento em
toda a rotina contábil, como integração da folha de pagamento, livros fiscais e ativo
imobilizado, conciliação e fechamento de balanço. Desejável experiência em
escritório contábil e utilização do Sistema Domínio. Residir em Americana, Santa
Bárbara d\'Oeste, Nova Odessa.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Vale Alimentação, Convênios Médico, Odontológico e
com Farmácia.
Observações: Horário: Segunda a Quinta das 07h30minh às 17h30minh Sexta das
07h30minh às 16h30minh 1 hora de descanso por dia.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Liziane para o email liziane@visualassessoria.com.br com a sigla Analista Contábil no campo
assunto até o dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de Analista Contábil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no Ramo De Segurança está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.

Responsabilidades: Escrituração de notas fiscais de Entradas e Saídas; Livros
Fiscais; Apuração dos impostos diretos e indiretos municipais, estaduais e federais;
Obrigações Assessórias; Sped Contribuições; Sped Fiscal; e demais atividades
pertinentes à função.
Requisitos: Residir em Campinas, Ensino médio completo ou cursando superior,
Conhecimento em toda rotina do setor fiscal. Conhecimento sistema Phoenix (G5 e
JR- Contmatic)
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Refeição no local, Assistência médica e Odontológica.
Observações: Por gentileza enviar pretensão Salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Maiara para o email maiaralimag99@gmail.com com a sigla assim-Fiscal no campo assunto até o
dia 15/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente Fiscal no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ADMINISTRATIVO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Abertura e encerramento de empresas, experiência com órgão
públicos (prefeitura, junta, receita federal, estadual, etc). Elaboração de contratos,
recibos e etc.
Requisitos: Ensino Superior completo ou cursando ou curso Técnico na área e
conhecimento em informática. Ter experiência em abertura e encerramento de
empresas. 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 CONTÁBIL2015/ADM no campo
assunto até o dia 15/01/2016.
Veja outras vagas de Administrativo no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SANTA BARBARA DO OESTE / SP / 1
VAGA(S)
EMPRESA DO RAMO DE PAINÉIS ELÉTRICOS está com uma vaga(s) em aberto para
SANTA BÁRBARA DO OESTE / SP.
Responsabilidades.
Requisitos: Segundo Grau Completo
Salário: R$ 1.398,84
Benefícios: Visa Vale: R$150,00 Convênio Médico: Irmam (Custo empresa 75% do
funcionário e filhos 50%) Vale Transporte: Conforme legislação Refeição:
Restaurante no local.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Nathalia
Bergamaschi para o e-mail selecaosbo16@gmail.com com a sigla ASSADM no
campo assunto até o dia 31/01/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. São
100% grátis!

AUXILIAR JURÍDICO / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Empresa de grande porte está com três vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotinas operacionais do setor.
Requisitos: Cursando Superior em Direito - 2º Ano Noturno Residir em Campinas.
Desejável Experiência na função.
Salário: a combinar
Benefícios: Pacote completo
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagas@vbtransportes.com.br com a sigla Auxiliar no campo assunto até o dia
10/01/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Jurídico no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de pequeno porte, especializada em Serviços de Telecomunicações, com
mais de 10 anos de atuação. Está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.

Responsabilidades: O profissional será responsável pela execução das rotinas
administrativas/financeiras (contas a pagar, receber, fluxo de caixa, relatórios
financeiros, elaboração de cotações e processos de compra, controles
administrativos diversos, atendimento a clientes, emissão de notas fiscais).
Requisitos: Formação nível superior em cursos de área administrativa e/ou
financeira; – Desejável experiência em gestão administrativa, tesouraria,
planejamento financeiro, orçamentos, prestação de contas, contas a pagar e
receber, recursos humanos, compras, cotações, etc; – Conhecimento avançados
em ERP Protheus TOTVS; – Conhecimento avançados do Pacote Office
(principalmente Excel); – Boa comunicação verbal e escrita; – Residir em
Campinas; – Disponibilidade imediata;
Salário: a combinar
Benefícios: Vale refeição, vale transporte, seguro de vida, convenio odontológico
após o período de experiência.
Observações: Carga Horária: 44 horas/ semanais
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de William para o email rh@wftecnologia.com.br com a sigla ADM no campo assunto até o dia
12/01/2016.
Veja outras vagas de Analista Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

RH LIMEIRA / LIMEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Indústria de médio porte em Limeira, com filiais em Americana, Araras e Piracicaba
contrata: está com uma vaga(s) em aberto para LIMEIRA / SP.
Responsabilidades: Atuará com rotinas inerentes ao setor de administração de
pessoal, dando suporte ao RH e ao DP.
Requisitos: Ambos os sexos. Acima de 18 anos. Formação em andamento ou
completa em RH, administração ou psicologia. Experiência generalista, porém,
conhecimento em ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DAS
DECLARAÇÕES: SEFIP, DIRF, RAIS, CAGED e demais rotinas será um
DIFERENCIAL.
Salário: e (não desconta 6%), refeição no local, assistência médica e PLR.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LUCIANA para o email recrutando2014@bol.com.br com a sigla RH LIMEIRA no campo assunto até o
dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de RH LIMEIRA no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA DE RH / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DO SEGMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL PARA
CONSTRUÇÃO está com uma vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: CURSANDO PSICOLOGIA DESEJÁVEL SUPERIOR COMPLETO EM
PSICOLOGIA EXPERIENCIA COMPROVADA EM SELEÇÃO DE CANDIDATOS E
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Requisitos: CURSANDO PSICOLOGIA DESEJÁVEL SUPERIOR COMPLETO EM
PSICOLOGIA EXPERIENCIA COMPROVADA EM SELEÇÃO DE CANDIDATOS E
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Salário: a combinar
Benefícios: SERÃO INFORMADOS NA SELEÇÃO
Observações: INOFORMAR ÚLTIMO SAÇARIO E PRETENSÃO SALARIAL RESIDIR
NAS CIDADES DE PAULINIA/COSMÓPOLIS/SUMARE/HORTOLANDIA/CAMPINAS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhrhconsultoria@outlook.com com a sigla ANALISTA RH no campo assunto até o dia
20/02/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DE RH no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUXILIAR DE CONTABILIDADE / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS.
Responsabilidades: lançamentos contábeis, conciliação, classificação, entregas de
DCTF e Sped.
Requisitos: EXPERIÊNCIA EM LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, CONCILIAÇÃO,
CLASSIFICAÇÃO, PROGRAMA FOLHAMATIC. EXP EM EXCELL Cursando contabilidade
Salário: a combinar
Benefícios: VT VR Amil tratamento odontológico
Observações: Segunda a Sexta 08h00min as 17h00min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fátima para o email fmauxcontab@gmail.com com a sigla Aux Contabil no campo assunto até o dia
31/01/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE CONTABILIDADE no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Advogado Júnior
Código da vaga: v1288483
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Fevereiro de 2016
Estamos recebendo currículos para a contratação de Advogado Júnior para o
departamento Jurídico.
O departamento jurídico é responsável pela assistência legal às demais áreas da
empresa, especialmente quanto aos assuntos que envolvem fundos de
investimento.
Escopo das atividades:
Auxiliar o dia a dia societário do BNY Mellon, por meio da análise dos atos que
estão sendo praticados, orientação do tipo e quórum de autorização necessária,
assegurando o cumprimento da legislação aplicável;
Auxiliar a elaboração e revisão de documentos legais (contratos administrativos,
notificações, cartas, etc.) e consultas trazidos pelas áreas Compliance, Cadastro,
Risco Operacional, RH, entre outras, do BNY Mellon;
Elaborar atas de reuniões internas, bem como elaborar o resumo de decisão de
órgão regulador, visando registrar os principais pontos de discussão;
Acompanhar os processos judiciais e administrativos relativos ao BNY Mellon,
auxiliando a revisão dos relatórios relacionados aos processos.
Requisitos Obrigatórios:
Graduação em Direito Concluída;
Experiência com controle e gestão de demandas de alto volume;
Inglês avançado.
Requisitos Desejáveis:
Experiência em mercado financeiro, principalmente com assuntos relacionados a
fundos de investimento.
Local de Trabalho:
Centro - Rio de Janeiro
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico (Preposto)
Código da vaga: v1288492
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Principais atividades:

Buscamos um profissional para atuar como preposto em audiências trabalhistas em
todo o território brasileiro, solicitar testemunhas, enviar lembretes de audiências
aos envolvidos, orientação de prepostos de outras regiões, controlar banco de
dados de testemunhas, elaborar relatórios, elaborar tabelas/gráficos, inserir pautas
de audiência dos casos novos, etc.
Requisitos:
. Superior Completo em Direito;
.......... Experiência anterior com as atividades acima mencionadas;
. Pacote Office Intermediário/Avançado (Excel);
. Residir em São Paulo/SP e ter total disponibilidade para viagens
Observações:
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: 08h00minh às 18h00minh (01h12minh de almoço)
www.vagas.com.br

Analista Sênior de Assuntos Científicos e Regulatórios
Código da vaga: v1288552
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Fevereiro de 2016
Principais atividades:
- Participação em Projetos de P&D;
- Avaliação de textos de rótulos e comunicação;
- Suporte aos Serviços de Atendimento a Consumidores e Clientes;
- Orientação à Garantia de Qualidade sobre novos padrões de Segurança dos
Alimentos;
- Orientação sobre documentos de Importação e Exportação de produtos;
- Treinamentos e serviços para Clientes internos e externos;
- Colaboração com o Jurídico na elaboração de defesas/documentos sobre questões
regulatórias;
- Elaboração de Processos para Registros de Estabelecimentos e Produtos (tanto de
Alimentação Animal quanto de Alimentação Humana), no Ministério da Agricultura e
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária);
- Organizar e Executar projetos Estratégicos no âmbito Regulatório, para melhorar
o desempenho do negócio e/ou minimizar riscos futuros;
- Elaboração de Documentos componentes do Sistema de Qualidade Bunge: Em
conjunto com o Departamento de Garantia de Qualidade, definir procedimentos
operacionais para sistematizar as diversas atividades de Assuntos Científicos &
Regulatórios.

- Representação da empresa junto a Associações, Instituições e Governo:
Relacionar-se continuamente com órgãos governamentais, entidades públicas e
privadas, institutos de pesquisa e academia, nas áreas de interesse da Empresa;
- Relacionamento, geração e divulgação de conhecimento científico: Relacionar-se
com Universidades e Institutos de caráter científico, identificando oportunidades e
direcionando os assuntos de interesse da Bunge, através de apoio financeiro ou de
organização, para a realização de eventos científicos selecionados.
Formação:
Formação superior técnica, como Engenharia de Alimentos, Química, Nutrição,
Farmácia ou áreas relacionadas.
Conhecimentos Necessários:
- Ter atuado na área de Assuntos Regulatórios e desenvolvido as principais
atividades acima descritas na área de Alimentos.
- Inglês avançado/fluente.
Local de Atuação:
São Paulo/SP
www.vagas.com.br

Secretária Executiva
Código da vaga: v1254103
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 20 de Janeiro de 2016
Requisitos:
- Experiência na área jurídica (OBRIGATÓRIO);
- Formação superior completa;
- Inglês Avançado/ Fluente;
- Conhecimento de Word avançado.
Atividades:
- Assessorar o sócio da empresa;
- Controle de agenda;
- Atendimento telefônico;
- Organização de viagens;
- O mais importante: Terá acesso aos e-mails e contatos do sócio, e tem a
responsabilidade do opinião aos clientes e ao sócio.
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1265225
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR
Data de expiração: 04 de Fevereiro de 2016
- Experiência anterior em tributos indiretos (especialmente ICMS e ISS) e toda a
rotina de apuração, pagamento e escrituração do ICMS e do ISS.
- Ensino superior em ciências contábeis ou cursando.
Local de Trabalho: Centro - Rio de Janeiro.
Estamos trabalhando com pretensão salarial.
Benefícios: VT, VR, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida,
Auxílio Graduação.
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Júnior
Código da vaga: v1277516
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Fevereiro de 2016
Requisitos:
Ensino Superior Completo
Desejável curso em Ciências Contábeis.
Experiência em rotinas de Contas a Pagar e Reconciliação Bancária
Sólida vivência na área.
Excel intermediário/avançado
Ter atuado em empresa de prestação de serviços
Dados da vaga:
Horário: Segunda a sexta-feira, 08h15 às 18h
Benefícios: Vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, assistência médica e
odontológica.
* Cadastrar currículo com pretensão salarial
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Sênior
Código da vaga: v1288811
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Janeiro de 2016
Avaliação diária de todas as retenções na fonte (INSS, ISS, IRRF, PIS, COFINS,
CSLL) registrado pela equipe de RI e garantir a conformidade com a legislação
fiscal - 17 sites;
Registro de fatura em conformidade com a legislação fiscal e operações da
empresa;
Interface e comunicação com os departamentos internos e locais da empresa;
Acompanhamento das mudanças na lei fiscal e implementação de novos processos
e estratégias;
Fornecer suporte para auditoria interna e externa relacionada a questões fiscais,
quando aplicável;
Preparar documentação de suporte no processo de inspeção pela Receita Federal;
Proporcionar formação, comunicação e educação de práticas fiscais aos membros
da equipe;
Responsável pela identificação de oportunidades de otimização fiscal.
Competências e experiência desejadas
Formação Ciências Contábeis;
Entendimento sólido de ICMS; ISS, Retenções, PIS e COFINS;
Desejável: Formação em Direito Tributário e Inglês avançado.
Benefícios
Salário compatível com o mercado
Vale Refeição
Vale Alimentação
Plano de Saúde e Odontológico
Seguro de Vida
Previdência Privada
Local de trabalho: Rio de Janeiro/Centro
www.vagas.com.br

Auxiliar Financeiro
Código da vaga: v1288835
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Fevereiro de 2016
Atividades:

Cobrança e recuperação de crédito de clientes inadimplentes, fazendo a emissão de
boletos, emissão de notas fiscais, utilização de maquinas de cartão controle de
planilhas.
Requisitos:
Experiência anterior com recuperação de crédito.
Remuneração: R$ 950,00 + VT + VR + Plano de Saúde + Convênios com
Universidades e cursos de Idiomas
Horário: De 2ª a 6ª feira - De 8h as 17h48
Local de trabalho: Ramos – RJ
www.vagas.com.br

Coordenador Financeiro
Código da vaga:v1288775
Nível hierárquico: Gerência
Local: Fortaleza / CE / BR
Data de expiração:03 de Fevereiro de 2016
Experiência:
Gestão de equipe;
Gestão de caixa e previsão, acompanhando e garantindo posição de liquidez diária;
Análise e implementação de estruturas de financiamento;
Supervisão de contas a pagar, contas a receber e rotinas de tesouraria,
faturamento; Manutenção do controle dos processos internos da área financeira;
Conhecimento de retenções de impostos sobre faturamento e pagamentos;
Gestão da área financeira do shopping orientando a equipe na execução das tarefas
tais como: conciliação bancária, fechamento das empresas através de elaboração
de fluxos de caixa e utilização do sistema de tesouraria;
Análises financeiras;
Relatórios de resultados para tomada de decisões gerenciais.
Local de trabalho: Fortaleza
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1276106
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: São José dos Pinhais / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Fevereiro de 2016
O profissional será responsável pelas seguintes atribuições:
- Administrar internamente as necessidades sistêmicas de cliente internos.
- Responsável pelo controle de contratos de informática (datacenter, help desk e
impressoras)
- Experiência na função.
- Diferencial conhecimento em Telecom e/ou contratos
Formação: Ensino Superior cursando.
Conhecimentos em Excel Avançado.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Convênio com farmácia, Participação nos lucros (PPR), Seguro de vida em grupo,
Seguro saúde, Tíquete-alimentação, Tíquete-refeição, Vale-transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Local de trabalho: São José dos Pinhais
A SASCAR TAMBÉM CONTRATA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FISICA.
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1288750
Nível hierárquico: Sênior
Local: Canoas / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Fevereiro de 2016
REQUISITOS:
Formação Superior Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Gestão
Financeira; Especialização em Finanças ou Gestão Empresarial;
Sólida experiência em gestão de pessoas e na área financeira;
Conhecimentos em mercado financeiro, análise de investimentos e gestão de riscos.
RESPONSABILIDADES:
Gerir o processo de fluxo de caixa das unidades de negócio;
Maximizar as receitas financeiras junto com a Diretoria Financeira;
Desenvolver o planejamento financeiro da área;
Contribuir com o desenvolvimento dos negócios;
Assegurar a transparência do departamento financeiro;
Realizar a gestão da equipe financeira.
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro / Administrativo
Código da vaga: v1276160
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Fevereiro de 2016
Requisitos:
Necessário ter experiência com contratos e atendimento ao cliente.
Desejável ter experiência com rotinas da área Financeira como Contas a Pagar e a
Receber e Faturamento.
Necessário Excel Intermediário (Procv + Procv + Tabela Dinâmica).
Desejável experiência com o sistema SAP.
Será um diferencial ter experiência com rateios.
Descrição da função:
Compras de materiais, equipamentos ou serviços de TI;
Acompanhamento das aprovações;
Acompanhamento do processo fiscal (MIRO, contas a pagar);
Tratativa de desvio de procedimento fiscal;
Armazenamento de arquivos recebidos em rede;
Apoio e esclarecimento aos questionamentos de usuários.
Cotações com fornecedores e envio ao requisitante para análise;
Pagamento de boletos provenientes de contratos novos, recorrentes ou sazonais;
Cadastro de fornecedores;
Acompanhamento do recebimento de faturas, boletos e notas fiscais; Criação de FR
(Folha de Registro) e ajuste de divergências;
Atuar em concordância com a política de compras da contratante, seguindo os
critérios pré-definidos para a análise, evitando custos desnecessários e impactos
fiscais;
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição + Assistência Médica + Assistência
Odontológica + Seguro de Vida.
Carga horária: De Segunda a Sexta-feira das 8h30 às 18h.
Local de trabalho: Lapa – São Paulo – SP.
Escolaridade:
Superior cursando ou completo.
Desejável curso de Excel Avançado.
www.vagas.com.br

Assistente de Exportação e Importação
Atividades:
- Responsável pelas Exportações e Importações dos produtos;

- Responsável pelo recebimento dos pedidos dos clientes existentes na carteira e
prospectar novos;
- Suporte a área de Marketing no desenvolvimento de novos produtos.
Necessário:
- Conhecimento em Windows, Word, Excel e Internet;
- Inglês Avançado (escrita, leitura e conversação);
- Superior Completo em Administração ou Marketing;
- Experiência na área de Marketing.
A empresa oferece:
Salário - R$ 1.917,00 + VR 23,00 + Plano de Saúde.
Interessados e dentro do perfil, enviar currículo para thamiris.sobral@adecco.com
colocando no assunto: Assistente de Importação e Exportação.

CONTABIL/FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Transporte e Logística está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar rotinas do departamento de contabilidade, efetuar
lançamentos, movimentações e, relatórios contábeis gerenciais; Analisar
movimentações, classificações e contabilizações; Conciliações, apurações,
obrigações acessórias e atendimento a auditoria. Requisitos: Ter conhecimento
sistema Rodopar e Excel.
Requisitos: Escrituração e apuração de imposto empresa, Simples e Nacional, Lucro
presumido e Lucro Real, tais como ISSQN, ICMS,IPI, PIS,COFINS,CSLL,IRPJ,DAS.
Analise e retenção referente a serviços tomados, recolhimento de impostos gerados
na aquisição de mercadorias. Obrigações acessórias de nivel Municipal, Estadual e
Federal, como DME,GIA,NFP,SINTEGRS,DEFIS,DIRF,PER/DCOMP,DACON,DCTF,
escrituração Fiscal Digital (EFD). Triagem documentos, lançamentos contábeis,
conciliação bancaria, integração fiscal e folha de pagamento. Analise de contas
contábeis.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, Convenio Medico e odontológico, Refeição no local, Cesta Básica e
seguro de vida.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutador para o
e-mail rh@liran.com.br com a sigla CONTABIL/FISCAL no campo assunto até o dia
10/01/2016.
Veja outras vagas de CONTABIL/FISCAL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE FINANCEIRO / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Prestadora de Serviço está com uma vaga(s) em aberto para PIRACICABA
/ SP.
Responsabilidades: Irá atuar com emissão de NF´s; Contas a Pagar e Receber;
Conhecimento na classificação de impostos.
Requisitos: Desejável Superior ou Cursando Administração; Pacote Office Nível
Intermediário; Possuir CNH
Salário: a combinar
Benefícios: Seguro de Vida; Convenio Farmácia; Refeição no Local; Vale Transporte
Observações: Contrato Regime CLT; Segunda a Sexta das 08h00min às 17h48min;
Informar Pretensão Salarial ou Ultimo Salário; Somente serão aceitos currículos no
CORPO do e-mail. Não serão abertos currículos em anexo
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de R.H. para o e-mail
d.pessoal2012@bol.com.br com a sigla Financeiro Piracicaba no campo assunto até
o dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA FISCAL JR. (TEMPORÁRIO)
1. REQUISITOS
Superior completo ou cursando (último período) de Ciências Contábeis.
. Pacote Office avançado
. Experiência sólida na função SPED fiscal.
. Conhecimento em sistemas, preferencialmente RM TOTVS.
3. A EMPRESA OFERECE:
Contratação: TEMPORÁRIA (inicial por três meses)
Remuneração: Enviar pretensão salarial
Benefícios: Vale Refeição (12,00 por dia) + VT
De segunda a sexta: 09h00min ás 18h30min.
Local de trabalho: Centro do Rio de Janeiro.
Currículos dentro de o perfil enviar para o e-mail: rh10@personale.com.br

Assistente Administrativo
Atividades:

Atuará com atendimento presencial e por telefone ao cliente, orientando quanto às
atividades da empresa.
Perfil:
Ensino Médio Completo.
Boa fluência verbal, comunicativo e comprometido.
Desejável experiência com atendimento ao público.
Disponibilidade para início imediato.
Local de trabalho: Duque de Caxias.
Os interessados devem encaminhar o currículo no corpo do e-mail para:
recrut.talentos2014@gmail.com
Mencionar no campo assunto do e-mail “Administrativo -Duque de Caxias”.

AUXILIAR FISCAL
LOCAL: RECREIO DOS BANDEIRANTES
ATRIBUIÇÕES: TODA ROTINA FISCAL, APURAÇÃO DE IMPOSTOS... SISTEMA
NASAJON HORÁRIO: SEGUNDA A SEXTA – 08h00min ÀS 17h30min
SALÁRIO: R$ 1.600,00
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 Técnico Administrativo
Local de trabalho: Angra dos Reis
* SÓ SERÃO CONSIDERADOS OS CURRÍCULOS DE ANGRA DOS REIS.
Atividades:
- Rotinas administrativas
- Controle de Almoxarifado

Requisitos:
- 2 grau completo
- Habilitação categoria B
- Experiência com rotinas administrativas
- Conhecimento avançado do Pacote Office
- Residir em Angra dos Reis
Segunda à sexta-feira, das 07h30min às 17h18min
Salário: 984,00 + Vale Transporte + Vale Refeição ou Vale Alimentação +
Assistência médica + Assistência Odontológica.
Os Interessados deverão enviar currículo para:
rj.selecaodeprofissionais@gmail.com
Assunto: Auxiliar Técnico Administrativo - Angra dos Reis

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 03 VAGAS
REQUISITOS DA VAGA
Ambos os sexos;
A partir dos 25 anos;
Residir próximo ou em fácil acesso à Tijuca;
É IMPRESCINDÍVEL estar cursando a Logística;
NÃO é necessário possuir experiência, somente cursar a faculdade ou curso técnico.
ATIVIDADES
Organizar material didático;
Controlar entrada e saída de material;
Controlar material enviado para as instituições de ensino;
Armazenar materiais;
Sinalizar materiais;
Atender professores;
Esclarecer dúvidas.
DADOS DA VAGA
Salário: R$1100,00
Benefícios: VT, Plano de Saúde
Horário de Trabalho: Segunda a sexta-feira, das 08h00minhs às 17h00minhs. NÃO
trabalha aos finais de semana.
Local de Trabalho: Tijuca.
Os interessados e dentro do perfil devem enviar currículo NO CORPO DE E-MAIL
para vagasadm.grupotalentos@yahoo.com.br, colocando no assunto AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (TIJUCA).

Auxiliar de Departamento De Pessoal (SOMENTE COM EXPERIÊNCIA)
Salário: R$ 1.100,00
Horário: 2ª à 6ª feira - 08h às 17h48minh
Benefícios: Vale transporte + Vale Refeição + Vale Alimentação + Plano de saúde +
Plano Odontológico + Convênio Farmácia + Seguro de Vida
Requisitos: Possuir fácil acesso ao local de trabalho será imprescindível.
Requisitos:
- Experiência de um ano na área de DP
- Conhecimento em toda a rotina de DP, férias, admissões, rescisões, folha de
pagamento e encargos sociais.
- Sistema Nasajon
Perfil: organizado, proativo, analítico e desenvolto.
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou cursando Superior.
Somente dentro de o perfil enviar currículo para rhesultado@yahoo.com.br,
colocando no assunto: Auxiliar de DP

ASSISTENTE DE DP / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Pão de Queijo Cia - Ind. alimentos está com uma vaga(s) em aberto para
AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Processos de admissão e demissão; folha de pagamento;
conhecimentos impostos e leis trabalhistas.
Requisitos: Ensino Médio completo.
Salário: a combinar
Benefícios: Diversos
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciane para o email rh@paodequeijoecia.com.br com a sigla DP/2016 no campo assunto até o dia
15/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente de DP no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Consultor em Recursos Humanos
Para a cidade de Cabo Frio / RJ

Toda divulgação, triagem e convocação ficará por conta da consultoria, localizada
no rio de janeiro. O consultor ficará responsável por fazer as entrevistas e passar o
opinião para o analista responsável no rio de janeiro.
Necessário experiência em Rh, vivência em recrutamento e seleção.
Possuir local para realizar as entrevistas.
A empresa oferece:
Salário: pagamento será feito por vaga fechada
Contratação como freelancers
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/consultorem-recursos-humanos-231620.aspx

ASSISTENTE R&S COM INGLÊS / JAGUARIUNA / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: R&S
Requisitos: Inglês Avançado/Fluente (necessário); Experiência anterior com
recrutamento e seleção; Formação em Psicologia ou RH;
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gerencia para o email crcvaga@gmail.com com a sigla R&S no campo assunto até o dia 11/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente R&S com INGLÊS no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE DP FOCO PONTO ELETR / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Indústria está com uma vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Irá atuar fortemente com ponto eletrônico conferência,
lançamentos via sistema integrado ENCAMINHAR CURRÍCULO COM PRETENSÃO
SALARIAL NO CORPO DO EMAIL
Requisitos: Residir em Paulínia. Formação na área ADM, RH, ou afins. Experiência
comprovada com ponto eletrônico, apontamento, fechamento de folha , sistemas
integrados SAP, Protheus. Indispensável experiência em empresas de médio porte.

Conhecimento na área de DP, com lançamentos, cálculos dentre outros. Residir em
Paulínia ou Barão Geraldo. Salário: Encaminhar pretensão salarial no corpo do
email juntamente com o currículo.
Salário: a combinar
Benefícios: Fretado+ Ref. Local+ Seg Vida 90 dias temporária após experiência
efetivação e convênio médico.
Observações: temporária somente no período de experiência DEPOIS DE
EFETIVADA PELA EMPRESA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RENATA para o email cv@elithrh.com.br com a sigla ASS DP PONTO no campo assunto até o dia
12/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente DP Foco Ponto Eletr no Emprega Campinas. É
100% grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Comercial Revenda de Pneus está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: .
Requisitos: Experiência em pagamento e recebimento / emissão e recebimento de
notas fiscais / atendimento ao cliente interno e externo / analise de credito.
Conhecimento de informática.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Vale transporte / Assistência Médica / Premio de assiduidade /
Comissão.
Observações: Horário de Trabalho: de segunda a sexta feira das 08h00min as
18h00min e sábado das 08h00min as 13h00min h. Vaga efetiva.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rafaela Alves para
o e-mail vagas.wca@terra.com.br com a sigla Auxiliar no campo assunto até o dia
15/01/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASS. ADMINISTRATIVO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)

Prest. Service Recursos Humanos está com uma vaga(s) em aberto para
AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Atuar no setor administrativo.
Requisitos: Conhecimento em toda a parte e administrativa. Noções em contábil
será um diferencial. Experiência com nota fiscal eletrônica.
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Cesta básica + vale transporte + seguro de vida.
Observações: Atuar no horário administrativo de segunda a sexta.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jheynefer para o
e-mail jheynefer@prestrh.com.br com a sigla ADM no campo assunto até o dia
10/01/2016.
Veja outras vagas de Ass. Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE FINANCEIRO / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte está com uma vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Atuar com gerenciamento de planilhas, imputar e conciliar
dados do setor financeiro. Ensino Medio completo ou cursando em áreas afins.
Requisitos: Experiência em emissão de NF e, emissão de boletos, conciliação
bancária, contas a pagar e contas a receber.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: Transporte Refeição
Observações: Enviar o currículo em formato Word
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sandra para o email agencia.faria@uol.com.br com a sigla financeiro no campo assunto até o dia
18/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ALIMENTAÇÃO

GERENTE DE PADARIA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Ramo de panificação está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

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

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, convenio 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. É 100% grátis!

Gerente Regional
Código da vaga: k337-933
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Brasília/DF
Salário: 6 a 8 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5RuJ8

Gerente de Operações e Logística
Código da vaga: k337-930
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: 10 a 13 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5RuJ9

Gerente Regional
Código da vaga: k337-931
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: 6 a 8 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5RuJi

COZINHEIRA - HOTÉIS / AMERICANA / 1 VAGA(S)
Empresa no segmento de Hotelaria contrata profissional com experiencia na área
de panificação, pratos quentes e salgados está com uma vaga(s) em aberto para
Americana.
Responsabilidades: Executar serviços de cozinha conforme demandas de
restaurante e fluxos de eventos , organização e critérios de manutenção e
qualidade no preparo de alimentos salgados e Rotisseríe

Requisitos: Planejar serviços conforme demandas internas e eventos. Preparar
alimentos conforme cardápio e orientação do Chef de cozinha. Habilidade para
trabalhar em equipe.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: Plano de saúde 100% pago pela empresa, Odonto, lavanderia, cesta,
refeição no local de trabalho e vale refeição
Observações: Residir em Americana ou região
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de VALOREM
CONSULTORIA para o e-mail rh@consultoriavalorem.com.br com a sigla cozinheira
no campo assunto até o dia 15/01/2016.
Veja outras vagas de COZINHEIRA - HOTÉIS no Emprega Campinas. É 100% grátis!

