BANCO DE VAGAS DE 22/01/2016
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.
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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

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!

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

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

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!

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!

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!

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

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

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 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!

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 Paralegal - 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!

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 Nathália
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!

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

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 + Procc + 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 FINANCEIRO / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Prestadora de Serviço está com um 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. São 100%
grátis!

Analista de Departamento De Pessoal Pleno
Código da vaga: k337-952
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Temporário
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/01/2016
Previsão de encerramento: 31/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O9Pz5N

Auxiliar de Escritório
Código da vaga: k242-35
Ramo da empresa: Comércio Exterior
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma

Data de abertura: 08/01/2016
Previsão de encerramento: 08/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O9Pzmm

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k448-45
Ramo da empresa: Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Pesca
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/01/2016
Previsão de encerramento: 08/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1S9uTPc

Contador ( a)
Código da vaga: k337-949
Ramo da empresa: Comércio de Alimentos e Bebidas, Distribuição
Cidade: Para De Minas/MG
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 06/01/2016
Previsão de encerramento: 07/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Oc7575

Conferente de Tesouraria
Código da vaga: k140-1
Ramo da empresa: Comércio Varejista

Cidade: Blumenau/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 06/01/2016
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Oc76rF

Assistente de Departamento De Pessoal
Código da vaga: k7-3219
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 06/01/2016
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Oc74Aa

Assistente Contábil e Fiscal
Código da vaga: k1931-115
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 06/01/2016
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Oc74Ab

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de comunicação visual em expansão, localizada no Jd das Bandeiras. Está
com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Vai auxiliar nas rotinas administrativas, como: Emissão de
ordens de produção, emissão de notas fiscais, atendimento telefônico, arquivo,
conferências de documentos da área financeira e cobrança.
Requisitos: Conhecimentos em Excel e Word é fundamental. Ter atuado em área
administrativa anteriormente. Desejável que esteja cursando ensino superior em
administração, economia ou contabilidade.
Salário: R$ 1.001,00
Benefícios: VT + VR R$ 11,50/ dia em dinheiro. Plano de saúde Unimed e
Odontológico opcional.
Observações: Enviar currículo como anexo. Horário de trabalho 08h00min às
17h48min Seg a Sex. Contratação CLT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RODRIGO para o
e-mail adm@shockvisual.com.br com a sigla Aux Adm no campo assunto até o dia
30/01/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

SUPERVISOR DE RH / ATIBAIA / SP / 1 VAGA(S)
Centro Empresarial de Atibaia está com uma vaga(s) em aberto para ATIBAIA / SP.
Responsabilidades: Todas as rotinas da área.
Requisitos: Conhecimento generalista de RH.
Salário: a combinar
Benefícios: Revelados no momento do contato.
Observações: Formação superior completa, Inglês avançado, Experiência mínima
de cinco anos na área.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jaqueline para o
e-mail jandrade@bbp.com.br com a sigla SP no campo assunto até o dia
14/11/2016.
Veja outras vagas de Supervisor de RH no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE ADMINSTRATIVO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Auditoria está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Passo posteriormente
Requisitos: Cursando graduação na área (contabilidade, Adm, Logística), Rotinas
Administrativas, Excel avançado, conhecimento Comex, conhecimento em
cobranças de fretes (Ctes e faturas).
Salário: a combinar
Benefícios: VR;VT; VA e Plano Saúde.
Observações: De segunda à sexta, horário comercial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CLODOALDO para
o e-mail clodoaldo.leite.martins@gmail.com com a sigla ADM no campo assunto até
o dia 02/02/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

GERENTE FINANCEIRO (MASCULINO / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa localizada na RMC Atuante no ramo de Materiais de Construção com seis
lojas em Campinas, Sumaré, Paulínia e Hortolândia. Está com uma vaga(s) em
aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Planejar, fixar metas de gastos e vendas, realizar as projeções
do fluxo e das necessidades do caixa e desenvolver estratégias alternativas, a fim
de evitar possíveis problemas e, acima de tudo, estabelecer o modo pelo qual os
objetivos financeiros podem ser alcançados. Assessorar a Diretoria nas tomadas de
decisões, Maximizar os resultados financeiros e contábeis em conformidade com o
planejamento e as estratégias organizacionais, Gestão de indicadores para tomada
de decisões, Implementação de processos e procedimentos, Liderarem a equipe de
TR
Requisitos: Formação em Ciências Contábeis, Ciência Econômicas, Administração
ou área correlatas.
Salário: R$ 4.500,00
Benefícios: A combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de analista 01 para o
e-mail vagas@irasoaresrh.com.br com a sigla GC098 no campo assunto até o dia
30/01/2016.
Veja outras vagas de Gerente Financeiro (masculino no Emprega Campinas. São
100% grátis!