GERENTE DE RESTAURANTE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empório de Alimentos e Bebidas, Restaurante e Cervejaria. Está com uma vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Garantir a qualidade, padronização do restaurante; Garantir o
resultado da operação do restaurante, acompanhando e orientando a equipe na
preparação dos alimentos; Garantir a excelência no atendimento, qualidade e o
padrão no serviço e no produto; Participar do Acompanhamento e desenvolvimento
de novos colaboradores; Estimular a motivação da equipe e o nível adequado da
qualificação e desempenho.
Requisitos: Desejável: Cursos relacionados a vendas, restaurante, bar e hotelaria,
conhecimentos em informática. Exigido: Perfil Comercial (Vendas, compras,
atendimento ao público, gestão de pessoal). Imprescindível experiência anterior na
área de alimentação como gerente. Experiência em liderança de pessoas no ramo
de restaurante. Ensino Médio completo Disponibilidade para viajar / mudar-se
Salário: a combinar
Benefícios: Ajuda de custo a negociar
Observações: Disponibilidade para viajar / mudar-se, Escala 6x1, Disponibilidade
de horário, inclusive para trabalhar aos finais de semana e feriados.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Talita para o email contratacaomercado@hotmail.com com a sigla Gerente Rest. no campo
assunto até o dia 15/01/2016.
Veja outras vagas de Gerente de Restaurante no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Cozinheiro
Código da vaga: v1285213
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Salário: Pretensão + vale-transporte + plano de saúde + alimentação na empresa
Horário: domingo a sexta: das oito às 16h20min
Requisitos: Experiência como cozinheiro de restaurante; será diferencial
profissionais que tenha atuado anteriormente na função e que tenha curso de
Gastronomia.
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1285213/cozinheiro#sthash.K1VFFztE.dpuf
www.vagas.com.br

Nutricionista Sênior
Código da vaga: v1284837
Nível hierárquico: Gerência
Local: Serra / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Atuação no gerenciamento de contrato, segmento corporativo.
Atividades:
Responsável pela coordenação dos serviços de alimentação da unidade;
Desenvolver novos cardápios e garantir excelência no atendimento ao cliente;
Gestão de pessoas;
Planejamento, compras, faturamento e gestão financeira da unidade;
Requisitos:
Vivência em cozinha industrial;
Conhecimento em sistemas de gerenciamento.
Formação:
Superior Completo em Nutrição.
Local de trabalho:
Serra - ES
Benefícios:
Assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, alimentação no local,
seguro de vida.
www.vagas.com.br

Nutricionista
Código da vaga: v1284465
Nível hierárquico: Técnico
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Janeiro de 2016
-Coordenar a equipe de trabalho;
-Elaborar cardápios de acordo com as necessidades da clientela;
-Coordenar as atividades de produção (pré-preparo, preparo e distribuição);
-Controlar valores e rendimento das preparações e alimentos;
-Acompanhar o trabalho de o pessoal auxiliar, supervisionando o preparo,
distribuição de refeições, compra dos produtos e sua armazenagem.
Necessário CRN ativo;
Salário: R$ 1.966,23
Horário de trabalho: 08h às 16h20minh de segunda a sábado
www.vagas.com.br

AUX. COZINHA NOITE MASCULINO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar tarefas de preparo de alimentos, conforme orientação
do cozinheiro e do nutricionista, cuidar da higienização do local de trabalho, receber
e armazenar gêneros alimentícios.
Requisitos: Necessária experiência anterior em cozinha de restaurante fast food.
Salário: R$ 1.100,00
Benefícios: Vale Transporte ou Cartão Combustível - Refeição no Local - Vale
Alimentação - Plano Odontológico - Regime de Contratação CLT - Convenio com
Faculdade. Transporte fretado apenas para levar embora para casa.
Observações: Trabalhar no Shopping Dom Pedro. Disponibilidade de horário das
16h as 00h00minh em escala de 6x1. Transporte fretado para levar para casa.
Residir em Campinas devido ao horário e ao transporte, pois temos fretado
somente para quem mora em Campinas.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de analista 01 para o
e-mail vagas@irasoaresrh.com.br com a sigla BJ111 no campo assunto até o dia
10/01/2016.
Veja outras vagas de Aux. Cozinha Noite Masculino no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COZINHEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Refeições para Coletividade / Cozinha Industrial está com um vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: preparar refeições/sobremesas para coletividades.
Requisitos: Experiencia na função
Salário: R$ 1.250,00
Benefícios: Cesta básica, Vale transporte, Refeição no local, C.O.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Claudia/Carina
para o e-mail rh@diaseproenca.com.br com a sigla COZINHEIRA no campo assunto
até o dia 15/01/2016.
Veja outras vagas de COZINHEIRA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

LÍDER DE RESTAURANTE / PAULINIA / 1 VAGA(S)
Empresa no Ramo de Comercio e Varejo está com um vaga(s) em aberto para
Paulinia.
Responsabilidades: Fazem a gestão do setor e da equipe, planejam e organizam as
atividades diárias. São responsáveis pela compra (auxilio), organização,
recebimento, reposição, movimentação, transferência e descarte de mercadorias.
Garantem os trabalhos em conformidade com Higiene do Trabalho. Escalas de
trabalho. Manipulam mercadorias, incluindo frutas, legumes, verduras, carnes,
etc... Para limpar, produzir, cozinhar, assar, temperar, organizar, armazenar,
embalar e expor para venda, acondicionando em bandejas ou cubas para o balcão.
Requisitos: Experiência em liderança, gestão de equipe.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, auxilio refeição, desconto em faculdade, convênio
medico e odontológico.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bruna para o email bruna.tc@hotmail.com com a sigla Líder Restaurante no campo assunto até o
dia 15/01/2016.
Veja outras vagas de Líder de Restaurante no Emprega Campinas. É 100% grátis!

GERENTE DE NEGÓCIOS - ENGENHEIRO DE ALIMENTOS
Código da vaga: v1287042
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Janeiro de 2016
Imprescindível experiência comprovada em vendas de ingredientes e/ou insumos
para a fabricação principalmente de lácteos, além de forneados, recheios e
panificação. Deverá ter experiência na formulação e no desenvolvimento destes
produtos.
O profissional realizará a prospecção de novos negócios e clientes, toda a logística
de compra/importação de produtos, venda, aplicação, acompanhamento e a
assistência técnica dos ingredientes presentes na fabricação de produtos
alimentícios. Manterá relacionamento comercial com os clientes já existentes e será
também responsável pelo controle do estoque, os custos e o acompanhamento do
processo de importação dos produtos.
Formação superior completa em Engenharia de Alimentos em faculdade de
expressão.
Imprescindível ter inglês avançado/fluente oral e escrito para comunicação diária
em conference calls com seus pares no exterior, além da elaboração de relatórios.
Disponibilidade para constantes viagens nacionais e anuais para o exterior.
Deverá residir na região da grande São Paulo, onde será à base do seu trabalho.
Não existe a possibilidade de trabalho home Office.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1287042/gerente-de-negociosengenheiro-de-alimentos#sthash.4aCmaMUt.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Segurança dos Alimentos
Código da vaga: v1288265
Nível hierárquico: Pleno
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Janeiro de 2016
Responsável pelas atividades relacionadas à segurança dos alimentos que
abrangem: comunicação interna, treinamentos, procedimentos e manuais, suporte
técnico às operações e áreas funcionais, consolidação e análise dos KPIs da área e
demais atividades relacionadas.
- Realizar atividades e controles administrativos de QHSE;
- Consolidar os KPIs e Compêndios da área segurança dos alimentos (ex.:
inspeções qualidade, treinamentos, planos de ação);

- Controlar laudos de análise e contatos com laboratórios para orçamentos e
agendamentos de coleta;
- Controle de Documentos (ex.: devolução Manual Boas Práticas / Termo de
Responsabilidade)
- Atendimento técnico às operações e respostas via Portal de Atendimento;
- Esclarecimento e atendimento as consultas e requerimentos das operações
- Elaboração e controle dos comunicados internos de segurança dos alimentos
(QHSE com Você, Alerta de Segurança, Dicas de Qualidade);
- Desenvolvimento das Capacitações de Segurança dos Alimentos (vídeos, Tarde
com Segurança, Segurança em Foco, Dia de Auditoria, outros) e seus controles
junto à equipe TTO;
- Apoio na elaboração de Procedimentos Técnicos e Manuais
- Prover informações de suporte para o processo de tomada de decisão de gestores
e/ou diretoria
- Apoio na gestão de crise relacionadas à segurança dos alimentos, em apoio aos
gestores e/ou diretoria.
Formação:
Superior completo na área de Ciência dos Alimentos
Local de trabalho:
Porto alegre - RS
Horário:
Das 07h30min às 17h00min horas
Benefícios:
Plano de saúde, VT, plano odontológico, vale alimentação, restaurante na empresa,
PPR e seguro de vida em grupo.
www.vagas.com.br

Técnico de Laboratório
Código da vaga: v1247223
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 28 de Janeiro de 2016
Descrição das Atividades:
- Realização de análises no laboratório de Físico-Químico e Multiresiduos;
- Organização de bancadas;
- Rotinas laboratoriais.
Requisitos:
- Formação Completa em Técnico em Química ou Alimentos;

- CRQ Ativo;
- Experiencia em analises de alimentos.
www.vagas.com.br

Auxiliar de Controle de Qualidade
Código da vaga: v1287165
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Arujá / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Janeiro de 2016
Atuar em plataforma com recebimento de produtos, realizando inspeção das cargas
conferindo sua qualidade e legislação. Avaliar se o rótulo está de acordo com
legislação, se a embalagem está em perfeitas condições, íntegra, observar
paletização, avarias. Minimizar os impactos que levam esses produtos a quebra, e
garantir que o consumidor final tenha um alimento seguro e de qualidade.
Experiência em contato com alimentos.
Preferência Ensino Superior cursando na área da Saúde (Nutrição, Gestão da
Qualidade ou Tecnologia de Alimentos).
Desejável conhecimento em legislação em alimentos.
Horário: 08h00 às 17h45 (Segunda á Sexta)
Salário: á combinar
www.vagas.com.br

Copeiro (a)
Código da vaga: v1288086
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 29 de Janeiro de 2016
Trabalho de execução, que consiste em transportar alimentos, distribuir dietas,
higienizar louças e materiais.
Horário: 09h00min às 17h20min, escala 6X1
Local: Penha
www.vagas.com.br

Auxiliar de Planejamento de Cardápios
Código da vaga: v1288183
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local :Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 28 de Fevereiro de 2016
Oportunidade por prazo determinado, até no máximo outubro de 2016.
Missão do Cargo:
Auxiliar nos processos da área de Planejamento de Cardápios e Logística.
Principais atividades:
- Auxiliar cadastros de produtos e pratos;
- Auxiliar lançamento de cardápios;
- Auxiliar na produção de valor nutricional, modo de preparo e composição dos
pratos;
- Controle de processos de produção de alimentos;
- Executar outras atividades correlatas conforme orientações e solicitações do
supervisor imediato;
Formação: Nutricionista – Cursando penúltimo ano ou Técnica em Nutrição
Formada
Experiência: Desejável experiência na área de alimentação para coletividade
(restaurante de coletividade, indústria, hotéis); Foco em planejamento de cardápios
e produção de alimentos.
Diferencial conhecimento na ferramenta Tec food. Informática e Office.
www.vagas.com.br

Auxiliar de Sushiman em Gravataí/RS
Descrição:
Auxiliar de Sushiman
Operacional
Atribuições:
Auxiliar na preparação de alimentos/pratos da culinária japonesa;
Auxiliar na montagem de pratos da culinária japonesa;
Auxiliar em cortes de peças;
Realizar a higiene e armazenamento de alimentos;
Auxiliar o preparo de sashimis, aramares, hossomakes, neguiri sushi, yakisoba,
shimaji, shitake, tempura, sunomono, harusame, tepanhake, missochiro, massas,
hot?s, molhos, etc.
Realizar a limpeza de peixes e outros frutos do mar;
Realizar a higiene do balcão, vitrine e sushi bar.
Requisitos:
Apenas candidatos de Gravataí, cachoeirinha, alvorada, Viamão;

Experiência mínima de seis meses em restaurantes, culinária japonesa, contato
com alimentos;
Ensino médio completo.
Para trabalhar das 08h00min às 16h20min e, escala seis×um (um folga na semana
e um domingo no mês).
A empresa oferece:
Salário: R$ 1030,00
Benefícios: VT/vc + alimentação no local (sem desconto) + bônus por resultado.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Cozinha em Porto Alegre
Descrição:
Auxiliar de Cozinha
Operacional
Segmento: saúde (clínica)
Atividades:
Preparo de alimentos;
Lista de compras;
Higienização dos utensílios e ambiente;
Demais atividades pertinentes à função.
Requisitos:
Experiência na função;
Saber cozinhar (trivial);
Ensino fundamental completo.
Das 10h10min às 18h30min (um folga na semana)
A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 200,00
Benefícios: VT + refeitório.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Cozinheira em Americana
Descrição:
Cozinheira

Operacional
Segmento: hotelaria
Necessário residir em americana ou região
Executar serviços de cozinha conforme demandas de restaurante e fluxos de
eventos, organização e critérios de manutenção e qualidade no preparo de
alimentos salgados e Rotisseríe
Planejar serviços conforme demandas internas e eventos. Preparar alimentos
conforme cardápio e orientação do chef de cozinha. Habilidade para trabalhar em
equipe.
A empresa oferece:
Salário: R$ 2. 000,00
Benefícios: plano de saúde 100% pago pela empresa, Odonto, lavanderia, cesta,
refeição no local de trabalho e vale refeição
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Cozinheiro em Fortaleza
Descrição:
Cozinheiro
Operacional
Segmento: alimentação
Formação/conhecimentos:
Ensino fundamental completo.
Experiência em cozinha industrial.
Conhecimento na cocção proteínas, saladas, molhos e massas.
Ênfase em finalizações.
Cursos: na área de alimentação e bpf
Horário: comercial
Carga horária: 6x1
A empresa oferece
Salário: a combinar
Benefícios: plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, vale transporte e
refeição no local.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Churrasqueiro em Rio de Janeiro
Descrição:
Auxiliar de Churrasqueiro
Operacional
Segmento: alimentação (bar)
Local: penha
Requisitos:
Ensino fundamental completo;
Fácil acesso a penha;
Desejável experiência anterior em restaurante, bar e segurança alimentar;
Necessário ter disponibilidade de horário;
Conhecimentos básicos de estoque.
Atividades:
Auxiliar no preparo de tudo que se refere à saída de espetos na churrasqueira.
Pré-preparo dos espetos, montagem e organização da área de serviço, limpeza da
churrasqueira e vidro.
Deverá manter o padrão de qualidade estipulado pela empresa, prezando pela
limpeza, organização, sabor dos produtos, padrão visual, agilidade e cumprimento
exato das fichas técnicas da rede.
Auxílio na realização do preparo de espetos mediante comanda impressa.
Higienização dos alimentos, etiquetagem de produtos.
Conhecimento total do cardápio (mais de 50 sabores de espetos).
Acompanhamento de pedidos de compra de insumos e ferramentas para o setor.
Noções básicas de estoque ? Auxiliar na contagem, porcionamento, etiquetagens,
controles em geral do setor.
Carga horária: 44 horas semanais (com um folga durante a semana e um domingo
ao mês).
A empresa oferece:
Salário: fixo + comissão
Benefícios: vale transporte e refeição no local
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Cozinheiro em São Paulo
Descrição:
Cozinheiro
Operacional
Local: zona sul
Com experiência em açougue, corte de carnes
Horário: a combinar

A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

COZINHEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Padaria e Confeitaria está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ter boas práticas de cozinha, auxiliar nas diversas tarefas
relacionadas com atividades da padaria, tais como: preparação de alimentos,
limpeza e conservação das dependências da padaria.
Requisitos: Estamos à procura de uma pessoa dinâmica, responsável, ativa e com
total disponibilidade de horários. Irá trabalhar aos finais de semana, sendo escala
seis×um.
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Vale transporte, alimentação no local, uniforme, convênio odontológico
Observações: Com experiência no setor. Disponibilidade para escala seis×um.
Aceitamos candidatos de Campinas, Hortolândia, Sumaré e Monte Mor.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Simone para o email panificadorasaojudas@uol.com.br com a sigla COZINHA no campo assunto até
o dia 31/01/2016.
Veja outras vagas de Cozinheira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar de Cozinha
Código da vaga: k305-2
Ramo da empresa: Comércio de Alimentos e Bebidas, Distribuição
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 31/12/2015
Previsão de encerramento: 20/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1MK2wz2

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Restaurante a La Cart em Campinas, contrata auxiliar de cozinha. Está com duas
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Estamos contratando auxiliar de cozinha, homem ou mulher,
para trabalho diretamente em nossa cozinha, com manipulação de alimentos e
montagem de refeições. Trabalho de segunda a sábado. Horário das 8.00 as
16.50h. Pessoa com Iniciativa, responsabilidade e que pretenda trabalhar em um
cozinha corrida.
Requisitos: Experiência mínima de seis meses.
Salário: R$ 1.210,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE + REFEIÇÃO + SEGURO DE VIDA + BONIFICAÇÃO
POR METAS + BONIFICAÇÃO .+ PLANO ODONTOLÓGICO BRADESCO
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alex para o e-mail
cozinharh@hotmail.com com a sigla aux no campo assunto até o dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de auxiliar de cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COZINHEIRO
Estamos contratando para nosso cliente 02 cozinheiros
Experiência comprovada em carteira
Necessário estabilidade profissional
Salário: R$ 1.410,61+ VT + Refeição no local + Vale alimentação (R$ 280,00) +
Plano de saúde + Plano odontológico + Auxílio Creche + Participação nos Lucros +
Seguro de vida.
Local: Ilha do Governador ( morar nas proximidades )
Horário: 07h00min às 15h20min – Escala 6x1 (uma folga na semana + 01 domingo
por mês)
Contratação: Temporário ( com 100% chances de efetivação)
Sexo: Masculino
Experiência: experiência anterior como cozinheiro de no mínimo 01 ano
Os interessados, dentro do perfil, enviar currículo no CORPO do e-mail para
andreia.amatuzzirh@yahoo.com.br colocando no campo assunto : Cozinheiro

Gerente Restaurante
Tarefas de função: Gestão e coordenação geral da loja, atuação na operação,
atendimento, compras, cozinha, administração, financeiro e GESTÃO DE PESSOAS.
Experiência no ramo de alimentação;
Conhecimento prático com Buffet a quilo;
Conhecimentos avançados de informática.
Local de trabalho: Campo Grande.
Escala seis x um Quantidade de vagas: 01
Horário: a combinar.
Salário: a combinar. Informar pretensão.
Se estiver dentro do perfil envie CV no corpo do e-mail para
rh@performancerecursoshumanos.com.br com assunto: Gerente - Campo Grande.
INFORMAR PRETENSÃO SALARIAL.
As entrevistas serão agendadas por e-mail.
Curta Nossa Página: Desempenho

ENGENHEIRO DE ALIMENTOS / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Indústria de Alimentos - Pão de Queijo e Cia está com um vaga(s) em aberto para
AMERICANA / SP.
Responsabilidades: .
Requisitos: Coordenação de produção e manutenção; PCP; gestão de pessoas.
Salário: a combinar
Benefícios: Diversos
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh@paodequeijoecia.com.br com a sigla EA/2016 no campo assunto até o dia
15/01/2016.
Veja outras vagas de Engenheiro de Alimentos no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COZINHEIRO
LOCAL: COPACABANA
SEXO: MASCULINO

HORÁRIO: 15h00min ÀS 23h20min- – ESCALA seis X um
SALÁRIO: R$ 1.500,00 A 1.800,00 LÍQUIDO A PARTIR DE 20 ANOS
BENEFÍCIOS: VT + ALIMENTAÇÃO NO LOCAL.
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: PREPARO DOS ALIMENTOS EM BUFFET A KILO EXPERIÊNCIA: É PRECISO TER DOIS ANOS DE EXPERIÊNCIA EM BUFFET A KILO DEVE SER UMA PESSOA ORGANIZADA, CONCENTRADA ...
INTERESSADOS ENVIAR CURRICULO PARA trabalhoatuaL20@gmail.com
COLOCANDO NO ASSUNTO COZINHEIRO COPACABANA –

Cozinheiro (com experiência em cozinha industrial)
Local de Trabalho: Resende
Vagas: uma
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: VT + Cesta básica + Refeição no local + Plano de Saúde e odontológico
+ Convênio farmácia + Seguro de Vida
Escolaridade: Ensino médio.
Se você possui o perfil desta vaga, enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
supervisao05@yahoo.com.br, colocando no assunto: Cozinheiro Resende.

COZINHEIRO A LA CARTE
LOCAL: HUMAITÁ
SEXO: MASCULINO
VAGAS: dois
HORÁRIO: DIURNO E NOTURNO- – ESCALA seis X um
SALÁRIO: R$ 1.500,00
A PARTIR DE 20 ANOS
BENEFÍCIOS: VT + ALIMENTAÇÃO NO LOCAL.
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO
ATRIBUIÇÕES: PREPARO DOS ALIMENTOS EM BUFFET A LA CARTE EXPERIÊNCIA: É PRECISO TER DOIS ANOS DE EXPERIÊNCIA EM BUFFET A LA
CARTE -

DEVE SER UMA PESSOA ORGANIZADA, CONCENTRADA ...
INTERESSADOS ENVIAR CURRICULO PARA trabalhoatuaL20@gmail.com
COLOCANDO NO ASSUNTO COZINHEIRO HUMAITÁ

CONFEITEIRO
HORÁRIO DE TRABALHO: 07h às 17h / Segunda a Sexta
LOCAL DE TRABALHO: COPACABANA
SALÁRIO: R$ 1.500,00
BENEFÍCIOS: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Refeição no local, Vale
Transporte, desconto em instituições de ensino e desconto em farmácias.
PRÉ- REQUISITOS: Ensino fundamental completo e experiência na função.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
- Cumprir efetivamente todo o processo de produção de sobremesas e lanches, por
meio de consulta a cardápios elaborados previamente pela chefia, com o objetivo
de promover a qualidade do mesmo, bem como controlar o desperdício e o custo
das preparações.
- Assegurar que o quantitativo de utensílios referente ao ambiente de trabalho
esteja de acordo com o estabelecido pela Instituição, através de conferência e
registro em formulário específico, a fim de manter a qualidade do atendimento.
- Certificar-se da higiene nos alimentos em produção, produzidos, armazenados e
do local de trabalho, a fim de garantir excelência no produto final.
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR O CURRÍCULO NO CORPO DO E-MAIL
PARA: atraindotalentos@gmail.com COLOCANDO NO ASSUNTO: CONFEITEIRO

PADEIRO(A) / VALINHOS / SP / 2 VAGA(S)
REDE DE SUPERMERCADO está com dois vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO, ESCALA 6X1 E RESIDIR EM
VALINHOS E/OU VINHEDO.
Requisitos: Ter experiência na área, ensino fundamental completo, disponibilidade
de horário;
Salário: a combinar
Benefícios: VT, Convênio médico e odontológico, Convênio farmácia, Vale compras
Observações: DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO, ESCALA 6X1 E RESIDIR EM
VALINHOS E/OU VINHEDO.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de PADEIRO(A) para
o e-mail dpselecaoempresa@gmail.com com a sigla PADEIRO(A) no campo assunto
até o dia 12/01/2016.
Veja outras vagas de PADEIRO(A) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUTOMOTIVA

Técnico Automotivo
Código da vaga: v1286394
Nível hierárquico: Técnico
Local: Cuiabá / MT / BR
Data de expiração: 21 de Janeiro de 2016
Recepcionar clientes, fazer entrevista consultiva, fazer diagnósticos, orçamento,
execução de reparos, teste automotivo e entrega técnica.
Necessário experiência.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1286394/tecnicoautomotivo#sthash.Aawzhdrq.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista de Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1285598
Nível hierárquico: Sênior
Local: Orindiúva / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Janeiro de 2016
Principais atividades:
- Gerir equipe de planejadores e programadores;
- Gerir e controlar todo plano de manutenção preventiva da frota da unidade;
- Realizar análises de desvios de resultados;
- Controlar os indicadores de desempenho da área.
Formação:
- Superior completo: formação em Engenharia Mecânica.

Experiência/Conhecimentos Necessários:
-Conhecimento em manutenção centrada na confiabilidade;
- Conhecimento avançado nos software SAP (módulos MM e PM), MS Excel e MS
Project;
- Desejável conhecimento de gestão de frota automotiva para processos agrícola,
construção civil ou mineração. Conhecimento em ferramentas da qualidade como
PDCA, FMEA, MASP, APOLO, etc.;
- Inglês.
Local de Atuação:
- Região São José do Rio Preto/SP.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285598/especialista-demanutencao-automotiva#sthash.04xi9MIq.dpuf
www.vagas.com.br

MECÂNICO DE AUTO
Código da vaga: v1282592
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Resende / RJ / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 13 de Janeiro de 2016
O Grupo Seres, assessorando empresa do segmento industrial, do ramo
automotivo, busca profissional para atuar na área de Manutenção.
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Necessária experiência anterior com manutenção Mecânica/Elétrica de automóvel.
Imprescindível conhecimento de elétrica/mecânica.
Local de trabalho: Porto Real / RJ.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282592/mecanico-deauto#sthash.sN6cGwbL.dpuf
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

Lubrificador
Código da vaga: v1267589
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Biguaçu / SC / BR
Quantidade de vagas: um
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

Líder de Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1284156
Nível hierárquico: Técnico
Local: Pedro Afonso / TO / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 15 de Janeiro de 2016
Objetivo do Cargo:
Liderar equipe na área de manutenção de equipamentos agrícolas.
Principais atividades:
- Liderança da equipe mecânica automotiva, distribuição das atividades
- Acompanhamento e orientação de execução das atividades do setor;
- Atuar com manutenção corretiva, preventiva e preditiva;
- Dar assistência no desenvolvimento de programações e orçamento de gestão de
ativos (agregados e componentes) de longo prazo;
- Acompanhar e analisar a entrada de equipamentos agrícolas na oficina e autorizar
a liberação de peças, verificando se há necessidade de troca de peças, com intuito
de evitar desperdícios no setor;
- Fazer gestão de uma equipe de aproximadamente 20 pessoas;
Formação:
- Curso Técnico em Mecânica. Desejável ensino superior.
Conhecimentos Necessários: Local de Atuação:
- Pedro Afonso/TO.
- Pacote Office nível intermediário;
- Vivência na área de manutenção automotiva, equipamentos como: caminhão,
trator, colhedora de cana, plantadora de cana e implementos de preparo de solo.
www.vagas.com.br

FUNILEIRO AUTOMOTIVO
Código da vaga: v1283319
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Iracemápolis / SP / BR

Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Formação: Ensino Médio Completo ou Técnico em Mecânica
Descrição da vaga: Controlar e liberar carrocerias brutas e pintadas, realizar
eventuais ajustes e acabamento e funilaria de carrocerias, visando assegurar a
qualidade do produto entre as áreas clientes e o produto acabado.
Atribuições: Executar acabamento e retrabalho de funilaria em peças, conjuntos e
cabinas, localizando defeitos através de inspeção tátil e visual, usando para isso
técnicas e atividades, saber utilizar martelo de variados tamanhos, lixadeiras,
equipamentos de solda MIG e demais equipamentos de solda a fim de identificar e
eliminar falhas como caroços, abaulados, furos e outras imperfeições de estamparia
ou acorridas durante o processo produtivo.
Retrabalhar peças, conjuntos ou carrocerias que podem também estar na condição
pintadas usando técnicas de correção manual.
Conhecer o processo de Funilaria sendo capaz de realizar todos os tipos de
retrabalhos até mesmo os de um maior grau de dificuldade.
Colaboradores multidisciplinares com capacidade de entregar produtos
retrabalhados, com a mesma qualidade de veículos sem qualquer retrabalho ou
reparo.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283319/funileiroautomotivo#sthash.FgmCTWB2.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Automotivo
Código da vaga: v1282369
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São José do Rio Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Janeiro de 2016
Atribuições: supervisionar as atividades de manutenção automotiva, em todas suas
etapas, dentro das melhores condições de produtividade, com padrões de
qualidade, custos e prazos, a fim de prolongar a vida útil dos equipamentos.
Responsável por oficina de tratores, caminhões e implementos rodoviários.
Requisitos:
- Ensino Superior Completo
- Experiência na área e em gestão de pessoas
- Excel intermediário
- Proatividade, organização, boa comunicação e liderança
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282369/supervisorautomotivo#sthash.FQYB7VIu.dpuf

PILOTO DE ARQUITETURA VEICULAR
Soditech Brasil- São José dos Pinhais, PR
Descrição do trabalho
Acompanhar projetos e compilar informações de cronograma. Responsável por
apresentar status do planning de desenvolvimento do projeto.
Formação em Engenharia/ Tecnólogo. Experiencia a partir de quatro anos no ramo
automotivo. Domínio em Produto e qualidade. Especialidades em documentação
técnica, validação, fabricação, projeto, ANPQP, PCT OFFICE, área engenharia
mecânica.
www.indeed.com.br

MECÂNICO DE CARROS PARA OFICINA
São Gonçalo, RJ
Empresa da área automotiva localizada em São Gonçalo contrata:
MECÂNICO - um vaga - EFETIVA
Ensino fundamental.
Experiência na função.
Residir em Niterói, São Gonçalo ou adjacências.
Remuneração: Salário fixo + comissão
Benefícios: VT + Cesta Básica + Seguro de Vida
Interessados, enviar cv para perfilrhrecrutamento@hotmail.com , com a sua
pretensão salarial, colocando no assunto a palavra OFICINA.
Imprescindível mencionar no assunto o nome da vaga + Vagas Urgentes Interior
RJ.
Trabalho no Interior
www.indeed.com.br

Avaliador de Automóveis
Le Monde Comércio de Veículos LTDA- Blumenau, SC
Pesquisar periodicamente o mercado automotivo, avaliar os veículos usados que
farão parte da negociação na troca por veículos novos ou usados.

Necessário ter conhecimento em funilaria, vistoria veicular, mecânica automotiva e
mercado automotivo. Possuir CNH categoria B. Ensino médio completo. Sexo
masculino.
Salário + comissão + VT + VR | Segunda a sábado - Horário a combinar
Tipo de vaga: Efetivo
Experiência necessária:
•Mercado automotivo: dois anos
www.indeed.com.br

Preparador para pintura
Centro Automotivo Ressalto Eire li- Belo Horizonte, MG
Descrição: buscamos por profissional que saiba trabalhar em equipe, dinâmico,
proativo, pontual, organizado e detalhista.
Requisitos: Ter experiência profissional comprovada.
Benefícios: salário fixo + vale transporte + almoço
Currículos fora da vaga especificada não serão analisados
*
Tipo de vaga: Tempo Integral
Apenas candidatos locais:
•Belo Horizonte, MG
Experiência necessária:
•Preparador: um ano
www.indeed.com.br

Mecânico de Autos
Grupo Let.- São Paulo, SP
Requisitos: Ensino Médio Completo
Conhecimento em mecânica geral, motor, suspensão, elemento, balanceamento,
noções de elétrica. Experiência como mecânico em oficinas multimarcas.
Possuir CNH A e D.
Atividades: Realizar diagnóstico e teste com veículos da frota. Encaminhar veículos
para concessionárias e quando necessário, acompanhar serviços de reparos.
Fazer check list de funcionamento para liberar veículos para a operação.

Horário de trabalho: A definir – Segunda a Sábado.
Benefícios: Vale transporte / Estacionamento, Vale Refeição, Assistência médica,
Assistência odontológica, Seguro de vida, Previdência Privada e PPR
Tipo de vaga: Efetivo
www.indeed.com.br

PINTOR DE AUTOS- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -SP
São José dos Campos, SP
São José dos Campos
•SP /
BR
Combinar
Médio
Efetiva
Um Ano
PINTOR DE AUTOS que tenham pelo menos um ano de experiencia. Começar em
janeiro 2016.
Salario a Combinar, Horário a Combinar.
Dias a trabalhar: A combinar.
Atividades: As atividades a serem realizadas pelo profissional devem ser com total
responsabilidade, eficiência e qualidade.
Disponibilidade de início imediato.
www.indeed.com.br

INSTALADOR DE VIDROS
São Paulo, SP
R$ 2.000 por mês
Instalador de Vidros e Peças Automotivas São Paulo SP
Requisitos: Ensino Médio completo;
Idade a partir de 18 anos;
Disponibilidade para viagem para treinamento no ES.
Boa comunicação.
Desejável CNH.