AUXILIAR CONTABIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CONTABILIDADE está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: lançamentos contábeis em geral, receita federal receita
estadual
Requisitos: lançamentos contábeis sistema folhamatic; conhecimento em sped ECF,
ECD, EFD escrituração contábil prefeitura - dic receita federal receita estadual
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE VALE REFEIÇÃO
Observações: horário de segunda a sexta feira das 7: 20 as 17 :00 horas com 1
hora de almoço.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de NIVEA para o email contabil.moral@uol.com.br com a sigla AUXILIAR CONTABIL no campo assunto
até o dia 28/02/2016.
Veja outras vagas de auxiliar contábil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUXILIAR ADMINISTRIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte, localizada em Campinas. Está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atendimento ao cliente, conferencia e lançamento de notas
fiscais de entrada, alimentação sistema interno entre outros serviços
administrativos.
Requisitos: Conhecimento em informatica, área contábil e financeira. Ter boa
comunicação, fácil entendimento, comprometimento e proatividade.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Danielle Lima para
o e-mail admcampinas@ferrino.com.br com a sigla Aux Administr ativo no campo
assunto até o dia 25/01/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrivo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUX. DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
HUMANO EMPREGO está com uma vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.

Responsabilidades: Desenvolver as funções de um auxiliar de departamento de
pessoal.
Requisitos: Experiência em departamento de pessoal de escritórios de contabilidade
e conhecimento de sua rotina, folhas, FGTS, e relacionamento do clientes
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transportes e Vale Refeição
Observações: Enviar currículo com pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LUCIANA para o email lucianatesta.humana@gmail.com com a sigla AUX DP no campo assunto até o
dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de AUX. DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL no Emprega
Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE JURÍDICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria Química está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: - Prestar auxílio às diversas áreas da empresa no tocante aos
processos legais; - Organizar e controlar os arquivos jurídicos; - Efetuar consultas
ao Escritório Jurídico contratado; - Acompanhar processos em andamentos; Acompanhar e atualizar licenças e regulamentações;
Requisitos: - Superior cursando em Direito (preferencialmente 2° e 3° ano); Desejável experiência na área;
Salário: a combinar
Benefícios: - Assistência Médica e Odontológica - Seguro de Vida - Convênio
Farmácia - Vale Alimentação e Refeição - Vale-Transporte ou Estacionamento no
local - Vale Cultura
Observações: Horário: 8h às 17h - 1h de almoço.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de R&S para o e-mail
Processors01@gmail.com com a sigla Ajurídico.Emp no campo assunto até o dia
25/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente Jurídico no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Advogado Trabalhista
Código da vaga: v1292390
Nível hierárquico: Pleno

Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
Apoio ao RH, outros departamentos e para todas as razões sociais da empresa,
bem como para as filiais no Brasil sobre matéria relativa ao direito do trabalho e
outros assuntos jurídicos. Preparar parecer jurídico. Fornecimento de argumentos
para a defesa em reclamação trabalhista movida por ex- empregado, bem como
relacionar os documentos necessários para a defesa da empresa. Participar de
audiências trabalhistas na qualidade de preposto. Organizar audiência no tocante a
instrução do preposto e das testemunhas. Analisar a defesa ou recurso preparados
pelo escritório terceirizado. Realizar pagamentos de condenações, acordos,
honorários advocatícios, taxas, reembolso de despesas e depósito judicial.
Acompanhar a agenda de audiências. Realizar relatório mensal ou quando solicitado
a respeito dos processos trabalhista. Realizar treinamentos sobre matérias relativas
ao direito do trabalho para evitar futuras ações trabalhistas. Acompanhamento das
alterações na legislação trabalhista e envio para o RH.
Experiência como advogado trabalhista e conhecimento generalista em outros
ramos do direito.
Superior completo em Direito.
Necessário OAB. Conhecimento em informática como usuário - Pacote Office.
Conhecimento em Inglês será um diferencial. Conhecimento na elaboração de
contratos, tributos, processo administrativo e legislação do consumidor.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Auxílio Creche, Curso de idiomas, Tíquete-alimentação, Tíquete-refeição, Valetransporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: Segunda a sexta-feira, das 08h30 às 18h00.
Informações adicionais: Disponibilidade para viagens. Local: Consolação - Centro
- SP.
Idiomas:
Inglês – Intermediário
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1274093
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Fevereiro de 2016
Atividades: Organizar documentos e efetuar controle administrativo da agenda do
contencioso trabalhista; Elaborar notificações, cartas e relatórios, visando o apoio
aos advogados; Analisar as solicitações dos escritórios terceirizados de reembolsos
de valores e ou honorários e tomar as providencias para o pagamento, após as

autorizações devidas; Diligenciar a órgãos públicos quando solicitado pelo advogado
da área.
Imprescindível experiência na análise e verificação de processos.
Oferecemos:
Formação: Cursando Ensino Superior em Direito
Oferecemos:
Remuneração fixa: R$ 1.500,00
Benefícios: Assistência Médica/ Assistência Odontológica / Convênio Farmácia / Vale
Refeição / Vale transporte
Carga Horária: Segunda a sexta-feira - Horário Comercial
Local de trabalho: Zona Sul/SP
www.vagas.com.br

Advogado Empresarial
Código da vaga: v1292479
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Requisitos:
Graduação completa em direito;
Registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil;
Experiência em elaboração e negociação em Instrumentos de Compromisso de
Constituição de Consórcio e Contratos de Constituição de Consórcio;
Conhecimento em documentação relacionada com a constituição de Consórcio e
junto das entidades competentes;
Experiência na avaliação de contratos de subempreiteiros.
Atividades:
Responsável pela área societária;
Elaboração e/ou alteração de contratos e estatutos sociais, procurações e de todo e
qualquer documento societário necessário ao bom andamento da sociedade
comercial;
Acompanhamento de rotinas societárias e atividades perante a Junta Comercial e
Cartórios;
Responsável pelos Contratos de Se empreitada, Locação e Prestação de Serviços
necessários à atividade da empresa;
Quando necessário, gerir assuntos de escritórios externos de advocacia e litígios,
identificando novos pedidos, efetuando o acompanhamento dos casos, revisando
minutas, bem como indo a tribunais e autoridades públicas.
www.vagas.com.br

Analista de Recursos Humanos - TEMPORÁRIA
Código da vaga: v1292402
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
TEMPORÁRIA
Objetivo:
Atuar no projeto de implementação do esocial, apoiando na construção e evolução
dos processos da Natura para atender a este nova demanda legal. Apoiar na
implantação dos novos processos, na governança e documentação dos mesmos.
Apoiar atividades de saneamento das bases cadastrais da Natura, com foco em
atendimento às regras do esocial.
Pré-Requisitos:
Formação Acadêmica:
Superior completo ou cursando, preferencialmente em Administração, Psicologia,
Pedagogia, Gestão em RH, Economia, Engenharias e afins.
Experiência:
Experiência nos processos de administração de pessoal.
Competências Técnicas:
Excel Avançado
Pacote Office
Conhecimento em legislação trabalhista
Comunicação
Desejável Conhecimento em SAP e esocial
Competência comportamental:
Quatro dimensões da aderência à essência Natura: Protagonismo,
Autoconhecimento, Sustentabilidade e Relacionamento; Adaptabilidade; Próatividade; Bom relacionamento interpessoal; Flexibilidade; Planejamento e Gestão
de Processos
www.vagas.com.br

Auxiliar de escritório / administrativo
Código da vaga:v1292427
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 11 de Março de 2016
Duas VAGAS EFETIVAS

Local: Pompéia - São Paulo - SP
Horário: Segunda a quinta das 08h30min às 18h30min, Sexta até às 17h30min.
Salário: A combinar
Benefícios: Vale-transporte, Cesta básica, Convênio Médico extensivo aos
dependentes.
REQUISITOS:
Ensino médio completo
Experiencia em rotinas administrativas
Usuário de informatica: internet, e-mail, pacote Office.
Uma das vagas exige CNH categoria B.
Fácil acesso para a região da Pompéia.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
Vaga Auxiliar de escritório:
Trabalho interno e externo, serviços gerais de banco, prefeitura, Eletropaulo,
Sabesp, vistoria dos imóveis, arquivo, atendimento telefônico e pessoal aos
clientes.
Vaga Auxiliar Administrativo:
Cadastro de contratos, emissão de recibos, controle de chaves, controle de
Eletropaulo, Sabesp, Comgás, controle de obras e reformas, atendimento telefônico
e pessoal, controle geral dos auxiliares de limpeza, cobrança.
www.vagas.com.br