Atividades a Serem Desenvolvidas: Venda e instalação de vidros e peças
automotivas. Não é necessário ter experiência.
Salário : Média de R$2000,00 a R$2500,00
Benefícios Oferecidos : Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
com Faculdades, Cesta Básica, Convênio Odontológico
Horário e Dias a Trabalhar : Seg a Sex de 08h as 18h | Sab de 08h as 12h
Emprega Sampa
www.indeed.com.br

Engenheiro Metalúrgico
Seek Recursos Humanos- Porto Alegre, RS
R$ 9.000 - R$ 12.000 por mês
Formação superior em Engenharia Metalúrgica
Vivência em indústria segmento automotivo.
Salário de R 9.000,00 a 12.000,00
www.indeed.com.br

Lavador - Polidor de autos
Vapolimp Estética Automotiva- Zona Oeste de São Paulo, SP
R$ 1.100 por mês
Com conhecimento e experiência em limpeza de veículos, polimento e cristalização
de pintura, higienização de estofamentos e couro e tecido, para limpeza de autos
com vapor, na região da Lapa / Vila Romana. Jovem, com interesse e disposição
para o trabalho. Oferecemos registro em carteira, vale transporte, possibilidade de
horas extras e comissão sobre os serviços. Com CNH. Comparecer a partir do dia
04 de janeiro.
Rua Marco Aurélio, 650 - Vila Romana - tel.: 4306-5503.
Tipo de vaga: Tempo Integral
Salário: R$1.100,00 /mês
Experiência necessária:
•polimento e cristalização de pintura, higienização de estofamentos: um ano
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
Horário e Dias a Trabalhar : a combinar
Vagas Vale
www.indeed.com.br

Mecânico Automotivo
Parobé, RS
•Escolaridade: ensino fundamental incompleto. . Atividades: . Receber e verificar
check list;.
Usar capas de proteção no veículo;. Colocar o carro no elevador;. Examinar
suspensão, freio, sistema de lubrificação, filtros e acessórios;. Orientar o cliente
sobre a necessidade de manutenção;.
Efetuar substituição de peças;. Anotar códigos de peças no check list;. Apertar as
rodas;. Separar mercadorias;.
Auxiliar geometriza;. Auxiliar na organização do estoque;. Manter limpeza das
ferramentas. Horário de trabalho: segunda a sexta em horário comercial e sábados
das 08h00min às 16h00min.
A empresa oferece: . Salário: a combinar. Após três meses recebe bônus.
Benefícios: VT e vr.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Caderno Nacional
www.indeed.com.br

Perito de Oficina
Niterói, RJ
•Segmento: automotivo. Fácil acesso a Niterói (10 minutos após a descida da
ponte). Desejável: ensino médio completo;. Experiência como perito comprovada
em carteira de trabalho;.

Experiência em realizar orçamento para conserto de veículos avariados;.
Experiência em sistema de seguradoras - Orion e Audatex. De segunda a sextafeira. Horário: 08h00minhrs às 18h00minhrs.
A empresa oferece: . Salário: negociável entre R$ 1. 700,00 à R$ 2. 000,00 fixo +
comissão;.
Benefícios: vale transporte + seguro de vida + cesta básica. Os interessados na
oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado informando a pretensão
salarial.
Caderno Nacional
www.indeed.com.br

Líder de Produção
Betim, MG
R$ 2.864 por mês
•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.
Caderno Nacional
www.indeed.com.br

Pintor Automotivo
RH3 Consultoria- Belo Horizonte, MG
Pintor Automotivo
Segunda a Sexta de 08h00min às 17h00minh e sábado de 08h00min às 13h.
Local: NOVA LIMA
R$ 1.400,00 + VT + Plano de Saúde (após um ano de empresa)
Sexo MASCULINO
Requisitos:
** Morar na Região de Nova Lima
** Ter no mínimo três anos de experiência comprovada em carteira.

** Ter CNH A ou B
Caso tenha interesse ligue 2531-5009 ou 98203-0328 (claro) e agende sua
entrevista.
Tipo de vaga: Efetivo
Apenas candidatos locais:
•Belo Horizonte, MG
Experiência necessária:
•Pintor Automotivo: um ano
www.indeed.com.br

Engenheiro da Qualidade
Caçapava, SP
•Segmento: automotivo. Porte: multinacional. Experiência: . Vivência com
montadoras alemãs.
Sólidos conhecimentos das ferramentas da qualidade: vida, fmea, oito d, CEP,
fmea, pap, apqp e análise da causa raiz. Vivência baseado na ISO/ts 16949.
Experiência com os requisitos das principais montadoras alemãs. Experiência em
multiplicação de conhecimentos para pessoal de fábrica.
Experiência em receber e acompanhar auditorias externas de clientes. Idioma:
inglês fluente. Conhecimento: . Vida seis.
Três, vda2,. Ferramentas de análise e solução de problemas (oito d). Auditorias
d/Ted. Qux (diferencial).
Requisitos específicos MBA. Auditor interno. Interpretação de norma ISO/ts 16949.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
Caderno Nacional
www.indeed.com.br

Pintor de autos
REFORMADORA DE BAU SOROCABA LTDA- São Paulo, SP
MN contrata pintor e preparador de autos com muita experiencia para pintura de
Cabines de caminhões e personalização de frota .local de trabalho Sorocaba
Temos Van leva e traz todos os dias saindo de Barueri próximo da estação.
Segunda a Sexta
Tipo de vaga: Tempo Integral

Apenas candidatos locais:
•São Paulo, SP
Experiência necessária:
•Experiencia mínima 03 anos: três anos
www.indeed.com.br
Técnico Mecânico de Motores
Bono Pneus Morumbi- São Paulo, SP

TÉCNICO EM INJEÇÃO DE MOTORES
- experiência em centros automotivos - realização de serviços de diagnóstico e
serviços nos automóveis - suspensão, amortecedor, molas, geometria - freios,
embreagem, escapamento. - comissões sobre vendas - VT e VR - seg a sex das
8h00 às 17h00 e sáb das 8h00 às 12h00
Operacional
Técnico Mecânico de Motores (Outros)
Um vaga(s)
São Paulo (Estado São Paulo)
Requisitos
Grau de Escolaridade
Ensino Médio (2º grau)
Conhecimento de computação
Nivel Básico Contrato
Tipo de contrato
Contrato CLT(Efetivo)
Jornada de Trabalho
Indiferente
Universa
www.indeed.com.br

Consultor Técnico Automotivo
Breitkopf Caminhões Ltda3 avaliações- Caçador, SC
Atender os clientes, realizar abertura de ordens de serviços e vendas de serviços
agregados. Realizar check list dos veículos, elaborar orçamentos e fazer
acompanhamento do serviço com a equipe técnica da oficina.
Operacional

Consultor Técnico Automotivo
(Outros)
Uma vaga(s)
Caçador (Estado Santa Catarina)
Requisitos
Grau de Escolaridade
Ensino Médio (2º grau)
Conhecimento de computação
Nivel Básico
Contrato
Tipo de contrato
Contrato CLT(Efetivo)
Jornada de Trabalho
Indiferente
Universa
www.indeed.com.br

Instalador de Acessórios Automotivos
Porto Alegre, RS
R$ 1.031 por mês
Vaga de emprego: Instalador de Acessórios Automotivos Auxiliar na instalação de
acessórios elétricos automotivos. Requisitos: Habilidade para lidar com clientes;
Não fumante; Experiência comprovada em elétrica automotiva. Para trabalhar de
segunda a sexta das 08h30min às 18h00min com 1 hora de almoço e nos sábados
das 08h00min às 12h00min. Salário inicial de R$ 1.031,25 + 20% de insalubridade
+ 2 VT Porto Alegre + VR de R$13,00 por dia + Plano de Saúde.
Empregando Brasil
www.indeed.com.br

Mecânico de Automóveis
Almeida Pneus Auto Center- Santa Maria de Jetibá, ES
Mecanico para Automóvel
Salario + Comissão + Vale Alimentação.
Operacional
Mecânico de Automóveis

(Outros)
Duas vaga(s)
Santa Maria de Jetibá (Estado Espírito Santo)
Requisitos
Grau de Escolaridade
Ensino Médio (2º grau)
Conhecimento de computação
Nivel Básico
Contrato
Tipo de contrato
Contrato CLT(Efetivo)
Jornada de Trabalho
Indiferente
Universia
www.indeed.com.br

ALINHADOR DE AUTOS
São José dos Campos, SP
R$ 1.000 por mês
– São José dos campos – SP
Requisitos: 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
www.indeed.com.br

COMERCIAL

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!

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: um
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

SUPERVISORA DE VENDA DIRETA / MOGI GUAÇU / SP / 2 VAGA(S)
Empresa de cosméticos conceituada nacionalmente, com enfoque em venda direta.
Está com dois vaga(s) em aberto para MOGI GUAÇU / SP.
Responsabilidades: Experiencia na área comercial, Possuir carro CNH B Dinamismo
e facilidade em vendas
Requisitos: Desafie sua carreira em uma empresa líder no mercado. Como
Supervisora, suas principais atribuições incluirão: Captar e desenvolver
revendedoras de vendas diretas. É necessário possuir experiência no canal de
vendas e trabalho de campo. Disponibilidade para viagens. CNH B Salário
compatível com o cargo e oportunidade de desenvolvimento de carreira.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Xhauana
Figueiredo para o e-mail selecaoadm@hotmail.com com a sigla Supervisora de
Campo no campo assunto até o dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de SUPERVISORA DE VENDA DIRETA no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ASSISTENTE DE VENDAS JR. / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
PH FIT está com um vaga(s) em aberto para NOVA ODESSA / SP.
Responsabilidades: Trabalho de prospecção de novos mercados, venda direta e
atendimento a clientes, recuperação de clientes inativos, manutenção da carteira e
acompanhamento de pedidos.
Requisitos: Desejável feminino, experiência em vendas(Será um diferencial vendas
ao telefone),2º grau completo, usuário de informática, boa dicção. Indispensável
residir em Americana,S.B.O ou Nova Odessa.
Salário: a combinar
Benefícios: Convenio médico e odontológico, ônibus fretado, refeição no local ,cesta
básica e PPR.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jaqueline para o
e-mail jaqueline.pereira@ph-fit.com com a sigla no campo assunto até o dia
13/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente de Vendas Jr. no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Supervisor (a) Comercial
Código da vaga: k337-936
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: quatro
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5RuJo

Supervisor (a) Comercial
Código da vaga: k337-939
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5RvwL

Coordenador (a) Comercial
Código da vaga: k337-940
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5RvwS

Agente de Vendas Júnior
Código da vaga: k787-29
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 11/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5RvwV

Auxiliar de Vendas
Código da vaga: k3999-2
Ramo da empresa: Transporte de Cargas
Cidade: Palhoça/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1NtRNdN

Supervisor (a) Comercial
Código da vaga: k337-937
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Campinas/SP
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: quatro
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5Ryc5

Vendedor Varejo - Baixada Santista
Código da vaga: v1285356
Nível hierárquico: Sênior
Local: Santos / SP / BR
Data de expiração: 18 de Janeiro de 2016
São responsabilidades do Vendedor Trilha Auto Construção:
Atender a carteira de clientes designada, promovendo, negociando e vendendo os
produtos, seguindo estratégias estabelecidas e cumprindo os resultados estipulados
nas metas anuais do plano de negócios, fornecendo subsídio para as previsões de
produção, vendas e estudos de viabilidade / sustentabilidade do negócio.
Realizar a manutenção / atendimento da carteira de clientes sob sua
responsabilidade, elaborando estudos, programação e realizando visitas, propostas
e cotações.
Elaborar propostas, de acordo com as necessidades identificadas, bem como
realizar follow-up e negociar os fechamentos dos negócios, junto aos clientes.
Assessorar o cliente, prestando suporte pós-vendas até a efetivação da entrega do
produto, bem como identificando suas necessidades, atendendo às reclamações,
propondo medidas e soluções de ocorrências / conflitos e agilizando ações
corretivas / preventivas, de modo a garantir a satisfação destes em patamar
elevado.
Assegurar a negociação sustentável e o relacionamento de longo prazo, bem como
contribuir para obtenção de uma imagem positiva da empresa perante aos clientes,
em conformidade com os objetivos estabelecidos.
Monitorar a ação da concorrência e tendências de mercado, sinalizando
oportunidades / riscos e agilizando ações pertinentes.
Realizar as ações promocionais, in loco, seguindo estratégias definidas.
Conduzir ações envolvendo promotores, bem como ministrar ações de treinamentos
da equipe.
Certificar-se da correta exposição dos produtos.
Efetuar comunicação relativa a alteração de preços dos produtos.
Acompanhar pedidos em aberto, realizar o monitoramento de pedidos e entregas
do cliente, bem como informá-lo, quando solicitado.
Orientar o cliente em assuntos relacionados à devolução de mercadorias.
Executar outras atribuições correlatas, de acordo com a necessidade da área.
Zelar pelos equipamentos sob sua responsabilidade e pelo ambiente de trabalho.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285356/vendedor-varejobaixada-santista#sthash.CaVglynO.dpuf
www.vagas.com.br

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO
Código da vaga: v1285311
Nível hierárquico: Técnico

Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 15 de Fevereiro de 2016
- REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO PARA AS REGIÕES DA BAIXADA
SANTISTA / ABC PAULISTA / ZONA LESTE / NOROESTE DO ESTADO
- EMPRESA JURÍDICA/EMISSÃO DE NOTA
- REGISTRO NO CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO (CORCESP)
- VEÍCULO PRÓPRIO
- EXPERIÊNCIA DE dois ANOS EM VAREJO
(FARMÁCIAS/PERFUMARIAS/SUPERMERCADOS)
- DINÂMICO, COMUNICATIVO E COM HABILIDADES PARA LIDAR COM O PÚBLICO
- DISPONIBILIDADE PARA INÍCIO IMEDIATO
www.vagas.com.br

Vendedor I - Regional Varejo
Código da vaga: v1285078
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Janeiro de 2016
Principais responsabilidades:
•
Atendimento aos clientes Key Account regionais,
Supermercado e Distribuidora;
•
Responsável pela cadeia de sell in & sell out (propostas
comerciais / reabastecimento do cliente / acompanhamento do trabalho de
merchandising);
•
Monitoramento da política de preços no PDV, em
alinhamento com a estratégia Cargill;
•
Reuniões periódicas com clientes;
•
Rotinas administrativas relacionadas ao cliente & Cargill
(Acompanhamento do contas a receber e pagar, Gerenciamento do crédito, Planos
de negócios, etc);
•
Impacto financeiro e presença de marca no mercado.
Requisitos:
•
Formação: Superior completo ou cursando (Administração /
Economia / Marketing ou áreas afins);
•
Desejável experiência anterior na área de vendas com
clientes key Account e key Account regional;
•
Competências comportamentais: resiliência, controle
emocional, perfil analítico, crítico e bom relacionamento interpessoal;

•
Bom domínio sobre pacote Office (ênfase em EXCEL);
•
Desejável conhecimento de matemática financeira.
Obs.: Esta oportunidade também está sendo oferecida à pessoas com deficiência.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285078/vendedor-i-regionalvarejo#sthash.W1Stwrny.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Comercial - Vitória (ES)
Código da vaga: v1285097
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Vitória / ES / BR
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Perfil da vaga:
•Desejável nível superior cursando ou completo;
•Conhecimento em Excel, Word e Power Point;
•Perfil empreendedor, comunicativo, saiba trabalhar sob pressão.
Atividades a desenvolver:
•Suporte aos gerentes e corretores de seguros;
•Recebimento e análise de propostas;
•Atendimento a clientes;
•Elaboração e controle de relatórios de vendas.
A empresa oferece:
•Salário;
•Vale refeição;
•Vale alimentação;
•Vale transporte;
•Plano de saúde;
•Plano odontológico;
•Auxílio Creche;
•Fundo de Pensão;
•PLR;
•Assistência funeral;
•Oportunidade de carreira.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285097/assistente-comercialvitoria-es#sthash.5o0gf6EK.dpuf
www.vagas.com.br

VENDAS DIRETAS / CAMPINAS / SP / 20 VAGA(S)
Empresa brasileira com sede em Contagem MG e franquia em Campinas contrata
vendedores diretos que buscam liberdade financeira está com 20 vaga (s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Com ou sem experiencia em vendas diretas, gostar de vender,
ter bons relacionamentos no mercado. Trabalho autônomo, com excelentes
remunerações. Venha fazer parte de uma equipe que está sendo formada. Venha
ser um líder.
Requisitos: Experiência em vendas / vendas diretas e/ou que se identifique com a
função.
Salário: a combinar
Benefícios: venha conhecer os benefícios.
Observações: Para Campinas e região. Vaga AUTÔNOMO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bruno e André
para o e-mail bggaruti@gmail.com com a sigla venda autônomo no campo assunto
até o dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de vendas diretas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDEDORA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
It beach loja de calçados femininos está com duas vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: vendas
Requisitos: conhecimentos em vendas
Salário: R$ 1.202,00
Benefícios: vale transporte e ajuda de custo domingos e feriados
Observações: candidata com disponibilidade de horário
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de claudineia para o
e-mail neiaamiguell19@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
02/02/2016.
Veja outras vagas de vendedora no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSIST. COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO RAMO DE LOGÍSTICA INTERNA, ESPECIALIZADO
EM EMPILHADEIRAS E ESTRUTURAS METÁLICAS. Está com uma vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: * INGLÊS FLUENTE PARA NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDORES
INTERNACIONAIS.
Requisitos: - ATENDIMENTO A CLIENTES E FORNECEDORES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS - PROPOSTAS COMERCIAIS - ACOMPANHAMENTOS E FOLLOW UP
- CONTROLE DE RELATÓRIOS E CHAMADOS - CONTRATOS - ACOMPANHAMENTO
DE PEDIDO - MARKETING E PROPAGANDA PARA CLIENTES * SOMENTE SERÃO
ANALISADOS CURRÍCULOS COM PRETENSÃO SALARIAL.
Salário: a combinar
Benefícios: VR / VT / CONVENIO
Observações: CLT / HORÁRIO DE SEG. A SEXTA DAS oito AS 17h50minh *
INFORMAR PRETENSÃO SALARIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vaneza para o email contato1curriculos@gmail.com com a sigla ASSIST. COML. No campo assunto
até o dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de ASSIST. COMERCIAL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SUPERVISOR DE VENDAS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria de Cosméticos está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: .
Requisitos: Experiência em Gestão de equipe e vendas, formação de equipe (
recrutamento, seleção e treinamento de representantes de vendas e promotores),
abertura de mercado e prospecção de novos clientes. Experiência comprovada em
varejo. Disponibilidade para viagem. Conhecimento RMC e interior do Estado de
São Paulo e Minas Gerais. Possuir condução própria. Residir em Campinas,
Hortolândia, Sumaré, Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba. Superior Completo em
Administração de Empresa, Marketing e/ou afins.
Salário: a combinar
Benefícios: VR - SV - KM Rodado
Observações: Enviar cv´s com pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CARMEN
FERREIRA para o e-mail carmen.ferreira@wcabrasil.com.br com a sigla
SUP/VENDAS no campo assunto até o dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de SUPERVISOR DE VENDAS no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE DE VENDAS / JUNDIAÍ/ SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com metalúrgica (bombas para mineradora) está com
uma 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 15/01/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DE VENDAS no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Vendedor (a)
Código da vaga: k4029-1
Ramo da empresa: Comércio - Supermercados Atacadistas
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: três
Data de abertura: 17/12/2015
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1k5NOM1

Consultor (a) de Prospecção Comercial
Código da vaga: k4029-2
Ramo da empresa: Comércio - Supermercados Atacadistas
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: duas
Data de abertura: 17/12/2015
Previsão de encerramento: 05/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1k5NMUj

Vendedor (a)
Código da vaga: k2121-925
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Itapema/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 17/12/2015
Previsão de encerramento: 16/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1YlqDjH

Consultor (a) Comercial Externo
Código da vaga: k2121-924
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 17/12/2015
Previsão de encerramento: 16/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1k5NPiY

Consultor (a) Comercial Externo
Código da vaga: k2121-924
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 17/12/2015
Previsão de encerramento: 16/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1k5NPiY

Caixa
Código da vaga: k437-148
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Araranguá/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1U5XOBi

Consultor (a) Imobiliário (a)
Código da vaga: k2121-929
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 23/12/2015
Previsão de encerramento: 22/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1OoYB1Y

Vendedor (a)
Código da vaga: k4013-1
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: cinco
Data de abertura: 22/12/2015
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1IoUctx

Contato Técnico de Vendas
Código da vaga: k4013-2
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 10
Data de abertura: 22/12/2015
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1ZooctL

Técnico (a) Interno (a) de Vendas
Código da vaga: k4013-3
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: uma
Data de abertura: 22/12/2015

Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Zoodh3

Representante de Vendas
Código da vaga: k4013-4
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: seis
Data de abertura: 22/12/2015
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Zoodh4

Agente Comercial
Código da vaga: k4013-5
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: cinco
Data de abertura: 22/12/2015
Previsão de encerramento: 19/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1IoUcK1

Vendedor (a)
Código da vaga: k4013-6
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Porto Alegre/RS

Salário: A combinar
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: 20
Data de abertura: 22/12/2015
Previsão de encerramento: 04/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1IoUcK4

Consultor (a) Técnico (a) em Vendas
Código da vaga: k4013-7
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 22/12/2015
Previsão de encerramento: 10/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1ZoocK3

Gerente Comercial
Código da vaga: k2615-13
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: São José/SC
Salário: 6 a 8 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 21/12/2015
Previsão de encerramento: 31/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Ilyner

Caixa
Código da vaga: k437-146
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Tubarão/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 21/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1ZmiJ6z

COORDENADOR COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Leroy Merlin, multinacional, comércio varejista de material de construção está com
uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ser o líder da venda e do atendimento ao cliente, sendo
responsável pela coordenação operacional do processo de venda e pela
estruturação das operações comerciais de sua seção, visando a total satisfação do
cliente, o cumprimento dos objetivos estabelecidos e assegurando uma venda de
qualidade.
Requisitos: Ensino superior completo ou cursando Desejável experiência na função;
Coordenação de vendas; Habilidade de Negociação; Conhecimento de indicadores e
resultados; Perfil comercial ( abordagem, argumentação, influência, efetivação da
venda); Trabalho em equipe.
Salário: a combinar
Benefícios: Remuneração Variável de Vendas, Assistência médica Unimed,
Assistência odontológica, Convênio com farmácia, Refeição no local, Vale
transporte, Cesta básica, Prêmio de participação nos resultados, Seguro de vida,
Convênio com SESC, Kit material escolar para filhos até 14 anos, Cesta de natal,
Uniforme, Desconto de 10% em compras na loja, Treinamentos e Sala de descanso
Observações: Sistema de folga: domingo 1X1, além de uma folga fixa semanal.
Local de trabalho: Rodovia Dom Pedro, Km 129, Fazenda Brandina, Campinas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhcampinas@leroymerlin.com.br com a sigla CC no campo assunto até o dia
30/01/2016.
Veja outras vagas de COORDENADOR COMERCIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis

VENDEDORA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Loja de Sapatos e Bolsas Paola Constance Shopping Iguatemi está com uma
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Residir em Campinas, Maior 26 anos, Disponibilidade de
Horário.
Requisitos: Que goste de Vendas, Comunicativa,Simpática,Experiência em Vendas.
Salário: a combinar
Benefícios: VT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Milena para o email milenapaolaconstance@gmail.com com a sigla Vendas no campo assunto até o
dia 09/01/2016.
Veja outras vagas de Vendedora no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CONSULTOR COMERCIAL PJ / SUMARÉ/ SP / 2 VAGA(S)
English Coffee Método e Escola Seleciona: está com duas vaga(s) em aberto para
SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Captação de novos alunos, internamente e externamente;
Requisitos: Experiência com atendimento ao cliente, preferencialmente com venda
de Inglês, ensino médio completo;
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail oportunidades@easervices.com.br com a sigla Consultor IDIOMAS no
campo assunto até o dia 15/01/2016.
Veja outras vagas de CONSULTOR COMERCIAL PJ no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Caixa de Loja
Código da vaga: k437-152
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Blumenau/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo

N.º vagas: duas
Data de abertura: 30/12/2015
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PxWKXF

Caixa de Loja
Código da vaga: k437-153
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Brusque/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 30/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PxWMPm

Caixa de Loja
Código da vaga: k437-156
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: três
Data de abertura: 30/12/2015
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PxWMPa

Vendedor (a) Externo (a)
Código da vaga: k4041-1
Ramo da empresa: Comércio de Linhas Telefônicas
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 10
Data de abertura: 30/12/2015
Previsão de encerramento: 31/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PxWMPb

Caixa de Loja
Código da vaga: k437-154
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Itajaí/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: duas
Data de abertura: 30/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PxWN5F

Caixa de Loja
Código da vaga: k437-155
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Porto Belo/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 30/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1TqN0gV

Caixa de Loja
Código da vaga: k437-157
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: São José/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 30/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PxWKXu

REPRESENTANTE COMERCIAL / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS DE HIGIENE está com uma
vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: TER VEICULO PREFERENCIALMENTE CARRO E
DISPONIBILIDADE PARA VISITAR CLIENTES NA REGIÃO.
Requisitos: TER EXPERIENCIA NA ÁREA COMERCIAL E TRABALHO EXTERNO , IRA
ATENDER FARMÁCIAS DA REGIÃO( LIMEIRA, PIRACICABA, AMERICANA, ETC)
Salário: a combinar
Benefícios: COMISSÃO E AJUDA DE CUSTO
Observações: NÃO É CLT SERÁ CONTRATO DE REPRESENTE COMERCIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de KARINA
CARVALHO para o e-mail karina_sup@farmalg.com.br com a sigla RCA PIRACICABA
no campo assunto até o dia 15/01/2016.
Veja outras vagas de REPRESENTANTE COMERCIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

GERENTE/ SUB GERENTE DE LOJA / PAULINIA / 1 VAGA(S)
Rede Subway está com uma vaga(s) em aberto para Paulinia.
Responsabilidades: Estratégia de Marketing; Liderar equipe; Responsável por
Contratação, admissão, demissão, formação e treinamento de equipe. Definições e
execuções de metas.

Requisitos: Ser morador de Paulínia; Ter experiência na área de gerencia de
comércio, gerenciamento de restaurante será um diferencial Ter experiencia em
gerenciamento de equipes Ter disponibilidade de horário; Ensino Médio Completo/
Superior será um diferencial;
Salário: a combinar
Benefícios: VT , Refeição no Local, Cesta Básica
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Andrews / Ana
para o e-mail adm.subwaypaulinia@gruposalvato.com.br com a sigla Gerente no
campo assunto até o dia 15/01/2016.
Veja outras vagas de Gerente/ Sub Gerente de Loja no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

VENDEDOR INTERNO / TELEFONE / CAMPINAS E RMC / SP / 10 VAGA(S)
Indústria Química na região de Campinas está com 10 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Vendas por telefone
Requisitos: Experiência com vendas por telefone Superior completo Capacidade de
trabalhar sob pressão
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Empresa oferece salário fixo + comissão AM e AO após a experiência
Refeição e fretado para algumas regiões de Campinas
Observações: Enviar CV com foto
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Thais para o email vagas@myjobrh.com.br com a sigla VEND no campo assunto até o dia
10/01/2016.
Veja outras vagas de Vendedor Interno / Telefone no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

GERENTE COMERCIAL / CAMPINAS / 2 VAGA(S)
Precisa RH em parceria com grande rede de lojas está com duas vaga(s) em aberto
para Campinas.

Responsabilidades: Acompanhar, Ensinar, Auxiliar, os Coordenadores na busca de
metas de vendas, Realizar toda a rotina administrativa do setor comercial,
apresentar resultados, entre outras....
Requisitos: ¬ Acima de 18 anos; ¬ Experiência comprovada em carteira de no
mínimo uma ano; ¬ Saber Liderar pelo exemplo e jamais pela imposição; ¬
Experiência na rotina de um vendedor e crescimento dentre de uma empresa serão
diferenciais;
Salário: a combinar
Benefícios: ¬ Salário a ser acordado no final do processo; ¬ Auxilio Combustível; ¬
Vale Refeição e Alimentação; ¬ Convênios; ¬ Grande possibilidade de se tornar
dono de uma Franquia; ¬ Entre outros Benefícios;
Observações: Horário de Trabalho á ser definido no final do processo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Precisar para o email precisaempregos4@gmail.com com a sigla Gerente no campo assunto até o
dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de Gerente Comercial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COMUNICAÇÃO

Analista de Trade Marketing
Código da vaga: k337-946
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5RtFg

Coordenador de Comunicação Interna
Código da vaga: v1283275
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Reportando à Diretoria de Comunicação, o profissional atuará na estratégia da área
de comunicação interna e terá o desafio de assegurar o sucateamento dos temas
corporativos em sites e escritórios comerciais na América Latina.
Pré-Requisitos:
Imprescindível superior completo em Jornalismo. Desejável Pós Graduação.
Imprescindível Inglês fluente.
Consistente experiência na área de comunicação interna em posições de liderança,
desenvolvida em empresas de grande porte, preferencialmente multinacionais.
Principais Responsabilidades:
Coordenar as atividades de comunicação interna;
Definir e implementar a estratégia de comunicação interna, metas e planos
operacionais, de acordo com Negócios, Funções, Sites e escritórios comerciais na
América Latina;
Desenvolver eventos informativos internos de alta e média gerência;
Gestão de equipe de Comunicação Interna;
Editar conteúdos de publicações internas em inglês e português (impresso e
eletrônico);
Relações com a Imprensa e Crise;
Relações com a Comunidade.
Local de trabalho: São Paulo/ SP
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283275/coordenador-decomunicacao-interna#sthash.9jT3OiaM.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Externa
Código da vaga: v1283299
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
O funcionário será responsável por:
• Assessoria de Imprensa – contato com fornecedor, participar de reuniões
periódicas e de briefing, enviar releases para aprovação, acompanhar clipping,
revisar relatórios, enviar releases aprovados para assessoria, acompanhar
orçamentos de press kit e outras ações.

• Participar de projetos que tenham relação com a Comunicação Externa da
empresa
• Avaliar o clipping de notícias e repassar informações/notícias interessantes para
as respectivas áreas/departamentos quando necessário.
• Realizar atividades relacionadas ao site corporativo, interface com agência, com
cliente interno, manutenção diária, implementação de novos guidelines.
Escolaridade: Formação Superior Completa em Comunicação Social - Jornalismo
Idioma: Inglês Avançado
Desejável conhecimento em Corel Draw/Photoshop e boas noções de diagramação
e layout
Salário: A combinar
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida em Grupo,
Vale Alimentação, Restaurante no local de trabalho, PLR, Vale Transporte, Convênio
com Farmácia.
Horário de Trabalho: Segunda à Sexta, horário flexível.
Local de Trabalho: Vila Mariana
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283299/analista-decomunicacao-externa#sthash.zxN4Cbr3.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing Digital
Código da vaga: v1283312
Nível hierárquico: Sênior
Local: Osasco / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Desenvolver conteúdo para diversos canais e em sites parceiros. Planejar e
executar campanhas. .Mensurar resultados da web.
Experiência no segmento de call Center. Marketing digital de cobrança.
Conhecimento em mídias digitais, ferramentas da internet. Pacote Office.
Experiência em Google Analytics.
Ensino Superior completo ou cursando.
Ensino Superior completo em Publicidade e Propaganda, Marketing, Comunicação
Digital, Mídias Sociais e áreas afins.
Vaga CLT+ Benefícios
Salário a combinar.
Avalie a descrição da

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283312/analista-de-marketingdigital#sthash.MIndOIKb.dpuf
www.vagas.com.br

Vide grafista
Código da vaga: v1283141
Nível hierárquico: Sênior
Local: Valinhos / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Atividades:
Participar da elaboração de roteiros editar e desenvolver o vide grafismo segundo
os padrões e estéticas audiovisuais estabelecidos pela gerência do CPVD, propondo
uma linguagem audiovisual para as animações gráficas (3D, dois d e efeitos
especiais ) adequada para a pós-produção de vídeos e aulas EAD, com qualidade e
inovação.
Conhecimentos:
(A)
linguagem audiovisual aplicada à vide grafismo
(b)
sonoplastia ( adequação e aplicação de efeitos sonoros )
(c)
Trilha sonora (adequação de trilhas para ambientação de peças audiovisuais)
(d)
Direção de arte ( criação e composição de estéticas visuais)
(E)
Tecnologia audiovisual aplicada à educação
(f)
Ferramentas para a composição de vide grafismo ( Maya, Premiere, After
Effects, ilustrator e photoshop )
Formação:
Graduação nas áreas de MKT, Comunicação, Cinema ou Artes
Benefícios: Restaurante no local / Conv. Médico: Unimed e Odontoprev / PPR
(programa de participação de resultados) / Bolsa de estudos (graduação e pós
graduação) – extensivo aos dependentes / Vale Transporte
Horário de trabalho: Seg a Quinta das 08h00 às 18h00 e Sexta 08h00 às 17h00.
Avalie as informações sobre a função e o cargo
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1283141/videografista#sthash.f5HacZKh.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing
Código da vaga: v1285039
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Atividades:
- Responsável pela comunicação interna da empresa (planejamento, controle e
organização), englobando campanhas de vendas, notícias sobre o mercado,
divulgação de resultados internos, cultura organizacional, entre outros.
- Responsável pela comunicação externa da empresa, com ações de comunicação
de divulgação da empresa e de suas ofertas para os clientes atuais e potenciais.
- Eventos de relacionamento (ações com fabricantes, clientes, feiras de negócios,
datas impactantes para o setor e mercado – calendário promocional);
- Criação de materiais gráficos (criação) de peças publicitárias internas e externas,
utilizando a identidade da marca;
- Revisão Database de Marketing;
- Execução do plano de comunicação proposto para o ano;
- Suporte geral para o Gerente de Marketing em todas as comunicações necessárias
e eventos (reuniões internas, eventos com fabricantes, encontro de gestores);
Requisitos:
- Superior Completo em Marketing, Administração, Comunicação;
- Conhecimento avançado do pacote Office;
- Conhecimento avançado de Illustrator, Corel ou Photoshop;
- Inglês intermediário
Benefícios:
Vale Alimentação, Assistência Médica, Refeitório no local, vale transporte.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285039/analista-demarketing#sthash.WS2tzU9R.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação em Pedro Leopoldo/RS
Descrição:
Analista de Comunicação
Um
Comunicação
Segmento: engenharia civil
A empresa oferece:
Salário: a combinar

Benefícios: especial saindo metro eldorado e centro de belo horizonte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Marketing em São Paulo
Descrição:
Analista de Marketing
Um
Comunicação
Segmento: elétrica
Local: vila Leopoldina
Atividade: ter atuado com marketing digital, analise, marketing de relacionamento,
propaganda e pesquisa de mercado. , planejamento em mídia eletrônica,
manutenção de sites e redes sociais.
Formação: superior completo ? Publicidade /propaganda
Conhecimento desejável: pacote Office ( Word, Excel avançados)/ adobe ilustrator
e corel;
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de Marketing e Comunicação
Código da vaga: v1285171
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
• Orientar as atividades da coordenação por meio da distribuição do trabalho entre
as supervisões e acompanhamento dos resultados da área.

• Coordenar, organizar e controlar as atividades das áreas comunicação e mercado.
• Revisar e aprovar os produtos e serviços de competência da coordenação por
meio da validação dos documentos e relatórios pertinentes ao desenvolvimento da
área de atuação.
• Gerir e implantar melhorias em processos e metodologias por meio validação das
análises dos processos, relatórios e indicadores.
• Cumprir o planejamento estratégico, tático e operacional através da coordenação
das atividades da área e acompanhamento dos resultados.
• Gerir os recursos humanos sob sua subordinação.
• Formular políticas nas áreas de atuação por meio de estudos de normas e
procedimentos, estabelecendo metodologias padronizadas para instituição.
• Realizar periodicamente consultas aos órgãos fiscalizadores e reguladores de
serviços, verificando possíveis alterações, providenciando novos documentos de
forma preventiva diante de novas fiscalizações (caso haja terceirização de mão de
obra / serviço).
• Coordenar a execução das estratégias da sua área de atuação juntamente com o
diretor da unidade, visando alcançar as metas determinadas para a unidade.
• Gerir os processos de comunicação interna, externa e identidade visual mediante
programação, acompanhamento, avaliação e controle das atividades realizadas.
• Desenvolver e gerir estratégias de marketing e vendas por meio da elaboração de
planejamento anual e gestão de indicadores para o alcance de metas/objetivos
estipulados.
• Gerir pesquisa, desenvolvimento e inovação mediante análise de novas
metodologias e tendências de mercado, visando atualização e aprimoramento dos
processos e entregas da coordenação.
• Executar demais atividades de semelhante complexidade e inerentes ao cargo.
Requisitos:
- Graduação completa, preferencialmente em Marketing, Comunicação Social ou
Administração.
- Pós-graduação concluída. Desejável Mestrado.
- Desejável Inglês avançado ou fluente.
- Experiência em gestão de equipes.
- Boa redação e Língua Portuguesa.
- Pacote Office – Avançado.
- Conhecimento em navegação otimizada na Internet.
- Redação Administrativa.
- Técnicas de monitoramento de Redes Sociais.
- Técnicas de Edição de Textos.
- Técnicas de Edição de Material Gráfico e Audiovisual.
Informações adicionais:
- Benefícios: Plano de saúde, VR entre outros
- Local de trabalho: Brasília/DF
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285171/coordenador-demarketing-e-comunicacao#sthash.corSITpf.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jr. Comunicação (Recursos Humanos)
Código da vaga: v1285312
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Atribuições do cargo:
- Implementações de ações e projetos que consolidem a cultura corporativa.
- Elaborar apresentações e materiais que potencializam os programas de cultura
corporativa.
- Acompanhar indicadores relacionados a área de cultura corporativa.
- Atuar em parceria com as áreas da empresa na comunicação interna e
engajamento dos colaboradores
-Cultura, endobranding, engajamento, mudança de comportamento etc.
Requisitos:
- Desejável domínio avançado de Apresentações em POWERPOINT, EXCEL, MOVIE
MAKER, COREL, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, Edição Gráfica/Fotos
- Desejável experiência com criação de peças digitais e impressas, diagramação
- Inglês Avançado
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285312/analista-jrcomunicacao-recursos-humanos#sthash.OfAbYJkC.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico OPEC (RPC Maringá)
Código da vaga: v1285289
Nível hierárquico: Técnico
Local: Maringá / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
O que faz:
Efetuar a conferência dos comerciais exibidos no dia anterior.
Informar falhas dos comerciais que por eventualidade não tenham sido exibidos.
Listar diariamente relatório de pendências (Falhas) através do sistema.
Fazer o levantamento quinzenal das chamadas GLOBO e encaminha-las ao
solicitante.
Efetuar cadastro de clientes e agências.
Conferência do roteiro do sistema x roteiro programação local.
Características:
Superior cursando ou completo;
Conhecimento intermediário no pacote Office;

Disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta das 09h00min às 19h00minhs.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285289/tecnico-opec-rpcmaringa#sthash.tXnRznb5.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE DE CRIAÇÃO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Giovana Maria Torres de Oliveira Sakamoto Eventos - ME Merko Eventos está com
um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Criar atividades para eventos, como brindes, realizar identidade
visual e artes do evento, criar eventos corporativos, infantis e para shoppings.
Trabalhar com projeções no 3D. Realizar atualizações das mídias sociais da
empresa.
Requisitos: Formação técnica ou superior em Desing. Conhecimento do programa
3D Max.
Salário: R$ 1.600,00
Benefícios: Benefícios: Vale Transporte, Assistência Médica / Medicina em grupo,
Tíquete Refeição, Assistência Odontológica, Seguro de Vida em Grupo Regime de
contratação: CLT (Efetivo) Horário: De segunda a quinta, das 8h às 18h e sexta,
das 8h às 17h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Poliana para o email recursoshumanos@merkoeventos.com.br com a sigla Criação no campo
assunto até o dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente de criação no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente de Marketing
Código da vaga: k561-146
Ramo da empresa: Outros
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 21/12/2015
Previsão de encerramento: 15/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1IlylmQ

Assistente de Marketing
Código da vaga: k561-147
Ramo da empresa: Outros
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 21/12/2015
Previsão de encerramento: 15/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1ZmiKHO

TELEMARKETING / PAULINIA / 1 VAGA(S)
People Paulinia está com uma vaga(s) em aberto para Paulinia.
Responsabilidades: divulgação
Requisitos: acima de 18 anos, somente mulheres, boa dicção
Salário: a combinar
Benefícios: VA
Observações: somente para moradores da cidade de Paulinia
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Christiane para o
e-mail chris0967@hotmail.com com a sigla Tele no campo assunto até o dia
31/01/2016.
Veja outras vagas de Telemarketing no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE DE MARKETING / PAULINIA / 1 VAGA(S)
People Paulinia , cursos profissionalizantes e idiomas está com uma vaga(s) em
aberto para Paulinia.
Responsabilidades: Formação de parcerias e divulgação da escola
Requisitos: 5o. Semestre da faculdade de Marketing ou acima e que conheça bem a
cidade de Paulinia
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar

Observações: desejável veiculo próprio
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Christiane para o
e-mail chris0967@hotmail.com com a sigla mkt 2016 no campo assunto até o dia
10/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente de Marketing no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

GERENTE DE MARKETING DIGITAL – CENTRO
– ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL
Atividades:
Implantar e fazer a gestão da estratégia digital;
Atuar com prospecção de leads e vendas;
Fazer análise de mercados e tendências;
Realiza o suporte consultivo gerencial;
Identifica as novas oportunidades de produtos, serviços, informações e soluções
através do digital.
Exigências:
Conhecimentos multidisciplinares em métricas, SEO, redes social, comportamento
do consumidor, e-mail marketing, comunicação viral, liderança de equipes,
gerenciamento de projetos e alguma habilidade com negociação e controle de
custos.
Ensino superior completo em Marketing.
Desejável pós-graduação completa em Marketing E-commerce, Administração de
Empresas ou Publicidade e Propaganda.
Horário: De Segunda-feira á Sexta-feira das 08h00min ás 18 h.
Salário: Enviar pretensão + VT + VR R$ 15,00 (Por Dia) + Plano de Saúde
(coparticipação) e Convenio com o SESC, Farmácias e Faculdades após o Período
de Experiência).
Interessados e dentro do perfil favor, encaminhar o currículo COLADO NO CORPO
DO E-MAIL para: rh@russelservicos.com.br, colocando no assunto:
GERMARKDIGITAL.
ATENÇÃO: A ENTREVISTA SERÁ AGENDADA POR E-MAIL. FAVOR VERIFICAR SEU EMAIL E CAIXA DE SPAM SEMPRE!!!
Currículos em anexo, serão descartados!!!

ASSISTENTE DE MARKETING / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Dará apoio a equipe de marketing da empresa e ao ecommerce, será responsável pelo canal de atendimento do pós vendas do ecommerce, atender o cliente, nas dúvidas e reclamações sobre os produtos do site
via o telefone, via chat e e-mail. Auxiliar também nos tratamento de imagens para
o e-commerce, tanto na produção de banners, recortes de produtos e sessão de
fotos dos produtos quando tiver. Inserir produtos, corrigir e editar na plataforma e
no sistema da empresa. Ajudar nas atualizações, correções do site, ajudar nas
redes sociais.
Requisitos: MASCULINO. Experiência anterior na função. Cursando Marketing ou
áreas correlatas. Ter noções de ferramentas de edição de imagem como Photoshop
e Corel Draw, ter conhecimento no pacote Office como Excel e Word. Conhecimento
em HTML e css será diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios: De praxe
Observações: ENVIAR PRETENSÃO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email personnallise@personnallise.com.br com a sigla Marketing no campo assunto
até o dia 31/01/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DE MARKETING no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

EDUCAÇÃO

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

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 Polivalente para Ensino Fundamental um (alfabetização) em
Educação de Jovens e Adultos
Código da vaga: v1284923
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Período de trabalho: 14 aulas semanais no período noturno e uma reunião
pedagógica semanal, às quintas-feiras, das 17h20 às 18h50.
Início do trabalho: fevereiro de 2016.
Pré-requisitos
Ensino superior completo em Pedagogia ou Letras (Licenciatura).
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
Experiência em alfabetização.
Atualizado com pesquisas acadêmicas na sua área de atuação.
Capacidade de desenvolver o material didático e de fazer uma avaliação
processual do aluno.
Responsabilidade e organização com relação ao trabalho.
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/v1284923/professor-polivalentepara-ensino-fundamental-1-alfabetizacao-em-educacao-de-jovens-eadultos#sthash.GOViJSvW.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador (a) de Curso
Código da vaga: v1285129
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Cursos:
- Medicina Veterinária
- Nutrição
- Psicologia
• Contribuir com a estrutura pedagógica do programas acadêmicos;
• Formar corpo docente compatível com o padrão institucional e especificidade dos
cursos;
• Manter excelência no atendimento discente.
• Possuir ensino superior completo na área do curso e pós-graduação Scricto Sensu
(Mestrado) em áreas afins ao da formação;
• Ter conhecimentos em Diretrizes Acadêmicas e do Ministério da Educação (MEC);
• Ter atuado como docente
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285129/coordenador-a-decurso#sthash.FruNcRVS.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR CURSO DE ENFERMAGEM - INDAIATUBA
Código da vaga: v1285342
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Indaiatuba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Contribuir com a estrutura pedagógica do programas acadêmicos;
• Formar corpo docente compatível com o padrão institucional e especificidade dos
cursos;
• Realização de rotinas acadêmicas do curso;
• Manter excelência no atendimento discente.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
• Possuir ensino superior completo na área do curso e pós graduação Scricto Sensu
(Mestrado) em áreas afins ao da formação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
• Ter conhecimentos em Diretrizes Acadêmicas e do Ministério da Educação (MEC);
• Experiência em técnicas de gestão;
• Ter atuado como docente.
HORÁRIO DE TRABALHO

Disponibilidade de horário noturno
Carga horária de 10 horas
LOCAL DE ATUAÇÃO
Anhanguera - unidade de Indaiatuba
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285342/coordenador-curso-deenfermagem-indaiatuba#sthash.iw9xYjnO.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Pedagógico - TE
Código da vaga: v1284870
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:17 de Janeiro de 2016
Curso de Pedagogia e afins concluído. Será um diferencial o profissional que possuir
especialização na área de Tecnologia Educacional.
Experiência relacionada a pedagogia; Conhecimentos e habilidades com
tecnologias, como sistemas de informação, sistemas operacionais, plataformas
digitais, editores de textos, planilhas eletrônicas e outros; Língua portuguesa.
Principais atividades:
- Organizar, documentar e registrar processos da área;
- Realizar capacitação pedagógica de corpo docente das escolas em Ambiente
Virtual de Aprendizagem (LMS);
- Participar de reuniões e apresentações de produtos realizadas por fornecedores;
- Pesquisar e sugerir soluções de Tecnologia Educacional que atendam às
necessidades pedagógicas da Rede;
- Revisar textos e nomenclaturas aplicadas nos sistemas de forma que atenda aos
critérios pedagógicos;
- Validar especificações funcionais de sistemas por um viés pedagógico;
- Executar outras tarefas de acordo com as necessidades da área ou solicitações da
chefia.
Avalie a descrição da empresa
Avalie as informações sobre a função e o cargo
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1284870/assistente-pedagogicote#sthash.K5Sq9LIu.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Pedagógico
Código da vaga: v1283509
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Fazer visitas aos colégios já clientes, atender o estado de São Paulo inteiro e
possivelmente outras regiões do Brasil, dar treinamentos do material pedagógico
aos professores, receber opinião sobre o material por parte da gestão, dos
professores, dos pais e dos alunos.
Necessário ter experiência como professor do ciclo básico (pode ser de qualquer
matéria). Experiência com reuniões de pais. Ter compreensão da dinâmica de um
colégio privado.
Desejável superior completo em Letras, Matemática, História, Geografia, Química,
Física, Biologia ou cursos similares voltados à docência.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283509/consultorpedagogico#sthash.Xcnw1kro.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR DE CURSO - PEDAGOGIA
Código da vaga: v1283562
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Pirassununga / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES=
"• Contribuir com a estrutura pedagógica do programas acadêmicos;
• Formar corpo docente compatível com o padrão institucional e especificidade dos
cursos;
• Manter excelência no atendimento discente.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA=
"• Possuir ensino superior completo em PEDAGOGIA e pós graduação Scricto Sensu
Especialização e/ou Mestrado em áreas afins ao da formação;
• Ter conhecimentos em Diretrizes Acadêmicas e do Ministério da Educação (MEC);
• Ter atuado como docente."
HORÁRIO DE TRABALHO
20 HORAS SEMANAIS
LOCAL DE ATUAÇÃO:
Anhanguera Educacional Ltda - unidade Pirassununga
Av. PE. Leo Lunders, 2065 - Vl Guilhermina - Pirassununga/SP

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283562/coordenador-de-cursopedagogia#sthash.kuGl6sRG.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR DE INGLÊS / AMERICANA / SP / 2 VAGA(S)
UPTIME- COMUNICAÇÃO EM INGLÊS está com duas vaga(s) em aberto para
AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Ministrar aulas aos alunos de todos os níveis (do básico ao
avançado), corrigir testes e redações.
Requisitos: Além de ter inglês fluente, a pessoa precisa ser dinâmica, alegre,
paciente e disciplinada.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte
Observações: horário de trabalho: de Segunda à Sexta das 17hs às 21hs e aos
Sábados das 08hs às 17hs.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rafaela para o email ped.amc@uptime.com.br com a sigla AMC CV no campo assunto até o dia
15/01/2016.
Veja outras vagas de Professor de Inglês no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Professor de Educação Infantil
Código da vaga: v1286867
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 12 de Janeiro de 2016
FORMAÇÃO: Superior completa em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil
Descrição detalhada: profissional habilitado (a) para desenvolvimento da proposta
pedagógica na Educação Infantil, Desejável conhecimento amplo das atribuições de
professor. Habilidade, competência, disponibilidade de aprendizagem e para

formação continuada e constante oferecida pela Unidade Escolar, conhecimento nos
fundamentos teóricos e pratica pedagógica para educação Infantil.
Horário de Trabalho: 22 horas semanais – 2ª a 6ª - 07h30min às 11h30min.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1286867/professor-de-educacaoinfantil#sthash.AyfHxQxz.dpuf
www.vagas.com.br

Assessor Pedagógico para Sistema Anglo
Código da vaga: v1285703
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Janeiro de 2016
Assessoria Pedagógica para sistema de ensino Anglo, com base principalmente em
algumas ferramentas e avaliações pedagógicas.
Requisitos:
Uma) Mudança para Curitiba
Duas) Conhecimento do material didático Anglo
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285703/assessor-pedagogicopara-sistema-anglo#sthash.1mH0hHXk.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Corporativo Pedagógico
Código da vaga: v1286694
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Janeiro de 2016
Requisitos Imprescindíveis:
• Superior Completo em Pedagogia com Pós Graduação em Administração Escolar /
Gestão Educacional;
• Noção de trabalho em Projetos e domínio de legislação educacional;
• Disponibilidade para viagens.
Requisito Desejável:

• Experiência nas diferentes modalidades de ensino;
Atribuições:
• Assegurar a consecução dos objetivos estratégicos da ACSC , realizando a gestão
da área pedagógica de todos os segmentos (Ed. Infantil, EFI, EFII e EM) e
modalidades de ensino, promovendo ações para o desenvolvimento da qualidade da
educação, o sucesso da aprendizagem dos alunos e garantindo que as ações
pedagógicas sejam executadas dentro das normas e políticas estabelecidas pela
ACSC e das normas legais vigentes, por meio do acompanhamento e orientação do
grupos de Coordenadores Pedagógicos;
• Construir o plano de ação pedagógico corporativo que é composto pelas
atividades que serão realizadas e gerenciadas pela coordenação pedagógica de
cada Casa ao longo do ano;
• Incentivar o desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias pedagógicas
por meio de Projeto de Formação dos docentes;
• Elaborar um sistema de monitoramento do trabalho da equipe docente em sala de
aula, unindo avaliações, propostas de melhoria e sugestões para resolução de
problemas frequentes baseados nos indicadores de resultados;
• Criar métodos de pesquisa para identificar níveis de satisfação das famílias e
alunos em relação às práticas pedagógicas para a evolução constante da qualidade
de ensino da escola.
• Acompanhar os indicadores de qualidade das Casas estabelecendo em conjunto
com os Coordenadores planos de ação corretivas, caso as metas não sejam
atingidas;
• Garantir a identidade confessional das Casas de Educação por meio de projetos
pastorais comuns e gestão espiritualizada.
Horário de Trabalho:
• De segunda a sexta-feira, período Integral.
Local de Trabalho:
• São Paulo / Mooca.
Benefícios oferecidos:
• Convênio Médico e Odontológico Bradesco Saúde;
• Vale Alimentação e Vale Refeição;
• Vale Transporte;
• Convênio com farmácia Raia Drogasil;
• Cooperativa de Crédito;
• Estacionamento.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1286694/coordenadorcorporativo-pedagogico#sthash.dymzby86.dpuf
www.vagas.com.br

Educador em Santo André
Descrição:
Educador

Educação
Segmento: educação (profissionalizante)
Necessário residir na região.
Entidade busca profissional para ministrar aulas voltadas para curso de qualificação
social e profissional nas áreas de administração, comércio, serviços e produção
para adolescentes.
Requisitos: experiência em docência para cursos profissionalizantes e formação no
ensino superior em pedagogia, administração, psicologia, gestão de pessoas ou
similares.
O horário de trabalho é das 8 às 17 horas.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Contratação CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Coordenação Pedagógica
Pré-Requisitos:
- Superior Completo em Pedagogia;
- Curso de formação de professores; Curso de adicional de pré-escola;
- Ser oriundo de creche e ter experiência comprovada em carteira como Auxiliar
Pedagógico.
Local de Trabalho: Tijuca– RJ
Horário: Seg/Qua/Sex – 07h00min às 17h00min
Ter/Qui – 09h00min às 19h00min
ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL
Os candidatos interessados e somente aqueles que estiverem dentro do perfil
devem enviar o currículo, no corpo do e-mail, com pretensão salarial, para
alliage.vagas@gmail.commencionando no assunto: AUXILIAR PEDAGÓGICA

PEDAGOGO EDUCAÇÃO ESPECIAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Atuação junto aos alunos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento ou altas habilidades a fim de prestar apoio pedagógico, facilitar
a adaptação, além de produzir materiais em formatos acessíveis.

Requisitos: SUPERIOR EM PEDAGOGIA; EXPERIÊNCIA COM ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA; CONHECIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA
Salário: R$ 2.284,37
Benefícios: Vale transporte, cesta básica, assistência médica, 02 bolsas de estudos
Observações: Horário: 13h as 21h30min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de SELEÇÃO para o
e-mail vagas.contratando@yahoo.com.br com a sigla pedagogia no campo assunto
até o dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de PEDAGOGO EDUCAÇÃO ESPECIAL no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ENGENHARIA

DIRETOR DE ENGENHARIA
Código da vaga: v1285773
Nível hierárquico: Diretoria
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Fevereiro de 2016
SEGMENTO DA EMPRESA: Construção civil.
LOCALIZAÇÃO: Belo Horizonte
DESAFIO DA POSIÇÃO:
•Gerenciar todos os empreendimentos da empresa, desde o projeto até a entrega,
garantindo qualidade com foco também, em novas oportunidades de negócio.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
Este profissional terá que garantir:
•Acompanhamento efetivo de todo processo junto aos órgãos bancários:
procedimentos, documentação, etc.
•Planejamento, organização, e controle dos projetos de engenharia civil para
construção e manutenção de obras, definindo sistemas e programas de atuação.
•Gestão dos processos de normatização, racionalização e avaliação de custo e
benefício dos programas e processos dos empreendimentos.
•Desempenho da obra, através da análise crítica das especificações dos
empreendimentos, melhoria nos processos de elaboração de orçamentos e
negociação com fornecedores.
•Controle, análise, planejamento e consolidação do cronograma físico, financeiro da
obra, contratação e gerenciamento da mão de obra própria e de empresas
terceiras.

•Monitoramento da programação e recebimento de materiais, negociação,
contratação e execução dos serviços.
•Acompanhamento, monitoramento e ajustes no desenvolvimento do projeto e
obra, de forma a alavancar o resultado.
PRINCIPAIS REQUISITOS:
•Formação superior em Engenharia civil.
•Desejável Especialização / Pós-graduação na área de Engenharia Econômica
Planejamento ou Gestão de Negócios.
•Vivência significativa com Identificação e abertura de novos negócios, no setor de
obras econômicas.
Avalie a descrição da empresa
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285773/diretor-deengenharia#sthash.4y9ncdsg.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO SÊNIOR
Código da vaga: v1285248
Nível hierárquico: Sênior
Local: Canaã dos Carajás / PA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Projeto para uma das maiores empresas privadas do Brasil, presente em 14
Estados brasileiros, é líder no segmento de mineração, com operações nas áreas de
Logística, Energia e Siderurgia. Profissional será responsável pela condução de um
importante projeto com duração de 02 anos e aproximadamente 900 contratações
de profissionais, contemplando perfis de nível médio e técnico até nível de
supervisão.
A equipe do projeto ficará alojada em instalações fornecidas pela empresa
contratante na região do Pará.
Necessário: disponibilidade para deslocamento.
Formação Acadêmica: Graduação, preferencialmente, em Engenharia Mecânica.
Desejável especialização em Engenheira de Manutenção Industrial.
A empresa oferece salário compatível com o mercado + benefícios.
Atividades / Responsabilidade do Cargo: Engenheiro Sênior voltado a área de
hidráulica e lubrificação.
Requisitos: Experiência consistente em mineração com equipamentos de sistemas
hidráulicos e pneumáticos, desenvolvimento de novos produtos e fornecedores.
Experiência na interface com Planejamento de manutenção, Preventiva, Corretiva e

Preditiva. Experiência em britagem, transportadores de correias, máquinas de pátio
e silo de carregamento.
Vivência com AutoCAD, desejável inglês técnico, habilidades de gestão.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285248/engenheirosenior#sthash.48MYhDNs.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Pleno
Código da vaga: v1285244
Nível hierárquico: Pleno
Local: Canaã dos Carajás / PA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Projeto para uma das maiores empresas privadas do Brasil, presente em 14
Estados brasileiros, é líder no segmento de mineração, com operações nas áreas de
Logística, Energia e Siderurgia. Profissional será responsável pela condução de um
importante projeto com duração de 02 anos e aproximadamente 900 contratações
de profissionais, contemplando perfis de nível médio e técnico até nível de
supervisão.
A equipe do projeto ficará alojada em instalações fornecidas pela empresa
contratante na região do Pará.
Necessário: disponibilidade para deslocamento.
Formação Acadêmica: Graduação, preferencialmente, em Engenharia Mecânica.
Desejável especialização em Engenheira de Manutenção.
A empresa oferece salário compatível com o mercado + benefícios
Atividades / Responsabilidade do Cargo: Responsável pela interface com a área de
“Engenharia de Médio de Longo Prazo” com a área de “Execução da Manutenção”
atuando diretamente na solução de problemas crônicos.
Experiência Profissional: Experiência consistente com Manutenção de Rotina de
Execução com equipamentos do tipo Peneira de grande porte e Britagem (Britador
Cônico) secundário e terciário. Manutenção preventiva e corretiva.
Requisitos: vivência com AutoCAD, desejável inglês técnico, habilidades de gestão
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285244/engenheiropleno#sthash.qLdcDMLr.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Engenharia de Projetos
Código da vaga: v1285113
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / BR
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Reponsabilidades:
Execução dos projetos CAPEX e OPEX da fábrica , garantindo atendimento aos
padrões técnicos estabelecidos, em especial quanto a segurança e meio ambiente,
em conformidade com escopo, cronograma e orçamentos definidos e aprovados.
Garantir atendimento dos requisitos legais aplicáveis as atividades de Engenharia
da fábrica.
Requisitos Principais:
Formação Superior completa em Engenharia.
Pós-graduação em Gestão de Projetos ou áreas afins.
Inglês Avançado.
Experiência em empresas do segmento petroquímico.
Local de Trabalho: Duque de Caxias
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285113/gerente-de-engenhariade-projetos#sthash.egG4G1LL.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO MECÂNICO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com indústria está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Executará manutenção corretiva e preventiva de maquinas e
equipamentos, verificar e corrigir, erros de alocação e queda das máquinas.
Realizar check up mecânicos (rolamentos e correntes, regulagem, sensores,
motores etc) Conhecer calculo de oficina, tabelas, catalogo de peças, especificações
técnicas, leitura e interpretação de desenhos.
Requisitos: Operar equipamentos tipo prensa, serra, furadeira, rosqueadeira,
equipamento de solda entre outros. Experiência sobre técnicas de montagem e
desmontagem de conjuntos mecânicos e de elementos máquinas (Motor, redutor,

bombas, válvulas, engrenagens, esteiras transportadoras, trocador de calor,
exaustores, ventiladores, equipamentos pneumáticos;
* Conhecimentos com torneamento, faceamento, fresagem, furação e solda;
* Conhecimento na aplicação e utilização de instrumentos de medição: régua,
paquímetro, calibre, tacômetro, micrômetro, termômetro.
Salário: a combinar
Benefícios: AM, Cesta Básica, Refeitório no local, Auxilio farmácia, PLR, 13º, VT ou
Fretado
Observações: ENVIAR PRETENSÃO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email personnallise@personnallise.com.br com a sigla engenheiro/">Engenheiro no
campo assunto até o dia 15/01/2016.
Veja outras vagas de ENGENHEIRO MECÂNICO no E emprega Campinas. É 100%
grátis!

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Empresa segmento químico. Está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E
RMC / SP.
Responsabilidades: Composição do SESMT no segmento químico.
Requisitos: Profissional com registro ativo no CREA.
Salário: a combinar
Benefícios: Adicional de periculosidade, convênio médico e odontológico, fretado,
alimentação na empresa, entre outros.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email recruta.quimica@gmail.com com a sigla Eng° Seg no campo assunto até o dia
12/01/2016.
Veja outras vagas de Engenheiro de Segurança no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ENGENHEIRO INDUSTRIAL
Código da vaga: v1286562

Nível hierárquico: Pleno
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 21 de Fevereiro de 2016
Atividades a serem desenvolvidas:
Acompanhar processo produtivo para desenvolver estudos de melhoria de
produtividade, através do levantamento das atividades executadas, medida de
tempos, identificação de gargalos de produção e mapeamento dos fluxos.
Desenvolver, propor, testar e implantar melhorias de processos industriais, com
menor custo de execução.
Atuar junto a clientes, treinar e orientar todo pessoal envolvido em um projeto,
elaborar relatórios técnicos, controlar indicadores, participar / promover as
reuniões.
Requisitos:
O profissional deverá ser graduado preferencialmente em Engenharia de Produção,
ou Mecânica. Outras Engenharias podem ser consideradas.
Conhecimentos de Excel e pacote Office.
Facilidade de trabalho em equipe, rigor, dinamismo, pró ativo, autônomo,
complementam o perfil desejado
Disponibilidade para viagens frequentes e/ou prolongadas.
Ter CNH valida e veiculo próprio.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1286562/engenheiroindustrial#sthash.h0GC7ERm.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Master
Código da vaga: v1286157
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Manaus / AM / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Janeiro de 2016
Unidade de Trabalho = Vila do Pitinga - AM.
Formação Acadêmica =
Graduação completa em Engenharia de Minas ou Engenharia Metalúrgica.
Desejável Pós-graduação em Gestão de Processos ou cursos relacionados.
Responsabilidades =
Acompanhar e zelar pelo cumprimento dos resultados da operação da área de
Concentração.
Acompanhar e fazer cumprir os programas e planejamentos de produção de curto,
médio e longo prazo, quanto à disponibilidade e utilização da planta.

Apoiar os Supervisores de Operações na busca e geração de alternativas e soluções
de recursos que permitam a continuidade operacional.
Fazer a gestão, planejar e conciliar os programas de produção e manutenção de
acordo com o Budget da área.
Administrar e controlar os contratos de insumo e serviços da área de Concentração
de acordo com o Budget da área.
Realizar, validar e apresentar reportes e informativos de produção da área.
Liderar equipe operacional para que atendam às metas estabelecidas e
proporcionar o desenvolvimento e aprendizado técnico destes.
Requisitos =
Experiência profissional compatível com nível de Supervisão.
Experiência com liderança de equipe.
Experiência e conhecimento em processos de comissionamento e processos de
concentração gravimétrica.
Experiência com processos metalúrgicos.
Desejável Espanhol.
Conhecimento de Pacote Office em nível intermediário à avançado.
CNH B.
CREA Ativo.
Necessário disponibilidade para mudança para o Amazonas ou de viagem.
A Mineração Taboca, comprometida com a Inclusão Social, está disponibilizando
esta oportunidade também para Pessoas com Deficiência.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1286157/engenheiromaster#sthash.q9ltvOEE.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Civil Jr
Código da vaga: v1285496
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Fevereiro de 2016
Formação:
Engenharia Civil
Pós-Graduação em Segurança do Trabalho
Local de Trabalho:
Belo Horizonte - MG
Sumário do Cargo:
Profissional ficará responsável pela fiscalização, projetos, avaliação dos locais de
intervenção. O contrato é caracterizado por multisites (no município de BH) com

obras de curta duração e em que as programações e decisões têm que ser muito
técnicas e assertivas.
Principais atividades do Cargo:
Profissional com vivência em analise e avaliação de processo produtivo;
Elaborar procedimentos e determinar diretrizes para definição dos turnos de
trabalho necessários;
Acompanhar e controlar o desempenho das equipes, por meio de análise de
indicadores gerenciais;
Planejamento de serviços, distribuição e coordenação de atividades, administração
de processos, conferência de medição, gerenciamento de obras;
Desenvolver controle de armazenamento de informações, representante técnico
junto ao cliente, comunicação com a comunidade na execução dos serviços,
administrar as necessidades de investimentos em equipamentos para operações.
Conhecimento específico:
Levantamento, projetos, orçamentação, planejamento, supervisão e fiscalização de
obras.
AutoCAD Avançado;
Inglês (intermediário)
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285496/engenheiro-civiljr#sthash.W4c5nM45.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Engenharia Elétrica
Código da vaga: v1285660
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Janeiro de 2016
Coordenador de Engenharia Elétrica
Perfil SÊNIOR para liderar equipe e departamento.
Ambos os sexos.
Disponibilidade imediata para atuar na cidade do Rio de Janeiro.
Residir pelo menos no ESTADO do RIO DE JANEIRO é fundamental.
Salário e benefícios a combinar.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285660/coordenador-deengenharia-eletrica#sthash.MX26hfHC.dpuf
www.vagas.com.br

LÍDER TÉCNICO ENGENHARIA (v1285994)
Código da vaga: v1285994
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Goiana / PE / BR
Data de expiração: 21 de Janeiro de 2016
Requisitos:
Graduação completa em Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica ou
Robótica.
Necessária experiência no mercado automotivo e atividades de instalação de linhas
de produção de carroceria.
Inglês ou italiano fluente
Disponibilidade para residir em Pernambuco
Atividades a serem desempenhadas:
Coordenar os trabalhos de engenharia, relacionando-se internamente na BU, com
os fornecedores e também com a Comua Itália
Acompanhar fase de montagem e de canteiro, garantindo atendimento a
especificações e aprimoramento da qualidade técnica do projeto
Supervisionar fornecedores de projeto
Representar a Engenharia perante o cliente para discussões técnicas, propostas e
acompanhamento dos trabalhos
Reportar constantemente ao Responsável do Escritório Pernambuco sobre o
andamento dos trabalhos
Empresa oferece diversos benefícios
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285994/lider-tecnicoengenharia#sthash.KRUj6AYb.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Mecânico de Cogeração
Código da vaga: v1286271
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Requisitos:
- Graduação em Engenharia Mecânica
Características comportamentais:
- Organizado, Dinâmico, Pro atividade, Analítico, Visão de estratégia e de
Liderança, saber trabalhar sob pressão, ser persuasivo, ter poder de Negociação,
facilidade em lidar com pessoas e falar em publico.
Habilidade e diferencial:
- Ter conhecimento de motores tipo: CAT, Wartsila, GE, Cummins, Cameron, etc.

- Conhecimentos eletromecânico de turbinas, motores, máquinas de refrigeração,
etc
- Conhecimentos do “estado do arte” do setor terciário de soluções energéticas
- Conhecimento do Excel para o tratamento de dados de demandas horarias de
energia elétrica e térmica
- Conhecimento do software ASTER o similar para desenvolvimento de projetos de
cogeração
- Conhecimento da regulação no setor energético do Brasil
Atividades:
- Definir a estratégia, segmentação, escopo dos diferentes canais.
- Desenvolver e planejar as ações na area de Cogeração.
- Negociar junto ao Cliente de forma estratégica as estruturas.
Horário: Segunda a Sexta, horário Comercial
Local de trabalho: Centro - RJ
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1286271/engenheiro-mecanicode-cogeracao#sthash.vAAH2uGM.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Elétrico em São José dos Campos
Descrição:
Engenheiro Elétrico
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 Projetos em Jaguariúna
Descrição:
Engenheiro de Projetos
Engenharia
Porte: multinacional
Responsabilidades: atividade pertinentes ao desenvolvimento, execução e
acompanhamentos dos projetos.
Requisitos: formação em engenharia mecânica, elétrica ou mecatrônica; Inglês
fluente e desejável noções de alemão; Experiência plena em gerenciamento de
projetos no segmento automotivo; Experiência na área de engenharia de produto e
validação de componentes; Conhecimento de Microsoft Project; Metodologia
pombo; Apqp.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro de Segurança do Trabalho em Fortaleza
Descrição:
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Engenharia
Porte: grande
Principais atividades do cargo: implementar e auditar as normas de prevenção de
acidentes / doenças relacionadas ao trabalho e de incêndio, em obediência aos
preceitos legais previstos no capítulo v da CLT. Propor normas e regulamentos de
segurança do trabalho. Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho,
das instalações, equipamentos e ferramentas, verificando os problemas de controle
de risco, higiene do trabalho, ergonomia, prática contra incêndio, plano de
emergência e outros procedimentos. Delimitar as áreas de periculosidade,
insalubridade e outras, de acordo com a legislação vigente. Emitir parecer, laudos
técnicos e indicar medição de controle sobre grau de exposição a agentes
agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos. Coordenar administrativa e
tecnicamente a equipe de técnicos de segurança do trabalho. Assessorar a área
jurídica nos casos de litígios trabalhistas, no âmbito dos riscos, emitindo laudos
técnicos. Implementar a norma regulamentadora 17, anexo dois.
Pré-requisitos: ensino superior completo em engenharia com especialização em
segurança do trabalho. Registro no CREA ativo.

Horário de trabalho: 120 horas mensais
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: plano de saúde e odontológico, ticket refeição/alimentação,
oportunidade de desenvolvimento e crescimento profissional.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernopnacional.com.br

Engenheiro de Segurança do Trabalho em Fortaleza
Descrição:
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Engenharia
Porte: grande
Principais atividades do cargo: implementar e auditar as normas de prevenção de
acidentes / doenças relacionadas ao trabalho e de incêndio, em obediência aos
preceitos legais previstos no capítulo v da CLT. Propor normas e regulamentos de
segurança do trabalho. Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho,
das instalações, equipamentos e ferramentas, verificando os problemas de controle
de risco, higiene do trabalho, ergonomia, prática contra incêndio, plano de
emergência e outros procedimentos. Delimitar as áreas de periculosidade,
insalubridade e outras, de acordo com a legislação vigente. Emitir parecer, laudos
técnicos e indicar medição de controle sobre grau de exposição a agentes
agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos. Coordenar administrativa e
tecnicamente a equipe de técnicos de segurança do trabalho. Assessorar a área
jurídica nos casos de litígios trabalhistas, no âmbito dos riscos, emitindo laudos
técnicos. Implementar a norma regulamentadora 17, anexo dois.
Pré-requisitos: ensino superior completo em engenharia com especialização em
segurança do trabalho. Registro no CREA ativo.
Horário de trabalho: 120 horas mensais
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: plano de saúde e odontológico, ticket refeição/alimentação,
oportunidade de desenvolvimento e crescimento profissional.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro de Obras em Jundiaí
Descrição:
Engenheiro de Obras
Engenharia
Superior completo em engenharia civil.
Experiência em obra de construção civil, técnicas de montagens, resistência de
Matérias, planejamento e avaliação de custos, gestão de pessoas, Excel
Intermediário, AutoCAD. CNH: b.
Disponibilidade para trabalhar no rio de janeiro.
A empresa oferece:
Salário: a definir
Benefícios: refeição no local + convênio médico + ajuda de custo + acomodação.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

INDÚSTRIA

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

QUALIDADE METALURGICA / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo de Usinagem Leve, com seguimento em peças automotivas. Está
com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.

Responsabilidades: Qualidade
Requisitos: Conhecimento em instrumentos de medição, leitura e interpretação de
desenho. Vivencia em empresas com ISO 9000 e possuir CNH categoria B
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação na empresa, e convenio odontológico
Observações: Residir em Americana/SP
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Andreza para o email metalurgica.com.BR">financeiro@usifortmetalurgica.com.br com a s igla q no
campo assunto até o dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de Qualidade metalúrgica no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Gerente de Produção Pleno
Código da vaga: k1078-217
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Headhunting
Cidade: Jaraguá do Sul/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 31/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5RybU

SOLDADOR / VALINHOS / SP / 2 VAGA(S)
EMPRESA DE USINAGEM está com duas vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: SEGUNDO GRAU COMPLETO, CURSOS PERTINENTES AO CARGO
Requisitos: SOLDA MIG, TIG, ARCO SUBMERSO
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VA E REFEIÇÃO NO LOCAL
Observações: DOIS ANOS EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA, INFORMAR
ÚLTIMO SALÁRIO E PRETENSÃO SALARIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ROSE para o email rhusinagem@hotmail.com com a sigla SOLD no campo assunto até o dia
30/01/2016.
Veja outras vagas de SOLDADOR no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Supervisor de Produção
Código da vaga: v1285359
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Jaguariúna / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 19 de Janeiro de 2016
Principais Responsabilidades:
• Assegurar o cumprimento do programa de produção;
• Assegurar o funcionamento da segurança dos equipamentos e maquinários;
• Responsabilizar-se pela segurança de sua equipe, das máquinas e equipamentos
de sua área;
• Assegurar o acompanhamento, bem como a correção dos resultados atingidos,
através do controle da produtividade, processos de produção e higienização das
áreas produtivas;
• Gssegurar o cumprimento das especificações técnicas, de forma a garantir que os
produtos estejam de acordo com as instruções de trabalho, evitando insatisfações
de clientes;
• Garantir o controle administrativo dos funcionários, tais como férias, banco de
horas, justas alterações salariais, afastamento, admissão, demissão, promoção,
transferências, horas extras.
Requisitos:
• Ensino Superior completo.
• experiência na area do segmento alimentício;
• Experiência com gestão de equipes;
• conhecimento do Pacote Office (Word, Excel e outros aplicativos);
• flexibilidade de horários/disponibilidade;
• conhecimento em ferramentas da qualidade e gestão (PDCA, Ver e Agir, 5S);
• conhecimento em indicadores pertinentes a indústria de industrializados;
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285359/supervisor-deproducao#sthash.X0D7l1Dr.dpuf

Analista de Desenvolvimento Analítico Jr.ou Senhor
Código da vaga: v1255782
Nível hierárquico: Sênior
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Fevereiro de 2016

Exp. na área de desenvolvimento analítico em indústria farmacêutica, desenvolver
do método de dissolução, irá realizar análises de estabilidade, reproduzir métodos
farmacopeicos, entre demais atividades da área
Benefícios: Vale-transporte, Refeitório no Local
Salário: R$ 4.000,00 a R$ 6.000,00
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1255782/analista-dedesenvolvimento-analitico-jr-ou-sr#sthash.Q25GPyxI.dpuf
www.vagas.com.br

Projetista / Itajaí - SC
Código da vaga: v1285307
Nível hierárquico: Pleno
Local: Itajaí / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Responsabilidades:
Responsável por desenvolver, orçar, executar e controlar projetos industriais nas
áreas da cadeira produtiva, referentes a definição e aprovação de layout,
equipamentos de produção, ferramentas, utilidades e construção civil, analisandoos de modo a elaborar projetos executivos, memoriais descritivos com
especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e equalizações técnicas.
Requisitos:
- Formação completa ou cursando em Técnico Mecânico, Técnico em Edificações,
Engenharia, entre outros;
- Domínio dos softwares AutoCAD, Microsoft Office;
- Experiência e vivência em indústria alimentícia, conhecimento de processos
produtivos, vivência em obras e projetos industriais;
- Como características pessoais habilidade em trabalhar em equipe, pró-atividade,
dinamismo, comunicação, trabalhar sobre pressão.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285307/projetista-itajaisc#sthash.uA8mI6YK.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Qualidade I
Código da vaga: v1285061
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: Feira de Santana / BA / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Garantir o cumprimento da politica de qualidade e segurança dos alimento,
monitoramento de PCCs e PPRO. Abastecer linhas de produção com matéria- prima
e embalagem, garantindo quantidades especificas e itens com qualidade validade.
Produzir o pré-mix. Encaixotar o produto acabado da linha de sachês. Retirar as
bandejas ou caixas de produto acabado das esteiras das linhas de produção e
organização sobre os pallet. Inspecionar qualidade do produto final. Separar o
produto sempre que constatar defeitos ou risco quanto a qualidade. Auxiliar a
aplicação de figurinhas ou codificações de embalagem durante a produção de
produto promocional. Limpar e conservar os equipamentos e local de trabalho.
Descartar resíduos do setor. Apontar e preencher relatórios de controle de
produção. Acompanhar as atividades de manutenção sob supervisão do técnico
responsável pelas máquinas. Fazer acompanhamento dos indicadores de produção
e manutenção e promover sugestões de melhorias visualizando a produtividade.
Necessário ter curso Técnico/ Superior completo em Alimentos/ Química
Desejável experiência em indústria de alimentos ou química.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285061/tecnico-de-qualidadei#sthash.RHyChfF2.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Industrial - Mistura (Indústria Alimentícia)
Código da vaga: v1284757
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Fevereiro de 2016
Vaga Efetiva
Local: Butantã
Benefícios: VT, refeitório no local, AM, AO, seguro de vida, convênio com farmácia e
cesta básica.
Salário: R$ 1.279,00 após experiência R$1.439,00
Horário:
2° turno: 14h ás 22h
Segunda a Sábado.
Requisitos:
Ensino Médio completo;
Experiência anterior na função, com mistura e , pesagem de matérias primas,
fabricação e embalagem;

Residir em local de fácil acesso para a região.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1284757/auxiliar-industrialmistura-industria-alimenticia#sthash.OW8uv2rH.dpuf
www.vagas.com.br

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 a qualidade do produto, ao padrão de qualidade do produto, ao
funcionamento e limpeza de equipamento, 5S e BPF, e demais funções
correlacionadas a 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 15/01/2016.
Veja outras vagas de INSPETOR DE QUALIDADE no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auxiliar de Produção em Fortaleza
Descrição:
Auxiliar de Produção
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

Analista de Controle da Qualidade Júnior
Código da vaga: v1285373
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Jaguariúna / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Fevereiro de 2016
Pré-requisitos:
•FORMAÇÃO: curso superior completo em Farmácia ou Química.
•NECESSÁRIO: experiência anterior na função em indústria do segmento
farmacêutico.
Conhecimento com análises físico-químicas, análise de matéria-prima, análise de
produto acabado, embalagem, análises em HPLC,
•Conhecimento em BPF e BPL
•Conhecimentos em Pacote Office e
•Disponibilidade de horário.
•Local de trabalho: Jaguariúna/SP.
Benefícios:
Assistência médica e odontológica
Alimentação no local
Transporte fretado
Cesta básica
Participação nos lucros e resultados
Entre outros
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285373/analista-de-controle-daqualidade-junior#sthash.hq8JIJGH.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Manufatura
Código da vaga: v1286278
Nível hierárquico: Pleno
Local: Goiana / PE / BR
Quantidade de vagas: uma
Curso de Graduação em Engenharia
Mecânica/Mecatrônica/Química/Elétrica/Eletrônica/Produção.
Será um diferencial ter curso de Pós-Graduação na área de Gestão da Produção.
- Conhecimento em indústrias que possuam alto nível de automação industrial, ex:
metalurgia, siderurgia, química ou mecânica, dentro da área de Manutenção.
- Conhecimento em Gestão de Equipes.
- Conhecimento em Programação e Controle da Produção e fluxo interno de
logística.
- Conhecimento em metodologias/ferramentas de Melhoria Contínua
Inglês Intermediário
Pacote Office Avançado
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1286278/analista-demanufatura#sthash.gaK93ArK.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Produção (Pirituba- Indústria de Pequeno Porte)
Código da vaga: v1276617
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Janeiro de 2016
Vaga efetiva CLT
Salário: A combinar
Benefícios: Vale Transporte (necessário levar refeição).
Horário: dás 08h às 17h48, de segunda a sexta
Local de trabalho: Pirituba - SP.
Requisitos:
Desejável formação superior, mas pode ter ensino médio.
Experiência em supervisão de equipes na área de produção.
Fácil acesso para a região de Pirituba.
Principais atividades:
Supervisão de equipe com aproximadamente 20 pessoas, em linha de produção.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1276617/supervisor-deproducao-pirituba-industria-de-pequeno-porte#sthash.kmxQNtzB.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de PPCP
Código da vaga: v1287193
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Formiga / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Fevereiro de 2016
Acompanhar, analisar e facilitar as atividades da empresa que envolvam uma
conexão entre os setores produtivos e de vendas, oferecendo informações que
otimizem o processo produtivo desde a transformação dos insumos em produtos
até a chegada ao consumidor final.
Necessário conhecimento e experiência em PPCP em indústrias. Necessário
conhecimento em informática.
www.vagas.com.br

Supervisor de Segurança do Trabalho
Código da vaga: v1287064
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Janeiro de 2016
Atividades:
Será responsável pela implementação de programas e políticas de segurança e
saúde no trabalho; identificação de riscos e atualização de documentação do setor;
organização de treinamentos de segurança para os colaboradores.
Requisitos Necessários:
Superior Completo em Engenharia; desejável Pós Graduação em Segurança do
Trabalho
Experiência anterior na função preferencialmente em multinacionais de grande
porte
Inglês avançado.
Para atuar em indústria em Londrina.
www.vagas.com.br

Coordenador de Planejamento Estratégico
Código da vaga: v1287839
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Piracicaba / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
REQUISITOS:
Ensino Superior completo;
Desejável: Pós-graduação e/ou MBA;
Conhecimento em Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos;
Desejável conhecimento da Indústria sucroalcooleira.
RESPONSABILIDADES:
Gerenciar o portfólio de fazendas EAB (Etanol, Açúcar e Bioenergia);
Determinar o mix de contratação ideal (cana própria e de fornecedores) de acordo
com a perspectiva de mercado de médio e longo prazo e diretrizes financeiras da
companhia;
Desenvolver estudos de rentabilidade e recomendar planos de substituição de
fazendas do portfólio por áreas/fazendas de maior rentabilidade;
Identificar e simular a rentabilidade de novas áreas de expansão de cana;
Controlar a aderência aos planos estabelecidos.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Disponibilidade para viagens;
Residir em Piracicaba ou região;
Salário e benefícios compatíveis com o mercado.
www.vagas.com.br

Supervisor de Desenvolvimento de Aplicações
Código da vaga: v1287940
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Limeira / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Janeiro de 2016
Cliente: Indústria multinacional situada na região de Limeira - SP:
Requisitos:
Formação superior em Ciência da Computação, Engenharia ou áreas relacionadas a
TI;
Inglês Fluente (imprescindível completar o teste de inglês disponibilizado pelo
vagas.com que consta como "opcional");
Ter tido vivência com implementação do SAP ou algum outro ERP robusto;
Forte vivência com programação de aplicações web, desenvolvimento de banco de
dados e SAP;
Forte vivência com gestão de equipes;
Mandatório residir na região de Limeira - SP.
Atribuições do cargo:
Desenvolver abordagens técnicas que utilizem ferramentas disponíveis para
soluções de forma eficiente e aplicativos personalizados para a empresa;

Coordenar os membros da equipe de desenvolvimento;
Compreender como definições de dados influenciam o comportamento do SAP e
como definições de dados interagem com outros módulos SAP;
Gerenciar e aprovar requisitos funcionais em documentos de usuários /
especificações;
Trabalhar com comunidades de usuários apropriados para compreender essas
exigências e definições de dados;
Desenvolver e supervisionar as atividades necessárias para os recursos das
seguintes soluções: Out Systems, Open Text e aplicativos da Microsoft;
Adotar melhores práticas de desenvolvimento, garantindo desempenho e solução
de usuários;
Desenvolver integrações com sistemas externos de acordo com os princípios e
diretrizes definidos na arquitetura;
Finalizar todas as tarefas atribuídas com qualidade dentro do cronograma definido;
Conduzir e supervisionar os testes de unidade e testes de integração, executando a
correção de bugs necessário.
Conhecimentos necessários:
Desenvolvimento de aplicações web e design de processo e compreensão da
arquitetura de soluções;
Produtos Microsoft (Word, Excel, Power Point, Project, Visão e Excel);
Estar familiarizado com os processos de ERP em qualquer uma das áreas (Gestão
de Materiais, Compras, Qualidade, Manutenção e áreas de Produção);
Programação e modelagem em bancos de dados: SQL Server, Oracle ou Mysql;
ABAP é um “plus”;
Desenho de processos de negócios;
Conhecimento em Metodologia Ágil.
www.vagas.com.br

Analista de Qualidade (Sênior)
Local de trabalho: Alphaville- Barueri
Imprescindível: conhecimento em HP ALM, inglês fluente.
Atividades: criar cenários de teste, executar os cenários, criação de MOC.
Contratação CLT + benefícios: VT, VR, AM, AO, CF, SV, PLR.
Profissionais dentro de o perfil enviar currículo com pretensão salarial para:
ligia.moura@psmcompany.com.br

ANALISTA PLAN. MATERIAIS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Multinacional de grande porte está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Acompanhamento do lançamento de novos produtos (Do plano
de Materiais até o passo a passo produtivo); Elaboração de Relatórios, Gráficos e
Apresentações; Controle de Estoque, Ponto de Reposição, Estoque Mínimo /
Máximo, Obsolescência, KPI’s, Etc. Contato diário com as plantas da Itália; China e
EUA.
Requisitos: Ensino Superior Completo em Administração ou Engenharias; Inglês
Avançado/Fluente; Domínio em SAP e Excel; Forte Experiência em Planejamento de
Materiais Importados;
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio médico/Odontológico; PPR; Vale Alimentação; Vale transporte
ou transporte fretado; estacionamento no local; refeição no local; descontos em
produtos.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail atracaoeselecao16@gmail.com com a sigla Materiais no campo
assunto até o dia 11/01/2016.
Veja outras vagas de Analista Plan. Materiais no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

DESENHISTA/ PROJETISTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Multinacional de grande porte está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Projetar ferramentas e dispositivos para conformação de metal
(estamparia; corte; repuxo; solda entre outros) e Injeção Plástica; Emissão de
documentos para APQP (Planejamento Avançado de Qualidade).
Requisitos: Ensino Técnico Completo em Mecânica; Plástico; Mecatrônica ou
Ferramentas de Metal. Desejável superior cursando em Engenharia Mecânica ou
Mecatrônica; Domínio nos softwares AutoCAD dois d; Software de Modelagem 3D
(Preferencialmente CREO/PRO-E) e softwares de programação de máquinas de
eltroerosão a fio; Experiência anterior em ferramentaria ou chão de fábrica e
projetação de ferramentas para conformação de metal e injeção plástica;
Conhecimentos no uso de instrumentos de medição (Paquímetro; altímetro entre
outros); Inglês Intermediário;
Salário: a combinar

Benefícios: Convênio médico/Odontológico; PPR; Vale Alimentação; Vale transporte
ou transporte fretado; estacionamento no local; refeição no local; descontos em
produtos.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail atracaoeselecao16@gmail.com com a sigla Projetista no campo
assunto até o dia 11/01/2016.
Veja outras vagas de Desenhista/ Projetista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

INSPETOR DE QUALIDADE / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com Empresa está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Horário: 2º turno de segunda a sábado. Fará inspeção na
fabrica quanto a qualidade do produto, ao padrão de qualidade do produto, ao
funcionamento e limpeza de equipamento, 5S e BPF, e demais funções
correlacionadas a 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 31/01/2016.
Veja outras vagas de INSPETOR DE 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 as 16h30min com 1h 50 almoço e aos sábados das 06h30min
às 12h50min alternados. Domingo folga 2° Turno 12h20min as 22h20min seg a
sexta sábados alternados 12h20min as 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 31/01/2016.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO / NOVA ODESSA / SP / 5 VAGA(S)
EMPRESA MULTINACIONAL DO RAMO AUTOMOBILÍSTICO está com cinco vaga(s)
em aberto para NOVA ODESSA / SP.
Responsabilidades: ENSINO MÉDIO COMPLETO. COM EXPERIÊNCIA. POSSUIR
DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR NOS HORÁRIOS TARDE E NOITE. RESIDIR EM
NOVA ODESSA.
Requisitos: ENSINO MÉDIO COMPLETO. COM EXPERIÊNCIA. POSSUIR
DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR NOS HORÁRIOS TARDE E NOITE. RESIDIR EM
NOVA ODESSA.
Salário: R$ 1.258,40
Benefícios: VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NO LOCAL
Observações: VAGA TEMPORÁRIA PARA EFETIVAÇÃO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Elaine para o email sel4.ame@expertconsultoria.com.br com a sigla PRODUÇÃO no campo ass
unto até o dia 20/01/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria farmacêutica no segmento veterinário localizada no Distrito Industrial de
Campinas. Está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Atuar no preparo e padronização de soluções e reagentes;
preparo de amostras para leitura em HPLC; preenchimento de planilhas e controles
do laboratório; lavagem de vidrarias; controle de estoque de reagentes e padrões;
auxiliar nas analises físico-químicas. Pró atividade, dinamismo, vontade de
aprender, organização e limpeza. Que residem em Campinas e região próxima.
Requisitos: - Experiência no cargo: Desejável, mas não é necessário. Escolaridade: Ensino médio completo.
Salário: a combinar
Benefícios: cesta básica, VT, refeição no local, convênio odontológico.
Observações: regime CLT, de segunda a sexta, horário comercial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fabiana para o email rhquimicacps@gmail.com com a sigla Qualidade no campo assunto até o dia
10/01/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Controle de Qual ide ao Emprega Campinas. É 100%
grátis!

SUPERVISOR DE QUALIDADE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: O profissional irá supervisionar o setor da Qualidade e realizará
outras atividades.
Requisitos: Necessário conhecimento em todas as ferramentas da qualidade, ISSO
9001, experiência como supervisor em empresa metalúrgica, liderança, motivador,
desejável conhecimento em data book, tratamento térmico e norma de matériaprima.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, fretado, alimentação no local e cesta básica como prêmio de
assiduidade.
Observações: **ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Adriana para o email rh@achi.com.br com a sigla Sup. Qualidade no campo assunto até o dia
20/01/2016.
Veja outras vagas de Supervisor de Qualidade 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

V1289358
Estágio de
Comunicação
FMCSV
aberta em 5/1
(São
- 1 posição
Paulo/SP/BR)

Estágio na Área de
Comunicação
Horário: das 9hs
às 16hs (com 1
hora de almoço)
Participar e apoiar
as atividades da
área...

V1288971
Auxiliar de
Recursos
Humanos Temporário
aberta em 4/1

Associação
Horizontes
(São
Paulo/BR)

Associação
Horizontes busca
auxiliar de
recursos humanos,
com experiência
em cálculo de
folha de
pagamento, 13o. E
rescisão de
profissionais,...

Associação
Horizontes
(São
Paulo/SP/BR)

Associação
Horizontes
contrata
ESTAGIÁRIO DE

V1288956
Estágio
aberta em 4/1
- 1 posição

SECRETARIADO. A
bolsa auxílio é de
R$ 1.000,00 +
Vale Transporte,
Vale Lanche e
Seguro...
V1288833
Pedagogo
aberta em 4/1
- 1 posição

V1288815
Instrutor de
Informática
aberta em 4/1
- 1 posição

V1288658
Captador de
Recursos
aberta em 4/1
- 1 posição

V1285537
Analista de
Projetos
Sociais III
aberta em
21/12 - 1
posição

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

Sólida vivência na
transmissão dos
conteúdos básicos
de Português,
Matemática e
Temas
Transversais de
acordo com os
Parâmetros
Curriculares...

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

Atividades:
Ministrar o
conteúdo proposto
pelo Pedagógico
do IOS (TI);
Responsável pela
unidade que
estiver alocado;
Controle do
aprendizado,
frequência e
comportamento...

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

Responsabilidades:
Mapear
oportunidades de
parceria com
empresas e
Fundações;
Elaborar propostas
para serem
apresentadas a
empresas;
Prospectar novos
parceiros
institucionais, em
especial...

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

Elaboração...
V1285279
Coordenador
de Cursos In
Company
aberta em
18/12 - 1
posição

Responsabilidades:
Reportando-se à
Gerência de
IBGC - Instituto Capacitação,
Brasileiro de
participar do
Governança
planejamento
Corporativa
anual da área;
(São
Elaborar propostas
de cursos in
Paulo/SP/BR)
Company;
Organização da
logística...

V1285227
Analista de
Comissão e
Eventos
aberta em
18/12 - 1
posição

Responsabilidades
• Reportando-se a
coordenação de
IBGC - Instituto
eventos: • Apoiar
Brasileiro de
a coordenação de
Governança
eventos e
Corporativa
comissões e
(São
superintendente
Paulo/SP/BR)
de conhecimento
nas demandas
Da...

V1285205
Assistente de
Comissão e
Eventos
aberta em
18/12 - 1
posição

Responsabilidades
• Reportando-se a
coordenação de
IBGC - Instituto
eventos: • Apoiar
Brasileiro de
a coordenação de
Governança
eventos e
Corporativa
comissões e
(São
superintendente
Paulo/SP/BR)
de conhecimento
nas demandas
Da...

V1284245
Analista de
Recrutamento
e Seleção
Instituto Ayrton
aberta em
Senna
16/12 - 1
(São
posição
Paulo/SP/BR)

O profissional será
responsável pelos
processos
seletivos da
organização de
todos os níveis,
até vagas
gerenciais.
Atividades: •
Levantamento
de...

V1284239
Instituto Ayrton
Analista de
Senna
Comunicação (São
Interna - RH Paulo/SP/BR)

O profissional será
responsável pelos
projetos de
Comunicação

aberta em
16/12 - 1
posição

Interna dentro da
área de RH. É
necessário ter
experiência na
área...

V1284230
Advogado
Júnior
aberta em
16/12 - 1
posição

Empresa não
identificada
(São
Paulo/SP/BR)

Profissional
responsável por
elaborar
instrumentos
jurídicos,
contratos, textos,
apresentações e
auxiliar na solução
de questões
legais. Requisitos
necessários: •
Carteira da OAB;
•...

350. Org.
(Paraná/BR)

350. Org is looking
for a campaigner
to help make the
anti-fracking and
divestment
campaign in Brazil
louder, stronger,
and more...

Cargill
(São
Paulo/SP/BR)

SUMÁRIO DO
CARGO: Executar
o
acompanhamento
de programas e
projetos da
Fundação Cargill
As principais
responsabilidades
são: (1) gestão de
projetos e...

Akatu
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil geral da
função: Colaborar
com a missão do
Instituto por meio
do
desenvolvimento
de propostas para
captação e
acompanhamento
de...

Fundação
Dorina Nowill
para Cegos

Procuramos uma
pessoa para
trabalhar em

V1283678
Climate
Change
campaigner
aberta em
15/12 - 1
posição
V1283248
Analista de
Projetos SR
aberta em
15/12 - 1
posição

V1283041
Analista de
propostas e
processos
aberta em
14/12 - 1
posição

V1282946
Pedagogo Especialista

em Braille
aberta em
14/12 - 1
posição
V1281540
Estagiário de
Recursos
Humanos
aberta em
10/12 - 1
posição

V1279790
Psicólogo
aberta em 7/12

V1275594
Instrutor de
Treinamento
aberta em
26/11 - 3
posições

(São
Paulo/SP/BR)

Liga Solidária
(São
Paulo/SP/BR)

nosso time, que
queira fazer a
diferença na vida
de milhares de
pessoas com...
Apoiará as
atividades da área
de Recursos
Humanos, com
foco nas áreas de
Desenvolvimento
Organizacional e
Remuneração
(Cargos e
salários)...

Associação
Horizontes busca
profissional com
formação em
Associação
Psicologia que
Horizontes
tenha experiência
(Francisco
com trabalhos
Morato/SP/BR)
voltados para
adolescentes que
cumprem a
medida...

Empresa não
Indentificada
(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 - 1
Empresa não
posição
identificada

Representar a
entidade na
região,
desenvolver
parcerias,
gerenciar a
execução de
(Vitória/ES/BR) processos
necessários ao
cumprimento de
contratos, planejar
novos projetos,...

V1270583

Instituto da

Responsável pelo

Analista de
processos
aberta em
17/11 - 1
posição

Oportunidade
Social
(São
Paulo/SP/BR)

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

OPERACIONAL

A empresa MPE - MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A, unidade
IAMSPE, situada à Av. Pedro de Toledo ,nº 1800 - São Paulo/SP – CEP:
04039-003, responsável pela manutenção dos sistemas elétricos,
eletromecânicos e hidráulicos do IAMSPE oferece vagas de trabalho, os
interessados deverão entrar em contato com a Sr. Paulo ou Sra. Cristiane,
no horário comercial pelo telefone 5539-7251 para agendar entrevista,
seguem abaixo características das vagas disponibilizadas:
01 VAGA DE TÉCNICO ELETROTÉCNICO
Os candidatos deverão ter concluído curso técnico em eletrotécnica, ter experiência
na área, disponibilidade de horário.
A empresa oferece Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência médica.
Salário a combinar.
AREAS DE ATUAÇÃO:
Manutenção preventiva e corretiva com ensaios e testes de equipamentos em
subestações elétricas, liderança de equipe, execução de pequenas obras como
instalação e remanejamento de iluminação e tomadas , apoio as atividades
desenvolvidas
01 VAGA DE TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
Os candidatos deverão ter concluído curso técnico em refrigeração, ter experiência
na área, disponibilidade de horário.
A empresa oferece Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência médica.
Salário a combinar.
AREAS DE ATUAÇÃO:
Manutenção preventiva, corretiva em equipamentos CAG’s, Chillers , Fancoils, Splits
e Aparelhos de janela pertencentes ao sistema de climatização, diagnoses de
falhas e elaboração de relatórios.
01 VAGA DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Os candidatos deverão ter concluído curso técnico em segurança do trabalho, ter
experiência na área, disponibilidade de horário.
A empresa oferece Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência médica.
Salário a combinar.

AREAS DE ATUAÇÃO:

Elaborar e orientar atividades de segurança do trabalho e preservação física dos
funcionários, inspecionar equipamentos e condições de trabalho, investigar e
analisar causas de acidentes para eliminar riscos. Desenvolver programas de
treinamento e verificar o cumprimento das normas e procedimentos de segurança
na aplicação de providências preventivas.
01 VAGA DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
Os candidatos deverão ter concluído curso mecânico de refrigeração, ter
experiência na área, disponibilidade de horário.
A empresa oferece Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência médica.
Salário a combinar.
AREAS DE ATUAÇÃO:
Manutenção preventiva, corretiva em equipamentos CAG’s, Chillers , Fancoils, Splits
e Aparelhos de janela pertencentes ao sistema de climatização.

ELETRICISTA / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
PH FIT está com uma vaga(s) em aberto para NOVA ODESSA / SP.
Responsabilidades: Executar manutenções preventiva e corretiva elétrica em
máquinas e equipamentos, executar manutenções elétricas e prediais.
Requisitos: Experiência na função,2º grau completo, informática básica, inglês e
espanhol básico. Residir em Americana , S.B.O ou Nova Odessa
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta básica, convênio médico e odontológico, ônibus fretado , refeição
no local e PPR.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jaqueline para o
e-mail jaqueline.pereira@ph-fit.com com a sigla no campo assunto até o dia
13/01/2016.
Veja outras vagas de Eletricista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista Inteligência Operacional Sr
Código da vaga: v1284893
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Janeiro de 2016

Responsabilidades:
- Gerenciar o Budget, o realizado e a projeção da área;
- Apoiar equipe administrativa no processo do dia a dia, de lançamento de notas,
centros de custos, datas, exceções, etc;
- Fazer interface com as áreas financeiras, controladoria, contas a pagar, viagens,
etc;
- Justificar mensalmente o orçamento da área, e apresentar Budget, realizado, e
desvios, bem como, os planos de ação, para os gestores da área;
- Apresentar propostas de melhorias em todas as frentes, orçamento,
planejamento, escalas, pessoas, satisfação, baseado na variação dos KPIs da área;
- Criar plano de ação, implementar, acompanhar e mensurar os indicadores;
Buscar insumos históricos, criar forecast de chamadas de todas as centrais baseado
nos aprendizados, dimensionar a equipe, e controlar o plano, bem como
retroalimentar a cadeia.
- Elaborar apresentações gerenciais e executivas sempre que necessário;
- Representar e interagir com áreas de interface da empresa, buscando o melhor
para o cliente através dos valores, visão e missão do grupo e das possibilidades
existentes no canal de atendimento;
- Desenhar e dar suporte, acompanhamento e participação até a efetiva
implantação de novas ações e projetos da área;
- Elaborar, atualizar e apresentar mensalmente os resultados das frentes sob seu
acompanhamento;
- Criar, elaborar, alterar, acompanhar e ter interface com outras áreas internas e
externas e garantir o cumprimento das cláusulas relativos aos contratos com
empresas prestadoras de serviço;
- Controlar, acompanhar e garantir o pagamento de fornecedores;
- Direcionar, acompanhar e garantir as entregas e o pagamento de empresas de
consultoria;
- Ter relacionamento com todas as áreas internas e externas de interface com o
canal para solucionar situações, buscar informações, reportar resultados e
incidentes relativos as frentes de atuação garantindo sua evolução e
funcionamento;
- Dar suporte aos parceiros que prestam serviço para que possam evoluir nas
entregas, e nos processos que estão contidos nele, no menor tempo possível;
- Reportar e apresentar resultados mensais aos clientes internos (Solution Center).
Requisitos:
- Graduação completa;
- Experiência anterior com planejamento orçamentário, ou de demanda, ou de
pessoas;
- Excel avançado, Power point intermediário;
- Será considerado diferencial, conhecimento com SAP e ter atuado em área de
planejamento, e/ou dimensionamento de pessoas em Call Center.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1284893/analista-inteligenciaoperacional-sr#sthash.bMtOCpny.dpuf
www.vagas.com.

Analista Excelência Operacional
Código da vaga: v1285351
Nível hierárquico: Pleno
Local: Hortolândia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Atribuições do Cargo:
Formação: Superior Completo Administração Empresas, Ciências Contábeis,
Comércio Exterior ou áreas afins;
Excel Intermediário/Avançado;
Desejável conhecimento com o Sistema SAP;
Desejável conhecimento da Metodologia PDCA;
Experiência: Na área de Excelência Operacional, Processos ou Projetos;
Desejável ter atuado em CSC - Centro Serviços Compartilhados;
ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: Realizar e garantir a melhoria contínua dos processos,
através de projetos internos de otimização e automação, seguindo o modelo de
gestão de excelência, bem como o suporte e monitoramento das performances dos
processos, possibilidades de inovação, produtividade e qualidade dos serviços.
Atuando com Mapeamento de processos, revisão e implantação de processos.
Elaboração e acompanhamento de plano de ação e analises crítica.
Gerar e analisar indicadores.
Noções básicas de gerenciamento de projetos.
Benefícios:
- Plano médico
- Plano odontológico
- Seguro de vida
- Refeição
- Ticket Alimentação
- Transporte
- Medicamentos (Fabricação Própria)
- Creche
- Entre outros
Por favor, caso você seja um candidato PCD, pedimos que inclua o laudo médico
em sua candidatura.
Obrigada, Equipe de Recrutamento e Seleção.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285351/analista-excelenciaoperacional#sthash.wBOnwnUQ.dpuf
www.vagas.com.br

OPERADOR DE ROÇADEIRA / CUBATÃO-SP

Código da vaga: v1284918
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: Cubatão / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
Atividades:
Executar atividades com roçadeira lateral; Inspecionar o equipamento (check list
padrão); sinalizar a áreas antes de iniciar a tarefa;
Roçar e capinar; Zelar pela manutenção e funcionamento do equipamento;
Colaborar com a limpeza e organização da frente de serviço.
Benefícios: Plano Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida, Transporte e
Refeição.
Gentileza informar pretensão salarial.
Local de Trabalho: Cubatão/SP.
Avalie as informações sobre
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1284918/operador-de-rocadeiracubatao-sp#sthash.teKpxaZj.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de CFTV
Código da vaga: v1285237
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Janeiro de 2016
Atribuições:
Operação do circuito fechado de câmeras;
Controle de acesso de pessoas;
Relatórios diários
Requisitos:
Ensino médio completo
Conhecimento em pacote Office
Vivência na área
Local de trabalho: Curitiba
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285237/operador-decftv#sthash.EnWRBhYe.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Patentes
Código da vaga: v1284987
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
- Atividades:
Envio de carta informativa para clientes;
Feitura de Nota de Débito;
Faturamento.
- Requisitos:
Superior em Curso;
Conhecimento em Propriedade intelectual será um diferencial;
Inglês Fluente.
Local de trabalho: Centro - RJ
Favor enviar pretensão salarial
Benefícios: AM + AO + VT + VR + Seguro de Vida
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1284987/assistente-depatentes#sthash.aknrYzD1.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Operações (Todas as regiões - Grande SP)
Código da vaga: v1285089
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: vinte
Data de expiração: 16 de Fevereiro de 2016
Requisitos da Vaga:
•Empresa de Prestação de Serviços Busca Profissionais para Atuar na Área
Manutenção Técnica
•Requisito: Técnica em Mecatrônica, Eletrônica ou Eletrotécnica, com CREA.
•Ter conhecimento em manutenção preventiva e corretiva TAA (Terminal de Auto
Atendimento) e demais equipamentos de automação bancária;
•Ativação e configuração de TAA e demais equipamentos;
•Vistoria e verificação de pontos lógicos;
•Suporte aos serviços de organização em pontos de atendimento bancários;
•Manutenção preventiva e corretiva de CFTV, central de alarmes, nobreak, PGDM e
infraestrutura de comunicação;

•Operações de equipamentos de testes e de configuração de redes de
comunicação;

•Instalações elétricas, aterramento e cabeamento de redes locais;
•Desejável possuir CNH e veículo próprio
•Possuir CREA.
•Ter Disponibilidade de horário, e para viagens
Salário: R$ 1732,00
Benefícios:
•Vale Refeição; (29,00 POR DIA)
•Vale Transporte;
•Ajusto de custo Veículo.
Local de Trabalho: Vagas para várias regiões da grande SP.
Forma de Contrato: Vaga com contrato temporário com chance de efetivação (90
dias ou 180 dias).
Grupo EmpZ
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285089/tecnico-de-operacoestodas-as-regioes-grande-sp#sthash.Wwdc1irj.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Operacional
Código da vaga: v1284088
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Palmas / TO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Janeiro de 2016
Formado ou cursando administração/logística, experiência com gestão de pessoas,
liderança de equipes, experiencia na função em supermercados, hortifruti e/ou
transportes (logística de cargas).
Salário: R$ 1.500,00 + Benefícios
Necessário disponibilidade de horário
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1284088/supervisoroperacional#sthash.nM9UMbUo.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Operacional

Código da vaga: v1282697
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: Vitória / ES / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 13 de Janeiro de 2016
Escolaridade
Ensino Médio completo e/ou Técnico
Descrição da Função
Separação e embalagem de produtos, atendimento ao cliente, liberação de
mercadorias para transportadora, rastreamento de entregas, realizar baixa de
informação, suporte ao clientes e relatórios gerenciais.
Benefícios
Vale transporte, Vale refeição e alimentação, Assistência médica e odontológica,
Seguro de Vida.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282697/auxiliaroperacional#sthash.5LmvSwTT.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Operacional
Código da vaga: v1284155
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 15 de Janeiro de 2016
Principais Responsabilidades:
Cadastrar e lançar informações no sistema;
Garantir que as informações foram registradas
corretamente;
Acompanhar e monitorar indicadores;
Atender demanda operacional.
Requisitos:
Formação superior completa ou cursando os últimos
períodos de administração e/ou áreas afins;
Ter trabalhado com cadastramento de informações em
sistema;
Ser organizado;
Ter agilidade e muita atenção.
LOCALIDADE: Barra da Tijuca
HORÁRIO: Flexível
Salário: a combinar

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1284155/assistenteoperacional#sthash.m9rO628L.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Operacional de Armazém
Código de La vacante: v1284437
Nivel hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Cajamar / SP / BR
Quantidade de vacantes: uma
Fecha de expiração: 29 de janeiro de 2016
Responsabilidades
-Liderar e supervisionar toda a equipe diretamente subordinada, garantindo que a
Panalpina atinja e/ou supere o nível de serviço acordado com os respectivos
clientes.
-Garantir o cumprimento de procedimentos operacionais em acordo com a política
PANALPINA e os requisitos dos clientes
-Desenvolver e implementar controles específicos que suportem as tomadas de
decisão da Coordenação e Gerência.
-Manter os sistemas inerentes à operação atualizados, bem como controles e
relatórios operacionais.
-Atuar de forma pró-ativa na resolução de possíveis / eventuais problemas.
Qualificações
- Informática pacote Office avançado.
- Desejável Inglês.
- Bom relacionamento interpessoal.
- Boa capacidade analítica.
- Boa capacidade de comunicação / argumentação.
- Liderança.
- Rapidez e acuracidade nas tomadas de decisão
Habilidades
- Rotinas de Picking e Packing
- Rotinas de Inventário
- Rotinas de Produção
º Vaga para a filial de Cajamar
º Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação, Ass Médica, Ass
Odontológica, Convênio Farmácia e Seguro de Vida.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1284437/supervisor-operacionalde-armazem#sthash.ZPxcO4aa.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Excelência Operacional

Código da vaga: v1282623
Nível hierárquico: Gerência

Local: Brasil
Data de expiração: 13 de Janeiro de 2016
Pré-requisitos
- Superior completo em Administração, Engenharia Química ou de Produção
(desejável pós-graduação);
- Sólida vivência com melhorias de processos da área industrial na Ind.
Farmacêutica, Química, Cosmética ou Alimentícia;
- Imprescindível ter experiência em processos produtivos (lead time) e materiais de
embalagem;
- Bons conhecimentos de Informática (Excel avançado);
- Bom nível de inglês (desejável avançado).
Principais atividades
- Implantar e manter o programa de excelência operacional nas unidades da Cia;
- Suportar o time de liderança na direção estratégica e implementação do programa
excelência operacional para garantir a aplicação consistente e rigorosa em toda a
planta;
- Acompanhar o progresso de cada implementação, de cada pilar em relação ao
cronograma de implementação “master plan”, e desenvolver planos de contingência
e recuperação necessários para atingir os resultados planejados;
- Conduzir auditorias para garantir que o conhecimento está sendo efetivamente
transferido e que o processo de excelência operacional está sendo adotado de
maneira sustentável a todos.
Avalie a descrição da empresa
Avalie as informações sobre a função e o cargo
CANDIDATAR-SE A ESSA VAGA
Compartilhar esta vaga:
Publicidade
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282623/gerente-excelenciaoperacional#sthash.xw7G5vK9.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Sistema Operacional Júnior - Campinas/SP
Código da vaga: v1283766
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Janeiro de 2016

Agendamento de atividades críticas, gestão da transição do serviço para o
fornecedor.
Gerenciamento de Servidores (Windows e Linux),

Gestão de Mensageria (Microsoft Exchange, Lotus Notes, etc),
Atuação em projetos de migração de serviço de e-mail, Storage, Backup, rede de
computadores.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283766/analista-de-sistemaoperacional-junior-campinas-sp#sthash.IulotXKF.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Unidade Operacional I (São Gonçalo do Amarante/RN)
Código da vaga: v1284646
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Gonçalo do Amarante / RN / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Janeiro de 2016
Atuação no gerenciamento de contrato, segmento corporativo.
Atividades:
Responsável pela coordenação dos serviços de alimentação da unidade;
Desenvolver novos cardápios e garantir excelência no atendimento ao cliente;
Gestão de pessoas;
Planejamento, compras, faturamento e gestão financeira da unidade;
Requisitos:
Vivência em cozinha industrial;
Conhecimento em sistemas de gerenciamento.
Formação:
Superior Completo em Nutrição.
Local de trabalho:
São Gonçalo do Amarante/RN
Horário de trabalho:
Das 07h00 às 16h48 - escala 5x2 -Necessária disponibilidade de tempo para
trabalhar aos sábados, e também atenção as emergências no final de semana e
feriados.
Benefícios:
Assistência médica, assistência odontológica, vale transporte, alimentação no local,
seguro de vida.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1284646/gerente-unidadeoperacional-i-sao-goncalo-do-amarante-rn#sthash.DZJ3nugo.dpuf

www.vagas.com.br

MONTADOR / SOLDADOR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Fabricante de elementos de caldeiraria , sistemas de exaustão e filtragem
de fumos Industriais está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Montar equipamentos conforme desenhos
Requisitos: Desenho Técnico Mecanico , Solda Mig/Mag , Procedimentos de
caldeiraria em geral
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Supermercado , Plano de Saúde e etc.
Observações: horário seg. Sex - 06h45min - 16h30min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh@treal.com.br com a sigla Montador no campo assunto até o dia 31/01/2016.
Veja outras vagas de Montador / Soldador no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VIGILANTE MASCULINO DIURNO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Grupo GPS Com mais de 40 anos de atuação no mercado, a empresa atua no
segmento de prestação de serviços e terceirização. Está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Fará ronda, controlará a entrada e saída de funcionários e de
visitantes. Contratação imediata.
Requisitos: Informática; Ensino Médio Completo; Curso de Vigilante; Reciclagem
em dia;
Salário: R$ 1.351,78
Benefícios: VR; VA; AO; VT
Observações: Ter fácil acesso a região do Aeroporto. Ter acima de 1,70 de altura.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Aline para o email aline.marinho@gpssa.com.br com a sigla VIG MAS D no campo assunto até o
dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de VIGILANTE MASCULINO Diurno no Emprega Campinas. É
100% grátis!

VIGILANTE / AMPARO / SP / 2 VAGA(S)
Empresa de Segurança contrata Vigilante. Está com duas vaga(s) em aberto para
AMPARO / SP.
Responsabilidades: Controle de acesso. Ronda perimetral. Vigilância e preservação
do posto. Preencher livro de ocorrência, quando necessário. Comunicar ao
supervisor qualquer ocorrência no posto.
Requisitos: Ter ensino médio completo. Ter curso de vigilante ou reciclagem em
dia. Ter conhecimentos em Informatica.
Salário: R$ 1.218,00
Benefícios: Vale transporte, vale refeição alimentação e cesta básica, convenio
odontológico e seguro de vida. 30% de periculosidade.
Observações: Horário de trabalho das 06h00min as 18h00min com a escala 12x36.
Residir em Amparo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
darena@grupogp.com com a sigla Vig Amparo no campo assunto até o dia
11/01/2016.
Veja outras vagas de VIGILANTE no Emprega Campinas. É 100% grátis!

MONTADOR/INSTALADOR TÉCNICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Montar balcão, gôndola central, calha de ofertas, aparador
frontal, gancho, e prateleira nos estabelecimentos comerciais.
Requisitos: Necessária experiência em montagem de estantes, gôndolas, com
carteira de motorista (CNH) e disponibilidade de horário para fazer viagens em todo
brasil.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Cesta de alimentos / Unimed / seguro de vida empresarial / VT pago em
dinheiro ou passe.
Observações: Ter disponibilidade de horário, pois a empresa possui trabalhos em
que as instalações são feitas dentro ou fora do horário comercial, de acordo co m a
disponibilidade do cliente. Horário: Seg à Sexta das 07h30min às 11h30min e
12h30min às 17h18minh

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natalia para o email selecao@irasoaresrh.com.br com a sigla Montador no campo assunto até o dia
16/01/2016.
Veja outras vagas de Montador/Instalador Técnico no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COORDENADOR OPERACIONAL / CAMPIN / 3 VAGA(S)
Precisa RH em parceria com grande rede de lojas da região está com três vaga(s)
em aberto para CAMPIN.
Responsabilidades: Realizar o acompanhamento e desenvolvimento dos
supervisores na busca das metas, Realizar apresentação de resultados periódicos,
realizar o tratamento do setor como um todo.
Requisitos: ¬ Acima de 18 anos; ¬ Experiência comprovada na carteira de no
mínimo seis meses; ¬ Saber liderar pelo exemplo e não pela imposição; ¬ Gostar
de metas, números, área comercial;
Salário: R$ 3.880,00
Benefícios: ¬ Comissão; ¬ Prêmios; ¬ Vale Transporte ou Combustível; ¬ Vale
Refeição; ¬ Convênios; ¬ Entre outros Benefícios;
Observações: Horário de Trabalho á ser definido
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Precisar para o email precisaempregos3@gmail.com com a sigla Coordenador no campo assunto até
o dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de COORDENADOR OPERACIONAL no Emprega Campinas. É
100% grátis!

SUPERVISOR OPERACIONAL
Para empresa de Conservação, Limpeza e Higienização;
Exigência:
Experiência de dois anos
Habilitação
Disponibilidade para viajar
2o grau completo
Residente em Niterói, São Gonçalo, Marica ou Região Oceânica
Os currículos deverão ser enviados para vagastecnicas@yahoo.com.br com o título:
SUPERVISOR OPERACIONAL 2016

SERRADOR - MARMORARIA / VINHEDO - SP / 1 VAGA(S)
A imperial Marmoraria, nova e vinhedo busca profissionais do ramo para atuar no
seu time de colaboradores está com uma vaga(s) em aberto para Vinhedo - SP.
Responsabilidades: O colaborador irá atuar em todo o ramo de atividade envolvida
ao cargo.
Requisitos: Saber utilizar serra para chapa e aproveitamento de chapa e carregar
material.
Salário: a combinar
Benefícios: Á combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Lucas Mansini
para o e-mail Lucas.imperialmarmoraria@gmail.com com a sigla Serrador no campo
assunto até o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de Serrador - Marmoraria no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / CAMPINAS E REGIÃO / 1 VAGA(S)
Empresa de grande porte em parceria com a Adecco está com uma vaga(s) em
aberto para Campinas e região.
Responsabilidades: Atuar com reformas
Requisitos: Ensino Fundamental Completo. Experiência como ajudante de pedreiro.
Salário: R$ 1.153,00
Benefícios: Vale Transporte + Vale Alimentação + Assistência Médica
Observações: Disponibilidade de horário
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Karolina para o email Karolina.oliveira@adecco.com com a sigla Aux. Gera no campo assunto até o
dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de serviços gerais no Emprega Campinas. /a> É
100% grátis!

Técnico - Edificações
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Local: zona norte
Curso técnico em edificações

Experiência significativa na área.
Atividades:
Fiscalizar equipes de terceirizados em campo; Informar resultados de medição e
avanço físico sinalizando desvios de cronograma; Acompanhar, registrar e emitir
relatórios de execução e andamento de projetos; Elaborar e atualizar tabelas e
gráficos para acompanhamento de serviços; Executar pequenos projetos;
Interpretar projetos;
Fazer orçamentos; Arquivar documentos.
Conhecimentos:
Serviços de construção civil, recuperação de estruturas, pintura industrial e
revestimento em fibra de vidro; Geração e acompanhamento de cronogramas;
Domínio de cálculos de área/volume/quantitativo; Fiscalização e supervisão de
obras de pavimentação, recuperação de estruturas, alvenaria e revestimento,
dentre outras; Interpretação de projetos; Auto CAD; Pacote Office.
Horário: 07h30minh/17h18minh (de segunda a sexta-feira)
A empresa oferece:
Salário: R$ 4. 580,00 + 30% de periculosidade
Benefícios: VT/refeição local
Vaga temporária (três meses)
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/tecnicoedificacoes-231633.aspx

PINTOR PREDIAL / CAMPINAS E REGIÃO / 2 VAGA(S)
Empresa de grande porte em parceria com a Adecco está com dois vaga(s) em
aberto para Campinas e região.
Responsabilidades: Atuar com reformas
Requisitos: Ensino Médio Completo. Experiência como pintor predial.
Salário: R$ 1.613,00
Benefícios: Vale Transporte + Vale Alimentação + Assistência Médica
Observações: Disponibilidade de horário
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Karolina para o email Karolina.oliveira@adecco.com com a sigla Pint.Pred no campo assunto até o
dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de Pintor Predial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

OPERADOR DE EMPILHADEIRA / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
A R1 Logística foi fundada em 2011 com o foco no cliente, em seus colaboradores e
nos resultados. Está com uma vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Check list diário de itens da empilhadeira, conforme
procedimento; Movimentações diversas nas áreas de recebimento e expedição;
Alocação de materiais nos racks; Separação de materiais; Carregamento e
descarregamento de carga Organização e limpeza do local de trabalho
Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência em empilhadeira a gás e elétrica;
dois anos de experiência na função;
Salário: a combinar
Benefícios: Refeição no local VT
Observações: Horário de trabalho: 06h00min às 14h40min (seg - sex) 06h00min às
11h40min (sábados)
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Maria Helena para
o e-mail curriculo@r1logistica.com.br com a sigla Op Empilhadeira no campo
assunto até o dia 13/01/2016.
Veja outras vagas de Operador de Empilhadeira no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

MEIO OFICIAL CONSTRUÇÃO CIVIL / CAMPINAS E RMC / SP / 3 VAGA(S)
Alfa Ômega Manutenções é uma empresa de pequeno porte. Atuamos no mercado
de manutenção, conservação predial e comercial e industrial. Está com três vaga(s)
em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Auxiliar no preparo do canteiro de obras, confecciona formas,
forro de laje, andaimes e demais estruturas.
Requisitos: Desejável Ensino Médio Completo. Necessário Conhecimento em
alvenaria, elétrica, hidráulica e pintura.
Salário: a combinar
Benefícios: Serão informados durante entrevista.
Observações: Contratação a princípio temporária, após período de experiência,
regime CLT.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email atendimento@alfaomegamanutencao.com.br com a sigla MOP no campo
assunto até o dia 05/02/2016.
Veja outras vagas de MEIO OFICIAL CONSTRUÇÃO CIVIL no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ELETRICISTA – ANGRA DOS REIS
Requisitos:
·
2° grau completo
·
Curso de Eletricista (mínimo 230h)
·
Disponibilidade de horário
·
Necessário ter CNH “B”
Atividades:
Atuar em atividades inerentes a função dentro de concessionária de energia.
Salário:
R$1.090,97 + 30% periculosidade
VT + VR/VA (R$21,00 p/dia) + Assistência Médica e Odontológica
Horário:
07h30minh às 17h18minh
Local: ANGRA DOS REIS/RJ
Encaminhar cv para rj.selecaodeprofissionais@gmail.com
ASSUNTO: ELETRICISTA - ANGRA DOS REIS

SAÚDE

MASSOTERAPEUTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Beauty Ville Esthetic, estamos a mais de nove anos no mercado, estamos
localizados no Alphaville Campinas. Está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Cumprir horário, organização de sala, ser pró-ativa.
Requisitos: Massagem Relaxante Reflexologia Shiatsu Massagem com bamboo
Drenagem linfática pré e pós cirúrgico Massagem modeladora Terapia de Pedras
quentes Massagem com velas
Salário: a combinar
Benefícios: Transporte

Observações: Horário: 14 às 20 horas Terá alguns eventos fora da empresa (quick
massagem e escalda pés) Não há necessidade de ter carro.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Giovana Félix para
o e-mail contato@beautyville.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
16/01/2016.
Veja outras vagas de Massoterapeuta no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Nutricionista (100hs mensais) Betim
Código da vaga: v1282666
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Betim / MG / BR
Data de expiração: 13 de Janeiro de 2016
• Realizar o atendimento aos pacientes, por meio da avaliação nutricional,
prescrição de planos alimentares, elaboração de cardápios e orientações aos
familiares, de acordo com técnicas e premissas pré-estabelecidas.
• Definir e ajustar os cardápios de pacientes refeição, visando equilibrar as
necessidades e preferências dos pacientes com aspectos relacionados a custos e
melhor, promovendo a melhoria das condições de alimentação, apresentando
alternativas e soluções para um melhor aproveitamento nutricional.
• Participar de programas e grupos de promoção à saúde, desenvolvendo
conteúdos e realizando a apresentação de temas específicos, de acordo com as
características e necessidades do público alvo.
• Efetuar o registro dos atendimentos, elaborando relatórios sobre a evolução dos
pacientes, bem como identificando a necessidade de encaminhamento a outros
profissionais da saúde.
Disponibilidade para trabalhar no CPS Betim
VT + VA + Plano se saúde + salário compatível com o mercado.
Horário de trabalho: SEGUNDA A SEXTA DE 12h30min ÀS 16h30min + SÁBADO DE
08h00min ÀS 12h00min
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282666/nutricionista-100hsmensais-betim#sthash.e0dueIBK.dpuf
www.vagas.com.br

AUX DE ENFERMAGEM DO TRABALHO / REGIÃO DE MONTE MOR / 1
VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para Região de Monte Mor.
Responsabilidades: À serem informados na entrevista
Requisitos: - Experiência como Auxiliar de Enfermagem do Trabalho - Coren ativo,
como Auxiliar de Enfermagem do Trabalho - Ensino Médio Completo + Curso de
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho
Salário: a combinar

Benefícios: à serem informados na entrevista
Observações: Os interessados deverão encaminhar CV, somente se obtiverem os
conhecimentos mencionados.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o
e-mail recrutamentomontemor2015@gmail.com com a sigla Aux. De Enf do Traba
no campo assunto até o dia 31/01/2016.
Veja outras vagas de Aux de Enfermagem do Trabalho no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Farmacêutico
Código da vaga: v1283613
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campo Grande / MS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Atividades: esclarecimento de dúvidas referente à medicamentos e receitas,
organização de produtos e psicotrópicos, serviços de saúde, responsabilidade por
administração de medicamentos injetáveis, responsabilidade pela validade de
produtos, controle de psicotrópicos, treinamento de equipe, planos de ação com o
gerente.
Horário: 15h00min às 17h00min e das 21h00min às 23h00min
Salário: R$2590, 00
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1283613/farmaceutico#sthash.M4vCEBQZ.dpuf
www.vagas.com.br

MÉDICO DO TRABALHO
Código da vaga: v1283322
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Maracanaú / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Indispensáveis:
Experiência e Especialização em Medicina do Trabalho;
Conhecimento em Legislação Previdenciária;
Disponibilidade para trabalhar por 30 horas semanais/ 6 horas por dia, abrangendo
os três turnos.
Desejáveis:
Conhecimento em Excel Intermediário.
Principais Atividades:
Gerir as atividades de medicina do trabalho no Ceará;

Realizar exames ocupacionais;
Elaborar o PCMSO das unidades do Ceará;
Executar e avaliar as ações previstas no Programa PCMSO;
Apoiar ações de medicina preventiva e monitorar o desenvolvimento que é feito
pelo plano de saúde internamente, entre outros.
Salário + Benefícios (Plano de Saúde, Plano odontológico, Refeitório na empresa,
Vale Transporte, Rota da empresa, Programa de Participação nos Resultados entre
outros.)

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283322/medico-dotrabalho#sthash.vLXcmN0i.dpuf
www.vagas.com.br

Médico do Trabalho
Código da vaga: v1283692
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Requisitos:
Formação:
Ensino Superior Completo em Medicina;
Imprescindível Pós Graduação em Medicina do Trabalho.
Conhecimentos em Legislação Previdenciária (Afastamentos pelo INSS,
Reabilitação, FAP, Contestações de NTEP/CAT, etc), Exames Ocupacionais
(Exigências da NR-7, controle de PCMSO e Relatório Anual); Absenteísmo.
Imprescindível experiência de atuação como médico do trabalho em outras
empresa.
Desejável conhecimento em Ergonomia, promoção de ações de qualidade de vida
na empresa, conhecimento de suporte aos processos trabalhistas relacionados à
saúde e E-social.
Principais Atividades:
Afastamentos Previdenciários:
Suporte a equipe de saúde ocupacional quanto a abertura do processo de
afastamento pelo INSS junto à previdência Social, avaliação dos casos que podem
ou não gerar afastamentos, elaboração de contestações de CAT/NTEP, Avaliar e
atuar nos casos de Reabilitação profissional, Avaliação dos casos de restrições;
Atuação direta nas defesas do FAP;
Exames Ocupacionais:
Atuação direta no fluxo de exames ocupacionais da empresa fazendo as interfaces
com os fornecedores, alinhando condutas e processos, controle de PCMSO e
Relatório Anual;

Fiscalizações/Autuações:
Atuar de forma direta nos casos de fiscalizações/autuações relacionadas à saúde
buscando os subsídios necessários para atender a demanda e fazendo interface
com Jurídico/Relações Laborais;
Suporte a equipe de segurança ocupacional: Atuar em conjunto com esta equipe
para prestar esclarecimentos e parecer de saúde necessários para os processos de
investigação de acidente de trabalho;
Suporte as Ações de Qualidade de Vida:

Atuar em conjunto com a equipe de Saúde Assistencial nas campanhas de
promoção realizadas na empresa;
Suporte ao RH/Consultoria Interna e Áreas Clientes:
Prestar o suporte de saúde necessário, dentro do âmbito das suas atribuições, para
as equipes de Consultoria Interna e áreas Clientes.
Jornada semanal: 30 horas
Avalie a descrição da emp
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283692/medico-dotrabalho#sthash.scZZRxGC.dpuf
www.vagas.com.br

Médico
Código da vaga:v1283362
Nível hierárquico: Sênior
Local: Itajaí / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:14 de Janeiro de 2016
Atendimento clínico.
Consulta ambulatorial.
Análise de exames diagnósticos.
Acompanhamento de tratamento clínico.
30 horas semanais negociáveis.
Agendamento de pacientes com tempo adequado para atendimento de qualidade.
Somente clientes particulares.
Ganhos acima da média de mercado.
Prestação de Serviço - PJ.
- See more at:
http://www.vagas.com.br/vagas/v1283362/medico#sthash.x29Csvaj.dpuf

Farmacêutico Substituto Gerente I
Código da vaga:v1283403
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: duas

Data de expiração:14 de Janeiro de 2016
Pré-Requisitos:
• Formação Acadêmica: Superior em Farmácia e com registro no Conselho Regional
de Farmácia (CRF);
• Informática: Conhecimentos básicos no pacote Office;
• Desejável: Conhecimento da Resolução da Vigilância Sanitária e do Conselho
Regional de Farmácia;
• Disponibilidade de horário das 14h00 às 22h20. Escala 6x1 (folgas aos sábados
ou domingos com plantões 12h alternados).
Responsabilidades
• Orientação aos clientes quanto ao uso correto dos medicamentos;
• Supervisão de recebimento e estocagem de medicamentos;
• Supervisão e dispensação dos produtos farmacêuticos e medicamentos para os
clientes;
• Realização de inventários e relatórios às atividades do setor;
• Escrituração de medicamentos controlados etc.
• Gestão da Equipe
Local de Trabalho:
Drogaria Extra Jaguaré
Remuneração:
R$ 2.690,00 + A.M + A.O,Restaurante no local, Possibilidade de desconto em
Faculdades e Escolas de Idiomas, Plano de Carreira, Bônus Anual*, Seguro de Vida,
V.T.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283403/farmaceuticosubstituto-gerente-i#sthash.xglrKyn8.dpuf
www.vagas.com.br

Enfermeiro (a) Visitador Atendimento Domiciliar (Praia da Baleia / Litoral
Norte)
Código da vaga: v1284862
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
- Responsável pelas visitas de pacientes, implantados com assistência domiciliar.
- Habilidade em punção venosa, coleta de exames laboratoriais, passagem de
cateter nas gástrico, nas enteral, cateter vesical de demora e de alivio, plano
medicamentoso, administração de medicamentos, assistência a pacientes.
- Graduação concluída em Enfermagem
- Coren Ativo

- Profissional Autônomo
- Pagamento por atendimento
- Atuação no Litoral Norte
- Inicio imediato
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1284862/enfermeiro-a-visitadoratendimento-domiciliar-praia-da-baleia-litoral-norte#sthash.gAj1pDWI.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Farmácia
Código da vaga: v1284884
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Santa Catarina / BR
Data de expiração: 17 de Janeiro de 2016
ATIVIDADES:
Profissional responsável por auxiliar no gerenciamento de insumos da farmácia,
proporcionando meios adequados para a assistência de serviços de saúde da
organização.
REQUISITOS NECESSÁRIOS:
Ensino Médio Completo ou Técnico em Farmácia;
Informática básica;
Controle de estoque.
REMUNERAÇÃO:
R$ 1.514,91
BENEFÍCIOS:
Vale Alimentação/Refeição;
Vale-transporte;
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Auxílio Creche (para filhos de até seis anos);
Plano de Carreira.
HORÁRIO:
12x36 - das 7h às 19h
LOCAL DE TRABALHO:

Hospital Unimed (São José).
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1284884/assistente-defarmacia#sthash.jQeK7iU5.dpuf
www.vagas.com.br

AUX E TECNICOS DE ENFERMAGEM / ARTUR NOGUEIRA / SP / 6 VAGA(S)
TOP ONE ESTA BUSCANDO COLABORADORES NA AREA DA SAUDE está com seis
vaga(s) em aberto para ARTUR NOGUEIRA / SP.
Responsabilidades: AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM
Requisitos: AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de TOP ONE
CUIDADORES para o e-mail toponecuidadores@gmail.com com a sigla no campo
assunto até o dia 31/01/2016.
Veja outras vagas de Aux e técnicos de enfermagem no Emprega Campinas. É
100% grátis!

AUXILIAR DE ENFERMAGEM / CAMPINAS / SP / 5 VAGA(S)
Cooperativa de grande expressão com foco em Home Care está com cinco vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Precisamos de profissionais que tenham fácil acesso ao Swiss
Park e que ficarão responsáveis pelo atendimento a paciente de média
complexidade e realizar ações de prevenção e promoção a saúde, assim como
melhorias na qualidade da assistência. Deverão ministrar medicamentos, técnicas
de curativo e outras atividades pertinentes ao cargo.
Requisitos: Não é necessário experiência, pois realizamos treinamento.
Imprescindível possuir Coren ativo
Salário: a combinar
Benefícios: Profissional atuará como autônomo.
Observações: Profissional poderá escolher escala 12x36 noturno/diurno sendo par
ou impar.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Viviane Calixto
para o e-mail rh.saude@ymail.com com a sigla Swiss Park no campo assunto até o
dia 10/01/2016.

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

Fisioterapeuta (Atendimento Home Care SUMARÉ - SP)
Código da vaga: v1285888
Nível hierárquico: Sênior
Local: Sumaré / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Janeiro de 2016
- Atuar na realização de atendimento pontual em Home Care.
- Realizar acompanhamentos e tratamentos.
- Habilidades com pacientes com patologias respiratórias e motora.
- Superior concluído em Fisioterapia.
- Pagamento por atendimento
- ATUAÇÃO EM SUMARÉ
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1285888/fisioterapeutaatendimento-home-care-sumare-sp#sthash.UR8FCuCv.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico Enfermagem do Trabalho
Código da vaga: v1286899
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Conceição do Mato Dentro / MG / BR
Quantidade de vagas: quatro
Data de expiração: 22 de Janeiro de 2016
Realizar triagem dos pacientes, realizar os procedimentos solicitados pelo
enfermeiro, apoiar as rotinas de saúde ocupacional. Atuar em atendimentos para
execução de testagens para verificação de uso abusivo de álcool e outras drogas,
acompanhamento de atividades relacionadas a saúde; avaliações de riscos de
saúde nas áreas; acompanhamento, gerenciamento, investigação de desvios e
emissão de relatórios com relação a Higiene Ocupacional, Incidentes de Trabalho,
Incidentes de Saúde e Gerenciamento de Programas Legais e Requisitos Legais.
Atendimento à emergências.
Pré-requisitos:

Formação Curso Técnico em Enfermagem;
Vivência na área;
Disponibilidade de trabalhar 40 horas semanais.
Benefícios:
Transporte
Moradia
Alimentação
Local de Trabalho: Conceição do Mato Dentro
Informar pretensão salarial.

- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1286899/tecnico-enfermagemdo-trabalho#sthash.W4rzSl7i.dpuf
www.vagas.com.br

Analista saúde animal - avicultura
Código da vaga: v1282321
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:10 de Janeiro de 2016
Duas vagas: Paraná (região oeste) e outra para SP
Principais Atribuições:
•
Constantes visitas aos clientes da empresa para monitorar a integridade
intestinal e respiratória das aves
•
Treinamento sobre identificação de lesões que serão monitoradas
•
Inserir os dados de necropsias no sistema e produzir relatórios padronizados
aos clientes
•
Suporte às atividades de análise de dados relacionados à área
•
Coletar, organizar, tabular, relacionar e analisar estatisticamente dados
obtidos de clientes nos quais existem projetos
Requisitos para o Cargo:
•
Recém-formado ou com no máximo duas anos de formado em Medicina
Veterinária ou Zootecnia
•
Interesse e conhecimento em avicultura industrial (preferencialmente
frangos de corte)
•
Inglês intermediário (principalmente para leitura de artigos científicos)
•
Desejável conhecimento em Excel
•
Disponibilidade para viajar
•
Ter carteira de moto
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1282321/analista-saude-animalavicultura#sthash.BudGKTnZ.dpuf
www.vagas.com.br

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 + Insalubridade + Adicional Noturno
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
curriculorhniteroi@gmail.com mencionando no assunto TÉCNICO DE ENFERMAGEM
UTI NEONATAL

ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA para atuar na UTI NEONATAL.
Formação/Experiência Requerida:
-Curso superior em enfermagem completo;
-COREN ativo;
-Especialização em Neonatologia;
-Sólida vivência em UTI Neonatal.
Carga Horária:
Plantão 12h/60h - SN - 19h às 7h
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale transporte;
Refeição no local;
Desconto em faculdade;
Desconto em farmácia.

Salário: R$2400,00
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
curriculorhniteroi@gmail.com mencionando no assunto "ENFERMEIRO(A)
PLANTONISTA - UTI NEONATAL"

TÉCNICO RADIOLOGIA / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Area da Saúde está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Responsável Técnico
Requisitos: Experiência em Raios-X e Mamografia Residir na RMC
Salário: a combinar
Benefícios: Plano de Saúde após experiência Vale Alimentação
Observações: Horário a combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Eliana para o email elizana@r4adcon.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de Técnico Radiologia no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Farmacêutico
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista (farmacêutico)
Porte: grande
Com CRF ativo
Realizará todas as atividades pertinentes ao cargo.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: bonificação + alimentação no local + VT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/farmaceutico-231622.aspx

FARMACÊUTICO SUBST. / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
MAIOR EMPRESA VAREJISTA DO BRASIL está com uma vaga(s) em aberto para
PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Atendimento aos clientes, dispensação de medicamentos,
gestão de equipe, escala, organização de receituário e armário de controlados,
conhecimento na Resolução da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de
Farmácia, e outras funções pertinentes ao cargo.

Requisitos: Superior completo em Farmácia. CRF ativo. Disponibilidade para
trabalhar no 2º Turno (14h às 22h20). Necessário experiência em drogarias.
Salário: R$ 2.690,00
Benefícios: Vale transporte, refeição no local, Plano médico e odontológico, auxilio
material escolar, seguro de vida, cesta básica, auxilio funerário, cartão mamãe para
filhos até cinco anos e Plano de carreira.
Observações: Vaga Efetiva. Regime de Contratação CLT. Local de trabalho:
Drogaria Extra Paulínia, localizado no endereço: Av. José Paulino, 2600 – Jd.
América – Paulínia/SP.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de TUAMNI para o email tuamni.neto@multivarejogpa.com.br com a sigla FARMAC.PAULINIA no campo
assunto até o dia 18/01/2016.
Veja outras vagas de FARMACÊUTICO SUBST. no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

TÉCNICO DE ENFERMAGEM / AMERICANA / SP / 10 VAGA(S)
Medilar Emergências Médicas está com 10 vaga(s) em aberto para AMERICANA /
SP.
Responsabilidades: Prestar atendimento ao paciente em domicilio, ter experiência
com punção venosa, diluição de medicação, ventilação mecânica. Experiência com
aspiração traqueal, cuidados com dieta enteral e gastrectomia, banho e cuidados
gerais. Receber e passar o plantão de sua responsabilidade dentro do horário
estabelecido. Fazer registro, anotação de enfermagem e das atividades executadas
Requisitos: Curso Técnico em enfermagem concluído; Coren Ativo; Desejável Curso
BLS (Suporte Básico de Vida); Ter experiência em Home Care.
Salário: a combinar
Benefícios: Plano de saúde, Vale transporte alimentação
Observações: Horário de trabalho: Dia (07h00min às 19h00min) escala 12x36
Registro CLT; Disponibilidade para início Imediato

Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo até o endereço av
Brasil, 494. Americana SP, para a vaga de Técnico de Enfermagem aos cuidados de
Bruna até o dia 15/01/2016.
Veja outras vagas de Técnico de Enfermagem no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ENFERMEIRA OBSTETRICIA (P. A.) / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Hospital e Maternidade de Campinas está com três vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Controle diário de recursos materiais e correção de possíveis
falhas; classificação de risco para priorizar o atendimento do paciente de acordo
com o grau de complexidade e/ou agravos à saúde, visando prestar assistência
com assertividade e agilidade. Auxiliar no ensino e supervisionar a equipe.
Requisitos: Superior Completo em Enfermagem, com registro no conselho de
classe, Especialização em Obstetrícia. Conhecimento em Atendimento urgência /
Emergência pacientes adultos e em pediatria, atendimento urgência / emergência
ginecológicas, obstétricas, gerenciamento de esqui pé, realização de
cardiótocografia, atendimento de urgência / emergência em recém-nascido,
evolução do trabalho de parto, conhecimento em classificação de risco,
conhecimento pacote Office
Salário: R$ 3.567,21
Benefícios: Vale Transporte; Cesta básica; Convênio Médico.
Observações: Salário + adicional de Insalubridade; Regime CLT; 180 Horas/ Mês
(03 vagas sendo uma das 06h00min as 18h00min, a segunda das 06h00min as
18h00min - folguista e a terceira 18h00min as 06h00min - ferista). Etapas do
Processo: - Prova Teórica, (nota mínima: 6,0) - Avaliação Psicológica; - Entrevista.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Márcia para o email recrutamento@maternidadedecampinas.com.br com a sigla Enf. P.A. no campo
assunto até o dia 15/01/2016.
Veja outras vagas de Enfermeira Obstétrica (P. A.) no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Atendente de Suporte ao Usuário

Código da vaga: k1680-124
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/10/2015
Previsão de encerramento: 23/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3w1z

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: uma
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: uma
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

Analista de Desenvolvimento de Sistemas

Código da vaga: k4010-3
Ramo da empresa: Outros
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: uma
Data de abertura: 17/12/2015
Previsão de encerramento: 15/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1YlqxIB

Analista de Qualidade de Software
Código da vaga: k4010-4
Ramo da empresa: Outros
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: uma
Data de abertura: 17/12/2015
Previsão de encerramento: 15/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1YlqAnN

Analista Programador (a) C#
Código da vaga: k198-100
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Blumenau/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 21/12/2015
Previsão de encerramento: 21/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1IlynLo

Programador (a) PHP Pleno
Código da vaga: k3900-4
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: duas
Data de abertura: 21/12/2015

Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Ilynek

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.

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

Analista de Finanzas Senior - Ciudad de Mexico
Código da vaga: v1283660
Nível hierárquico: Sênior
Local: Ciudad de México / Distrito Federal / MX
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
Actividades:
• Ser responsable por todas las cuentas por pagar de La oficina;
• Tener un excelente conocimiento de La legislación mexicana, con El fin de saber
cuáles son los impuestos necesarios a pagar y lo que hay que hacer para mantener
La oficina cumpliendo con las leyes mexicanas;
• Editar El informe financiero mensual de acuerdo con El proceso de NES;
• Presentar todos los años El balance de La compañía a La Secretaria de Acenda;
• Pagar sueltos, proveedores, concretistas, cuentas de los empleados y El material
de oficina;
• Administrar de forma remota todos los aspectos financieros de La oficina satélite
de Trinidad y Tobago;
• Ser responsable por comprar de forma proactive El material de oficina y buscar
proveedores de servicios;
• Poder toda La información financiera en El Sistema NAVISION;
• Trabajar con los abougados cuando ocorram situaciones de pleito;
• Preparar los cobros a los clientes, fiando los preciso y los impuestos de Servicio,
con El fin de trazer lucros a La empresa, sin olvidar de presentar ofertas
competitivas e interessantes a los clientes;
• Trazer sugere cias para reduzir los costs.
Requerimentos:
• Licenciado en Economía, Administración de Empresas o Contabilidad, con título
para firmar documentos financieros;
• Perfect domínio Del idioma Inglés (tablado y escrito), dispostos a reportar-se en
Inglés;
• Tener una experiencia con nómina y/a área de ingressos y gastos, edemas de
informe final de mês;
• Excelente conocimiento de las regala de nómina mexicanas, de las regalas de
impuestos sobre La renta de México;
• Experiencia en La gestión Directa de La nómina ES una venteja;

• Las personas que ha trabajando en algún de los "Big Four" será un diferencial;
• Experiencia con Navision u otro sistema de consolidação ES un plus.
- See more at: http://www.vagas.com.br/vagas/v1283660/analista-de-finanzassenior-ciudad-de-mexico#sthash.9gFLA6WL.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 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), anunciou no Diário
Oficial da União desta segunda-feira (28), a abertura de dois Concursos Públicos.
O edital 01/2015 rege o certame com vagas para Analista de Planejamento, Gestão
e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas A I (90), e Tecnologista
em Informações Geográficas e Estatísticas A I (50), que requerem formação de
nível superior.
Há oportunidades para Analistas nas áreas de Análise de Projetos (2), Análise de
Sistemas - Desenvolvimento de Aplicações - Web Mobile (6), Análise de Sistemas Desenvolvimento de Sistemas (16), Análise de Sistemas - Suporte Operacional (7),

Análise em Biodiversidade (1), Auditoria (1), Ciências Contábeis (7), Design
Instrucional (3), Educação Corporativa (2), Engenharia Agronômica (3), Engenharia
Civil (2), Geoprocessamento (12), Jornalismo - Redes Sociais (2), Orçamento e
Finanças (1), Planejamento e Gestão (3), Processos Administrativos Disciplinares
(1), Recursos Humanos - Administração de Pessoal (5), Recursos Humanos Desenvolvimento de Pessoas (4) e Recursos Materiais e Logísticos (12).
Já a função de Tecnologista apresenta vagas em Biblioteconomia (2), Economia
(21), Engenharia Cartográfica (3), Engenharia Florestal (3), Estatística (12),
Geografia (4), Programação Visual - Webdesign (5).

No edital 02, no entanto, há 460 vagas para Técnico em Informações Geográficas
e Estatísticas A I, distribuídas entre os Estados do Acre (5), Alagoas (8), Amazonas
(7), Bahia (39), Ceará (24), Distrito Federal (20), Espírito Santo (9), Goiás (18),
Maranhão (12), Minas Gerais (46), Mato Grosso do Sul (6), Mato Grosso (8), Pará
(18), Paraíba (8), Pernambuco (25), Piauí (10), Paraná (31), Rio de Janeiro (36),
Rio Grande do Norte (8), Rondônia (6), Rio Grande do Sul (30), Santa Catarina
(17), Sergipe (8), São Paulo (56) e Tocantins (5).
Os salários variam entre R$ 3.098,85 e R$ 8.734,88, conforme os valores de
gratificação ofertados em cada cargo. A jornada de trabalho é de 40 horas
semanais.
As inscrições ocorrem de 4 a 28 de janeiro de 2016, pelo site da organizadora,
www.fgvprojetos.fgv.br, mediante o preenchimento do formulário disponível na
página eletrônica, e pagamento das taxas nos valores de R$ 49,00 ou R$ 69,00,
por GRU. Podem participar profissionais com ensino médio.
Os participantes serão submetidos as Prova Objetiva, Discursiva e Prática, de
acordo com o método adotado em cada edital. A aplicação dos testes escritos está
prevista para os dias 10 e 17 de abril de 2016.
A classificação final será válida por um ano, podendo ser prorrogada por igual
período

O Concurso Público mais esperado do ano teve o edital de abertura
divulgado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 23 de dezembro de
2015. O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) vai preencher 950
vagas entre os cargos de Analista do Seguro Social, com formação em Serviço
Social (150) e Técnico do Seguro Social (800), que exige nível médio.
Há oportunidades distribuídas entre mais de 600 municípios, nos Estados de São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande
do Norte, Espírito Santo, Paraná, Bahia, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Sergipe,
Maranhão, Alagoas, Piauí, Goiás, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,

Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia, Acre e Distrito Federal. Do total de
vagas, há quantitativo reservado para negros e pessoas com deficiência.
As remunerações são de até R$ 4.886,87 ou até R$ 7.496,09, conforme a função
exercida, já que a jornada de trabalho é constituída por 40 horas semanais. O valor
total compreende vencimento básico, GAE (Gratificação de Atividade Executiva) e
GDASS (Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social).
Para realizar a inscrição os candidatos devem acessar o site da empresa
organizadora, www.cespe.unb.br, a partir das 10h do dia 4 de janeiro de 2016, até
às 23h59 do dia 22 de fevereiro de 2016, considerando o horário oficial de Brasília DF. As taxas cobradas pela participação custam R$ 65,00 e R$ 80,00, e o
pagamento deve ser efetuado por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU).

A classificação dos candidatos será obtida com a aplicada de Prova Objetiva, de
caráter eliminatório e classificatório, prevista de ser aplicada no dia 15 de maio de
2016, nos 26 Estados brasileiros e no Distrito Federal.
Este Concurso tem validade de um ano, contado a partir da data de publicação da
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual
período.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3 - SP) anunciou a abertura de
Concurso Público, na edição desta terça-feira (29), do Diário Oficial da União.
Há oportunidades para os cargos de Analista Judiciário das áreas Administrativa
(12), e de Apoio Especializado - Biblioteconomia (1), Contadoria (5), Engenharia
Elétrica (1), e Medicina Clínica Geral (1); e de Técnico Judiciário - Apoio
Especializado - Edificações (1) e Informática (12), distribuídas entre as Seções
Judiciárias do Estado de São Paulo da capital e do interior.
A remuneração é de R$ 5.425,79 ou R$ 8.863,84, de acordo com a função
exercida, considerando a jornada de 40 horas semanais.
Para participarem os profissionais precisam apresentar formação de níveis médio,
técnico ou superior e realizar as inscrições das 10h de 15 de janeiro de 2016 até às
14h de 15 de fevereiro de 2016, pelo site da organizadora,
www.concursosfcc.com.br. Nessa etapa é preciso recolher as taxas de R$ 70,00 ou
R$ 80,00, por GRU na unidade bancária definida no edital.
A avaliação dos participantes ocorre com Prova Objetiva e Estudo de Caso,
previstos para serem aplicados em três de abril de 2016 e 19 de junho de 2016,
respectivamente.
O resultado final do certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado
por igual período.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPE - RJ) está realizando o
XXXIV Concurso que visa o preenchimento de 38 vagas no cargo de Promotor de
Justiça Substituto, com remuneração de R$ 27.500,17.
Os interessados devem atender alguns requisitos como: ser brasileiro; bacharel em
Direito; não haver sofrido penalidade no exercício da advocacia; estar quite com as
obrigações eleitorais e em pleno gozo dos direitos políticos; estar quite com o

Serviço Militar obrigatório; não registrar antecedentes criminais incompatíveis com
o exercício do cargo e estar em pleno gozo dos direitos civis; e comprovar o
exercício de três anos de atividade jurídica.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Internet no endereço
eletrônico www.mprj.mp.br, até às 24h do dia 17 de janeiro de 2016. Após efetuar
o pagamento do boleto bancário no valor de R$ 250,00, o candidato deve enviar a
documentação comprobatória conforme especificado no edital.
O concurso será composto por Provas Escritas Preliminar e Especializada, e Provas
Orais, Prova Escrita de Língua Portuguesa, e Prova de Títulos.
Com validade de dois anos, a contar da homologação do seu resultado final, este
Concurso pode ser prorrogado uma vez por igual período.

O Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere), divulgou a
realização de um novo Processo Seletivo, para o provimento de cargos efetivos e à
formação de cadastro reserva, com lotação na cidade do Rio de Janeiro - RJ.
Com salários que variam de R$ 1.036,00 a R$ 4.778,00, e jornadas semanais de
30h ou 40 horas, os profissionais serão contratados para atuarem nas funções
descritas a seguir:
•Nível Fundamental: Auxiliar de Limpeza (uma vaga); Copeiro (uma vaga); e
Office Boy (duas vagas).
•Nível Médio: Assistente Administrativo VII (duas vagas); Auxiliar Administrativo
VII (uma vaga); e Telefonista (uma vaga).
•Nível Superior: Administrador de Rede (uma vaga); Assistente Jurídico (duas
vagas); Auditor (uma vaga); e Programador (uma vaga).
As inscrições devem ser realizadas no site www.institutocidades.org.br, até o dia 17
de janeiro de 2016, mediante o pagamento das taxas de R$ 27,00, R$ 27,50 e R$
28,00, via boleto bancário.
Para classificar os candidatos haverá Prova Objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório, prevista para o dia 28 de fevereiro de 2016.
Este processo de seleção tem validade de dois anos, e pode 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 48.638 vagas, além de Cadastro de
Reserva.
•

Nacional

•

Centro-Oeste

•

Nordeste

•

Norte

•

Sudeste

•

Sul
Pesquisar

Órgão

Vagas

Hospitalares Níveis Médio e Superior

951

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSS Analista e Técnico do seguro social

950

Concursos Abertos no Centro-Oeste

Distrito Federal

Órgão
Extensível Superior

Vagas
62

INSS Analista e Técnico do seguro social

950

FUB - Fundação Universidade de BrasíliaProfessor

Quatro

HFA - Hospital das Forças ArmadasMédico ortopedista e traumatologista

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal
Goiás
Órgão

Vagas

INSS Analista e Técnico do seguro social

950

Trindade Todos os níveis de escolaridade

250

Destino Níveis Fundamental e Médio

15

Administração Estágio

10

Goiás Professor

Quatro

Goiás Professor

Três

Goiás Níveis Médio e Superior

Dois

Prefeitura de AnápolisTodos os níveis de escolaridade

268

Anápolis Agente e Agente de combate às endemias

138

Alegre Todos os níveis de escolaridade

165

Alta Todos os níveis de escolaridade

54

Órgão

Vagas

Goiás Níveis Fundamental e Superior

29

Ceres Agente Professor

39

Ourinhostodos os níveis de escolaridade

57

Ipameri Níveis Fundamental e Superior

85

Prefeitura de ItauçuTodos os níveis de escolaridade

59

Santa Todos os níveis de escolaridade

59

Mozarlândia Todos os níveis de escolaridade

71

Trombas Todos os níveis de escolaridade
Varjão Todos os níveis de escolaridade
Bonópolis Todos os níveis de escolaridade
Esgoto Todos os níveis de escolaridade

Várias
107
40
Várias

Goiás Professor

89

Goiás Professor

20

Veja todos » Concursos Abertos Goiás
Mato Grosso
Órgão
INSS Analista e Técnico do seguro social
Norte Níveis Médio e Superior

Vagas
950
Cinco

Órgão
Verde Advogado e Analista em gestão pública
Boa Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Dois
Várias

Colonizados os níveis de escolaridade

245

Natal Todos os níveis de escolaridade

135

Oeste Níveis Médio e Superior

11

Prefeitura de Gaúcha do NorteTodos os níveis de escolaridade

36

Prefeitura de Gaúcha do NorteTodos os níveis de escolaridade

100

Carneiro Níveis Médio e Superior
Guarita Níveis Médio e Superior

13
Seis

Nazaré Todos os níveis de escolaridade

32

Mundo Todos os níveis de escolaridade

Várias

Joaquim Todos os níveis de escolaridade

72

Esperidião Todos os níveis de escolaridade

54

Prefeitura de Santa Rita do TrivelatoTodos os níveis de escolaridade

45

Grandes Níveis Médio e Superior
Vera Professor
Cáceres Níveis Médio e Superior

Várias
29
Três

Órgão
Grosso Professor

Vagas
Um

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

Vagas

INSS Analista e Técnico do seguro social

950

Penitenciário Agente

438

Iguatemi Níveis Fundamental e Médio
Níveis Médio e Superior

Nove
106

Prefeitura de Campo GrandeProfessor
Paranaíba Todos os níveis de escolaridade

Várias
Sete

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul

Concursos Abertos no Nordeste

Alagoas
Órgão
INSS Analista e Técnico do seguro social

Vagas
950

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

Vagas
23

Órgão

Vagas

INSS Analista e Técnico do seguro social

950

Bahia Analista Técnico de processos organizacionais

Seis

Calmon Técnico e Técnico de nível superior

23

Gandu Todos os níveis de escolaridade

71

Prefeitura de JussariTodos os níveis de escolaridade
Arcado Agente

225
13

Passé Todos os níveis de escolaridade

109

Freitas Todos os níveis de escolaridade

187

UFBA - Universidade Federal da BahiaProfessor

Dois

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da BahiaProfessor

27

Francisco Professor

32

Francisco Professor

15

Francisco Professor

10

Veja todos » Concursos Abertos Bahia
Ceará
Órgão

Vagas

INSS Analista e Técnico do seguro social

950

Ceará Estagiário

Seis

Órgão

Vagas

Câmara de Brejo SantoTodos os níveis de escolaridade

11

Acaraú Todos os níveis de escolaridade

16

Tauá Níveis Médio e Superior

26

Amontada Todos os níveis de escolaridade
Barreira Agente e Agente de trânsito

244
23

Itapipoca Todos os níveis de escolaridade

722

Jardim Todos os níveis de escolaridade

270

Paraipaba Níveis Médio e Superior

46

Cariri Produtor e Técnico de Laboratório

Cinco

Veja todos » Concursos Abertos Ceará
Maranhão
Órgão
INSS Analista e Técnico do seguro social
Hospitalares Todos os níveis de escolaridade

Vagas
950
7.902

Buriticupu Todos os níveis de escolaridade

522

Cantanhede Todos os níveis de escolaridade

138

Norte Níveis Médio e Superior

106

Luís Procurador

20

Órgão
Maranhão Níveis Médio e Superior

Vagas
71

Veja todos » Concursos Abertos Maranhão
Paraíba
Órgão

Vagas

INSS Analista e Técnico do seguro social

950

UFPB - Universidade Federal da ParaíbaTodos os níveis de escolaridade

154

Tavares Níveis Fundamental e Médio

Três

Logradouro Todos os níveis de escolaridade

72

Sobrado Todos os níveis de escolaridade

67

Veja todos » Concursos Abertos Paraíba
Pernambuco
Órgão
INSS Analista e Técnico do seguro social
Educação Níveis Médio e Superior

Vagas
950
3.000

CONIAPEAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias

60

CRO - Conselho Regional de OdontologiaTodos os níveis de escolaridade

19

IF SERTÃO - Instituto Fed. do Sertão PernambucanoProfessor

50

JFPE - Justiça Federal em PernambucoEstagiário

28

Prefeitura de Afogados da IngazeiraAgente comunitário de saúde e Agente

10

Órgão

Vagas

de combate às endemias
Prefeitura de CondadoTodos os níveis de escolaridade

113

Prefeitura de CortêsTodos os níveis de escolaridade

142

Prefeitura de PetrolinaProfessor e Secretário escolar

272

Prefeitura de São JoãoTodos os níveis de escolaridade

298

SES - Secretaria de Saúde do EstadoEstágio

13

UFPE - Universidade Federal de PernambucoProfessor

12

UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São FranciscoProfessor

32

UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São FranciscoProfessor

15

UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São FranciscoProfessor

10

Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco
Piauí
Órgão

Vagas

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

IFPI - Instituto Federal de Educação do PiauíProfessor

Um

Abreu Todos os níveis de escolaridade

135

Piauí Todos os níveis de escolaridade

37

Peixe Todos os níveis de escolaridade

38

Órgão
UFPI - Universidade Federal do PiauíProfessor

Vagas
Quatro

Veja todos » Concursos Abertos Piauí
Rio Grande do Norte
Órgão
INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

Vagas
950

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do NorteTodos os níveis de
escolaridade

15

Química Auxiliar

Um

Equador Todos os níveis de escolaridade

67

Norte Professor

26

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte
Sergipe
Órgão

Vagas

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Cristinápolis Níveis Fundamental e Médio

Oito

SEBRAE Nível Superior

21

Veja todos » Concursos Abertos Sergipe

Concursos Abertos no Norte

Acre

Órgão

Vagas

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Branco Nível Superior

243

Purus Professor

114

Veja todos » Concursos Abertos Acre
Amapá
Órgão
INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

Vagas
950

Trabalho Analista e Técnico judiciário

28

Santana Todos os níveis de escolaridade

20

Amapá Níveis Médio e Superior

30

Veja todos » Concursos Abertos Amapá
Amazonas
Órgão

Vagas

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Amazonas Níveis Médio e Superior

Seis

Justiça Juiz

23

Amazonas Professor

70

Amazonas Professor

34

Veja todos » Concursos Abertos Amazonas

Pará
Órgão
INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social
Trabalho Analista e Técnico judiciário
Abaetetuba Todos os níveis de escolaridade

Vagas
950
28
1.057

Ananindeua Agente e Agente de combate às endemias

514

Barcarena Todos os níveis de escolaridade

484

Piriá Todos os níveis de escolaridade

454

Novo Todos os níveis de escolaridade

177

Pirabas Todos os níveis de escolaridade

154

Guamá Agente e Auxiliar administrativo

122

Guamá Todos os níveis de escolaridade

367

Veja todos » Concursos Abertos Pará
Rondônia
Órgão
INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

Vagas
950

Rondônia Professor

Quatro

Cacaulândia Todos os níveis de escolaridade

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Rondônia
Roraima

Órgão
INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

Vagas
950

Mucajaí Níveis Médio e Superior

60

Roraima Professor

49

Roraima Professor

Oito

Roraima Professor

Oito

Veja todos » Concursos Abertos Roraima
Tocantins
Órgão

Vagas

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Tocantins Professor

Três

Tocantins Todos os níveis de escolaridade
Palmas Procuradoras

49
Três

Tocantins Professor

11

Veja todos » Concursos Abertos Tocantins

Concursos Abertos no Sudeste

Espírito Santo
Órgão
Santo Guarda

Vagas
25

Órgão
INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social
Educação Pedagogo e Professor
Colatina Nível Superior
Psicologia Níveis Médio e Superior

Vagas
950
Várias
Um
Cinco

Prefeitura de Atílio VivácquaTodos os níveis de escolaridade

53

Guarapari Todos os níveis de escolaridade

86

Ibiraçu Todos os níveis de escolaridade

Várias

Venécia Todos os níveis de escolaridade

358

Bananal Todos os níveis de escolaridade

148

Canaã Professor

Sete

Serra Guarda e Guarda civil municipal

170

Velhos Níveis Médio e Superior

242

Esgoto Níveis Fundamental e Superior
Tecnologia Professor
Cultura Músico
Educação Níveis Médio e Superior
Santo Professor

14
Várias
50
242
13

Órgão

Vagas

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

Vagas
30

Bombeiros Nível Médio

500

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Uberaba Todos os níveis de escolaridade
Indaiabira Níveis Médio e Superior

1.213
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

Itabirito Todos os níveis de escolaridade
Reduto Todos os níveis de escolaridade

17
Quatro

Câmara de UrucuiaNíveis Fundamental e Médio

Sete

CISREUNOTodos os níveis de escolaridade

344

CISTRITodos os níveis de escolaridade

505

DMAE - Depto Mun. de Água e Esgoto de Poços de CaldasTodos os níveis de

17

Órgão

Vagas

escolaridade
Embateríeis Médios e Superiores

100

Lage Todos os níveis de escolaridade

17

Varginha Guarda

15

Geral Estágio

Um

Geral Professor

Três

Geral Professor

Um

Nanuque Auxiliar e Técnico em contabilidade

Dois

Itabirito assistente e Médico veterinário
Prefeitura de Além ParaíbaTodos os níveis de escolaridade
Vasconcelos Todos os níveis de escolaridade
Minas Médico
Lima Todos os níveis de escolaridade
Barbacena Todos os níveis de escolaridade

12
118
Várias
Dois
47
639

Braga Todos os níveis de escolaridade

40

Betim Todos os níveis de escolaridade

780

Biquinhas Todos os níveis de escolaridade

54

Órgão
Esperança Níveis Médio e Superior

Vagas
37

Prefeitura de BocaiúvaTodos os níveis de escolaridade

294

Prefeitura de Bonito de MinasTodos os níveis de escolaridade

135

Braúnas Todos os níveis de escolaridade

46

Prefeitura de BuenópolisTodos os níveis de escolaridade

34

Nova Todos os níveis de escolaridade

43

Carandaí Níveis Médio e Superior

Várias

Carandaí Todos os níveis de escolaridade

Várias

Rico Todos os níveis de escolaridade

188

Caxambu Todos os níveis de escolaridade

129

Poções Todos os níveis de escolaridade

74

Marinho Todos os níveis de escolaridade

14

Jesus Todos os níveis de escolaridade

58

Otoni Todos os níveis de escolaridade

41

Dentro Todos os níveis de escolaridade

62

Vasconcelos Todos os níveis de escolaridade
Silvério Todos os níveis de escolaridade

133
17

Órgão
Navarro Todos os níveis de escolaridade
Estiva Todos os níveis de escolaridade

Vagas
101
48

Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais
Rio de Janeiro
Órgão

Vagas

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Educação Professor

130

Jardim Todos os níveis de escolaridade

18

Tanguá Níveis Fundamental e Médio

12

Comerciais Todos os níveis de escolaridade

13

Estado Promotor

38

Mendes Todos os níveis de escolaridade

176

Paracambi Todos os níveis de escolaridade

903

Redondo Nível Superior

53

Janeiro Advogado e Procurador

Três

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

Vagas
265

Órgão

Vagas

Paulo Todos os níveis de escolaridade

103

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Prefeitura de São Caetano do SulTodos os níveis de escolaridade

881

Paulo Todos os níveis de escolaridade

214

Atibaia Advogado e Motorista
Câmara de BarueriTodos os níveis de escolaridade

Quatro
40

Dracena Níveis Médio e Superior

Três

Lucélia Advogado

Um

Marília Níveis Médio e Superior

15

Sul Agente e Contador

Dois

Vicente Todos os níveis de escolaridade

36

Câmara de SarutaiáAtendente de serviços gerais

Um

Paulista Todos os níveis de escolaridade

11

Imóveis Suporte e Suporte técnico

12

Valinhos Todos os níveis de escolaridade

38

Nível Médio

52

UNESP Analista

Um

Órgão

Vagas

Itaquaquecetuba Todos os níveis de escolaridade

14

Amparo Professor

10

Aparecida Todos os níveis de escolaridade

35

Arco-íris Agente

Um

Arco-íris Todos os níveis de escolaridade

12

Aspásia Todos os níveis de escolaridade

25

Boituva Todos os níveis de escolaridade

Várias

Borá Professor

Várias

Borá Professor

Três

Alegre Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Alegre Mãe e Professor

18

Cosmópolis Nível Superior

18

Cotia Agente e Auxiliar de classe

200

Reis Todos os níveis de escolaridade

20

Artes Monitor

41

Morato Professor

29

Morato Professor

Um

Órgão
Rocha Todos os níveis de escolaridade
Iperó Nível Superior

Vagas
80
Várias

Ipuã Todos os níveis de escolaridade

69

Jaboticabatodos os níveis de escolaridade

113

Lavrinha Professor

Seis

Louveira Todos os níveis de escolaridade
Antônio Professor

19
Várias

Meridiano Todos os níveis de escolaridade

20

Prefeitura de Monte Alegre do SulTodos os níveis de escolaridade

Seis

Paulista Professor

Um

Paranapanema Auxiliar e Merendeira

29

Paranapanema Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Pariquera-AçuNíveis Médio e Superior

Várias
29

Venceslau Professor

Várias

Rancharia Professor

Várias

Veja todos » Concursos Abertos São Paulo

Concursos Abertos no Sul

Paraná
Órgão

Vagas

Energia Níveis Médio e Superior

Dois

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Protos os níveis de escolaridade
Amazonas Professor
Paraíso Contador
Azuis Níveis Médio e Superior

30
Cinco
Um
Sete

Câmara de JurandaContador

Um

Câmara de Novo ItacolomiAssessor jurídico

Um

Prefeitura de BraganeyTodos os níveis de escolaridade

10

Curitiba Auxiliar

50

Oeste assistente e Professor

18

Maringá Agente

10

Maringá Todos os níveis de escolaridade
Palmeira Educadora e Professor

117
Quatro

Branco Todos os níveis de escolaridade

23

Pérola Todos os níveis de escolaridade

Nove

Realeza Níveis Fundamental e Superior

62

Órgão

Vagas

Rolândia Todos os níveis de escolaridade

41

Triunfo Todos os níveis de escolaridade

39

Taperatodos os níveis de escolaridade

13

PROLAR - Companhia de Habitação de Ponta GrossaTodos os níveis de
escolaridade

Cinco

Maringá Nível Superior

Nove

UFFS - Universidade Federal da Fronteira SulProfessor

Oito

Paraná Professor

Oito

Paraná Professor

Quatro

Veja todos » Concursos Abertos Paraná
Rio Grande do Sul
Órgão
Banrisul Estagiário
INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

Vagas
1.000
950

Estado Agente

Várias

S.A. Níveis Médio e Superior.

Várias

Missões Contadoras

Um

Hospitalares Níveis Médio e Superior

906

Órgão
Cooperativismo Professor

Vagas
Quatro

Gorda Todos os níveis de escolaridade

33

Tigre Todos os níveis de escolaridade

74

Charrua Todos os níveis de escolaridade

Nove

Colorado Todos os níveis de escolaridade

20

Soturno Agente
Soturno Todos os níveis de escolaridade
Giruá Níveis Fundamental e Médio

Oito
32
Várias

Herval Todos os níveis de escolaridade

16

Prefeitura de IbirapuitãTodos os níveis de escolaridade

58

Ibirubá Enfermeiro

Um

Castilhos Todos os níveis de escolaridade

13

Vermelha Todos os níveis de escolaridade

10

Prefeitura de Liberato SalzanoTodos os níveis de escolaridade

46

Paras Níveis Fundamental e Superior

Dois

Relvado Agente e Agente de saúde

Um

Gabriel Todos os níveis de escolaridade

177

Órgão

Vagas

Gabriel Agente

106

Inhacorá Professor

Um

Martinho Todos os níveis de escolaridade

18

Serra Todos os níveis de escolaridade

10

Prefeitura e Câmara de HerveirasTodos os níveis de escolaridade

50

UFFS - Universidade Federal da Fronteira SulProfessor

Oito

UFSM - Universidade Federal de Santa MariaProfessor

Nove

UNIPAMPA - Universidade Federal do PampaProfessor

16

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

Vagas

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Militar Agente

415

TCE - Tribunal de Contas do EstadoNível Superior

50

Velha Todos os níveis de escolaridade

11

Catanduvas Auxiliar

Várias

Gaspar Nível Superior

Quatro

José Níveis Médio e Superior

Sete

Órgão
Saneamento Todos os níveis de escolaridade

Vagas
26

Oeste Nível Médio

Dois

Catarina Professor

14

Militar Nível Superior

16

Prefeitura de AgrolândiaDiretor

Dois

Araranguá Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de AscurraTécnico de Enfermagem

Várias

Velha Todos os níveis de escolaridade

431

Velha Todos os níveis de escolaridade

133

Belmonte Enfermeiro e Professor

Três

Belmonte Todos os níveis de escolaridade

Dois

Novo Todos os níveis de escolaridade
Blumenau Todos os níveis de escolaridade
Caibi Nível Fundamental

71
Várias
Três

Prefeitura de DescansoTodos os níveis de escolaridade

Várias

Descanso Enfermeiro e Professor

Quatro

Fraiburgo Agente

Várias

Órgão
Rogério Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Várias

Rogério Níveis Médio e Superior

11

Gaspar Agente

10

Gravata Todos os níveis de escolaridade

Várias

Guatambu Todos os níveis de escolaridade

24

Ibirama Professor e Servente de merendeira

12

Imaruí assistente e Psicólogo
Imbituba Todos os níveis de escolaridade

Três
10

Prefeitura de IomerêTodos os níveis de escolaridade

Várias

Ituporanga Todos os níveis de escolaridade

Várias

Machado Níveis Fundamental e Médio

14

Machado Auxiliar e Professor

Várias

Leal Nível Superior

Várias

Luzerna Níveis Médio e Superior

Várias

Mafra Professor

Várias

Carlo Todos os níveis de escolaridade

33

Castelo Todos os níveis de escolaridade

38

Órgão
Itaberaba Estagiário e Professor

Vagas
Nove

Serrada Todos os níveis de escolaridade

14

Serrada Todos os níveis de escolaridade

Nove

Belo Níveis Fundamental e Superior

Um

Sul Monitor

70

Rufino Todos os níveis de escolaridade

Várias

Helenos Níveis Médio e Superior

Várias

Terezinha Todos os níveis de escolaridade

Várias

Domingos Agente e Professor

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

Analista de TI (PCD)
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1287258
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campinas / SP / BR
Você, profissional que...
Possui ensino superior completo em cursos relacionados à área de TI;
É comprometido com resultado e qualidade;
Tem energia e foco;

Um

Deseja atuar em uma empresa jovem que valoriza o desempenho profissional, a
aquisição de novos conhecimentos, em um ambiente de trabalho acessível e
integrador.
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE AEROPORTO (PCD) - NAVEGANTES
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1276321
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Itajaí / SC / BR
Olá, Seja Bem Vindo!
Temos uma oportunidade que pode dar asas a seu futuro profissional.
Auxiliar de Aeroporto
Principais Atividades:
Atua na linha de frente com o cliente, no que diz respeito à dúvidas, orientação e
organização em geral dos setores de embarque, desembarque, fila entre outros.
Acompanha passageiros que necessitem de atendimento especial e auxilia o Agente
de Atendimento. Lida com contingência quando há voos atrasados ou cancelados,
com o objetivo de melhor acomodar os clientes.
Requisitos necessários:
Formação Acadêmica: Ensino Médio Completo (Obrigatório);
Idioma: Inglês nível básico (Obrigatório);
Conhecimento de ferramentas e sistemas: Pacote Office (Desejável).
Experiência:
Desejável experiência com Atendimento ao Cliente.
Benefícios:
Vale refeição, Vale alimentação, Vale transporte, Assistência médica, Assistência
odontológica, Seguro de vida em grupo e Beneficio viagem.
Horário:
Escala de Revezamento 6X1.
Local de trabalho:
Aeroporto de Navegantes.
Você se interessou? Venha fazer parte do nosso time de águias e apaixone-se todos
os dias pela aviação.
Cada chegada e partida é o elo que une o que queremos ao que realizamos.
www.vagas.com.br

MOTORISTA - PCD
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1283594
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Janeiro de 2016
ATIVIDADES
·O Motorista é o profissional responsável por trabalhar transportando passageiros,
cargas, documentos ou materiais.
Um Motorista realiza a verificações e manutenções básicas do veículo, utilizando
equipamentos e dispositivos especiais.
Está sob as responsabilidades de um Motorista realizar o transporte de passageiros
dentro de um mesmo município ou até em viagens para outras localidades, fazer o
transporte de objetos e documentos, solicitados previamente por seu dono ou
responsável, fazer a manutenção do veículo, como verificação do nível de óleo,
combustível, calibragem dos pneus e nível de água, trabalhando seguindo normas
de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Para que o profissional tenha um bom desempenho como Motorista é essencial que
possua uma excelente noção de direção, conhecer as ruas e avenidas da cidade
onde trabalha, ter boa memória e boa capacidade de atenção ao trânsito.
PRE-REQUISITOS
·
- Imprescindível CNH categoria B
·
- Desejável CNH categoria D
·
- Ensino Médio COMPLETO
·
- Experiência com entregas na região da grande São Paulo
·
- Comprometimento
·
- Pró-atividade
·
- Disposição
VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
www.vagas.com.br

Analista de Sistemas (PCD)
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1288211

Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Janeiro de 2016
Executar atividades de análise e desenvolvimento de sistemas da informação em
ambiente web e Windows utilizando as linguagens de programação definidas pela
companhia;
RESPONSABILIDADES:
- Desenvolvimento e manutenção de softwares;
- Atendimento de chamados de clientes internos;
- Desenvolver novos sistemas e melhorias nos sistemas existentes seguindo as
metodologias e padrões de desenvolvimento da Companhia;
- Manter status de evolução das atividades atualizado, permitindo aos superiores
tomar as decisões apropriadas;
- Participar de reuniões para contribuição de dados técnicos à projetos sistêmicos
- Integração entre versões de códigos-fontes
CONHECIMENTOS E HABILIDADES:
- Superior Cursando/Completo em Sistemas de Informação, Análise de Sistemas ou
áreas correlatas.
- Conhecimento em SQL e Java
- Bom relacionamento interpessoal, boa comunicação escrita, foco e planejamento.
www.vagas.com.br

Auxiliar de Expedição - PCD
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1288270
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Atividades:
Separar e preparar os produtos para carregamento;
Verificar a organização e empilhamento ou disposição dos produtos na área de
armazenagem;
Adicionar os produtos nos caminhões.
Pegará peso de 12 a 14 kg no máximo.

Requisitos:
Curso Técnico completo ou cursando.
Experiência: Preferencialmente na área operacional de Produção/ Expedição.
Desejável conhecer carrinhos hidráulicos e transpaleteira.
Benefícios: Vale Transporte + Refeitório no local + Seguro de Vida + Assistência
Médica e Odontológica + Desconto nos produtos da Vigor + PPR + Cesta Básica.
Regime de contratação: CLT (Efetivo).
Horário: Segunda à Sexta-feira das 13 às 22 horas e sábados alternados.
Local de trabalho São Paulo - SP. Região: Zona leste.
www.vagas.com.br

Analista de Infraestrutura (PCD)
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1288220
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Janeiro de 2016
Responsável pela administração da infra-estrutura, operando e mantendo as rotinas
em perfeito funcionamento, definindo os procedimentos e controles necessários
para manter o ambiente tecnológico estável, disponível e seguro, respeitando os
padrões do grupo e atendo as melhores práticas e tecnologias que venham agregar
valor ao negócio.
RESPONSABILIDADES:
- Garantir a satisfação dos clientes internos e externos, provendo atendimento
especializado com qualidade, dentro dos prazos definidos e com eliminação de
problemas reincidentes, aplicando soluções definitivas às causas raízes.
- Implementar novos processos ou mudanças de processos existentes melhorem a
eficiência operacional, eliminando desperdícios de tempo, recurso e/ou dinheiro.
CONHECIMENTOS E HABILIDADES:
- Superior Cursando/Completo em Sistemas de Informação, Análise de Sistemas ou
áreas correlatas.
- Conhecimento em SQL e Java

- Bom relacionamento interpessoal, boa comunicação escrita, foco e planejamento.
Avalie a descrição da empresa
www.vagas.com.br

ESTÁGIOS

Programa de Estágio Martins - 2016 - Comunicação
Código da vaga: v1287081
Nível hierárquico: Estágio
Local: Uberlândia / MG / BR
O Programa de Estágio atua em sinergia com a estratégia do SIM destinada a
desenvolver, aperfeiçoar e valorizar o seu capital humano.
Nossa premissa é desenvolver o potencial dos estagiários para construir uma visão
do futuro e transformá-la em realidade por meio da gestão do conhecimento,
conscientização e responsabilidade profissional, realizando a integração da empresa
com novas práticas e conceitos do meio acadêmico e do mercado.
Se você quer transformar sua carreira, a gente quer transformar você!
Programa de Estágio Martins – 2016
PARA SER UM ESTAGIÁRIO NO MARTINS, VOCÊ PRECISA:
• Concluir a graduação entre julho de 2017 e julho de 2018
• Ter domínio das ferramentas do Pacote Office e inglês intermediário
• Ter disponibilidade de estagiar 6 horas por dia
O QUE A GENTE OFERECE?
• Bolsa auxílio compatível com o mercado
• Plano de aprendizagem
• Recesso de 30 dias
• Seguro de Vida
• Auxílio Transporte
CURSOS:
Publicidade e Propaganda;
Marketing com foco em criação
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
• Inscrições;
• Teste de Raciocínio Lógico e Inglês;
• Laboratório de Competências;
• Entrevistas
TEMOS VAGA PARA A SEGUINTE LOCALIDADE:
- Uberlândia - MG
Período de inscrições: até o dia 20/01/2016
DICAS:

Como durante a seleção nos falaremos muito por e-mail, acesse-o com frequência e
mantenha sua caixa de entrada livre de Anti spam. Nosso contato também poderá
ser realizado através do telefone, mantenha-o ligado e deixe em seu cadastro mais
de um número para contato.
Logo após a confirmação da sua candidatura, você receberá um e-mail confirmando
sua inscrição.
O que você está esperando?
Faça agora mesmo sua inscrição! Faça parte da nossa história de sucesso!
www.vagas.com.br

Estagiário (a)
Código da vaga: v1287459
Nível hierárquico: Estágio
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Janeiro de 2016
Sua praia é o meio ambiente. A natureza é muito mais do que árvores e animais. É,
sim, o que mantém o equilíbrio do planeta. Se essas frases falam sobre você, aqui
tem uma boa oportunidade de estágio te esperando.
A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza procura por um estudante que
se interesse por conservação da biodiversidade, negócios & biodiversidade,
mudanças climáticas e unidades de conservação
Curte esses temas? Veja o que você precisa saber fazer:
- Auxiliar os especialistas na coleta de dados e na realização de diagnósticos iniciais
para novos projetos de conservação da biodiversidade.
- Prestar apoio administrativo com elaboração de análise crítica de orçamento,
organização de eventos, gestão e organização de contratos.
- Dar suporte aos projetos desenvolvidos pela área, com resposta às dúvidas,
triagem e categorização dos e-mails.
Para essa vaga de estágio, você deve:
- Estar cursando o 3º ano de engenharia ambiental ou florestal, gestão ambiental,
geografia, ciências biológicas e/ou afins.
- Ter disponibilidade para permanecer dois anos neste estágio.
- Ter disponibilidade para estagiar 05 ou 06 horas por dia.
- Conhecer inglês em nível intermediário.
www.vagas.com.br

Estagiário
Código da vaga: v1288097
Nível hierárquico: Estágio
Local: Vinhedo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Fevereiro de 2016
O estagiário (a) realizará as seguintes atividades: Acompanhamento das atividades
do Laboratório desde a preparação de amostras para analise até a realização das
analises químicas tradicional e instrumental.
Requisitos desejáveis para a vaga: Cursando química nível superior.
Benefícios: Plano de saúde, VT e/ou fretado dependendo do horário, cesta básica
ou VA, refeição no local
Cursando Ensino Superior : Engenharias.
www.vagas.com.br

Estagiário (a) de Fisioterapia
Código da vaga: v1287423
Nível hierárquico: Estágio
Local: Sobral / CE / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 12 de Janeiro de 2016
Prestar atendimento aos funcionários da empresa apoiando dentro da sua área de
atuação, ajudando a manter os prontuários atualizados, monitorando os indicadores
de saúde e subsidiando campanhas educativas.
Necessário estar cursando Ensino Superior em Fisioterapia. (A partir do 7º
semestre)
Disponibilidade para 30 horas semanais (Sobral - CE)
www.vagas.com.br

Programa de Estágio Ipiranga - Coord Engenharia e Arquitetura
Código da vaga: v1271641
Nível hierárquico: Estágio
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma

PRÉ-REQUISITOS:
• Cursar: Administração, Economia e Engenharia de Produção;
• Previsão de Formatura: Julho/2017 a Dezembro/2017
• Inglês: Intermediário / Avançado;
• Ser usuário de micro informática (pacote Office, internet);
ATRIBUIÇÕES DA ÁREA:
Assessoria de Infra-estrutura Marca e Design - MDF 01
Responsável pela montagem das franquias AM/PM e Jet Oil (compra e envio de
equipamentos, mobiliários e itens de imagem; controle de estoque; agendamento
da montagem da franquia e treinamento de abertura), financiamentos, manutenção
de equipamento das franquias (gerenciamento do processo; contato com o
fornecedor e interferência/modificação do processo se necessário), controle de
equipamentos imobilizados e movimentação e Controle de lojas móveis.
PRINCIPAIS ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO
O estagiário vai trabalhar com logística e controle; cotação, contratação e
pagamento de fretes; controle de pagamentos. Também será desafiado a propor
melhorias nos nossos processos, aliando sua experiência acadêmica ao nosso
negócio.
REMUNERAÇÃO:
• Bolsa Auxílio: R$ 1.127,90;
• Auxílio Transporte de R$145,00;
• Alimentação no Local.
• Estacionamento
CARGA HORÁRIA:
• 20 horas semanais.
LOCAL DE TRABALHO
• São Cristóvão / RJ.
* Não perca essa oportunidade, venha estagiar em uma Empresa de solidez no
mercado e que desenvolve aqueles que buscam crescimento profissional!
Aguardamos sua candidatura!
Boa sorte!
Ipiranga / Equipe Instituto Capacitarem
www.vagas.com.br

DIVERSOS

MANICURE / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Ricci Donna salão de beleza Localizado no taquaral próximo ao supermercado
dealbem está com dois vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Ter experiência e desenvoltura no cargo Exige material para
trabalho
Requisitos: Manicure com experiência Com material para trabalho
Salário: a combinar
Benefícios: Comissão sobre serviço + comissão de vendas Ajuda na condução por
três meses
Observações: Horário de funcionamento 08h45min às 19h00min Terça a sábado
Rodízio nas segundas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marcel laguna
para o e-mail marcellaguna@hotmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
03/02/2016.
Veja outras vagas de Manicure no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE CABELEIREIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Salão de beleza localizado no taquaral próximo ao supermercado Dealbem está com
um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Fazer escovas progressivas e atendimentos
Requisitos: Escovaste com experiência e boa desenvoltura em atendimento ao
cliente \"recepção e vendas\"
Salário: R$ 800,00
Benefícios: Condução e comissão sobre vendas
Observações: Horário de funcionamento 08h45min às 19h00min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marcel laguna
para o e-mail Marcellaguna@hotmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
03/02/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de cabeleireiro no Emprega Campinas. É 100% grátis

Modelo de Prova em Rio de Janeiro
Descrição:
Modelo de Prova
Um
Diversos / Outros
Segmento: moda

Porte: grande
Com idade entre 20 e 35 anos
Atividades: irá experimentar as roupas da coleção para aprovação da equipe de
estilo e diretoria e auxiliar nas rotinas básicas do setor de estilo
Requisitos:
90 cm de busto
72 cm de cintura
102 cm de quadril
1. 71 cm de altura
Manequim 40/42
Horário de trabalho: de segunda a sexta, das 08h30min às 18h30min
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: vale-transporte
Contratação CLT
Vaga feminina
Enviar foto
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

PASSADEIRA / PAULINIA / 5 VAGA(S)
Sublime Clean Diaristas está com cinco vaga(s) em aberto para Paulinia.
Responsabilidades: Saber passar roupas sociais
Requisitos: Passar roupas sociais, masculino e feminino.
Salário: R$ 80,00
Benefícios: Vale transporte
Observações: Das 08h00min as 17h00min com uma hora de almoço
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alessandro para o
e-mail sublimecleandiarista@gmail.com com a sigla Passadeira/Paulinia no campo
assunto até o dia 10/01/2016.
Veja outras vagas de Passadeira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