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Código da vaga: v1292418
Nível hierárquico: Gerência
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Março de 2016
Empresa: segmento industrial de inovação.
Local de trabalho: Belo Horizonte.
DESAFIO DA FUNÇÃO:
Contribuir ativamente para o start-up da operação da empresa, definindo
estratégias e processos de diferentes áreas, através da coordenação e gestão dos
departamentos.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
Gerenciar e participar de vários projetos na área de Operações de forma
generalista, sendo responsável técnico e pela gestão das seguintes
áreas/atividades:
•
Contas a pagar e receber
•
RH/DP

•
Relações com Investidores
•
Jurídico e contratos
•
Suprimentos, logística e estoque
•
Sistemas (ERP)
•
Manutenção
•
PMO, Certificação Inmetro, FINAME e Programas de Incentivos Fiscais
(PADIS, RET).
PRINCIPAIS REQUISITOS:
Experiência anterior no segmento industrial.
Graduação e Especialização concluída em áreas afins (Administração, Economia,
Ciências Contábeis, Engenharias, ou outras formações correlatas).
Experiência principalmente na área Administrativa Financeira, com gestão de
diferentes departamentos corporativos.
Vivência em processo de start-up de empresas industriais.
Flexibilidade para transitar de forma autônoma entre o operacional e estratégico.
Excel avançado.
IDIOMA
IMPRESCINDÍVEL Inglês avançado
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1292383
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Caieiras / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
Requisitos:
Ensino Médio Completo;
Experiência com análise de indicadores de qualidade;
Excel avançado e um bom domínio no restante do pacote Office.
Atribuições:
Dar suporte ao planejamento estratégico da empresa;
Elaborar planilhas de indicadores;
Responsável pela elaboração e envio de relatórios, adquirindo informações de
várias áreas.
Salário: R$ 1.500,00.
Benefícios:
Cesta básica, Convênio médico, Vale refeição, Convênio farmácia e Vale transporte.
Vaga disponível na unidade de Caieiras.
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1292453
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
Formação em Técnico/Gestão em Administração, Contabilidade ou Finança, ou
Cursando Superior em Administração e áreas similares.
ATIVIDADES
Atuar na área Administrativa com controle de fluxo de entrada e saída de
correspondência e com recebimento e arquivo de documentos.
Elaborar controles/planilhas no Excel.
Realizar cotações de preços e compras de materiais de consumo.
Cadastrar clientes e fornecedores no sistema da empresa.
Resolver pendências administrativas, manter agenda de reuniões/compromissos
atualizadas e elaborar e-mails internos e externos.
Auxiliar o setor de RH, quanto à organização de treinamentos, eventos e ações de
Marketing.
CONHECIMENTOS
Informática.
Pacote Office.
INFORMAÇÕES
Empresa Nacional localizada em Sorocaba/SP.
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1292106
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
Atividades: . Atuar com o gerenciamento de toda a rotina do financeiro, envolvendo
a tesouraria, contas a pagar, a receber, crédito e cobrança. . Fazer a interface entre
a área e área comercial. . Reporte de resultados para matriz. Experiência
Necessária: . Necessária experiência com gerenciamento de toda a rotina da área
financeira e contábil. . Ter experiência em gestão de equipe. . Conhecimentos em
pacote Office - Excel avançado. . Inglês Avançado. ***Formação: Superior
completo na área de Economia, Administração, Finanças, Ciências Contábeis ou
áreas afins.****

Oferecemos: . Salário: R$ 7.000,00. . Benefícios: VR + AM + AO +
Estacionamento.
www.vagas.com.br

COORDENADOR FINANCEIRO
Código da vaga: v1292177
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Ouro Preto / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
ATRIBUIÇÕES:
- Definir e supervisionar os procedimentos de gestão de tesouraria;
- Desenvolver e preparar o relatório mensal e anual;
- Coordenar o processo de orçamento;
- Apoiar a diretoria sobre as alocações de financiamento da empresa, preparar
lançamentos para ajustar a contabilidade geral;
- Coordenar e controlar os processos relacionados à tesouraria, contas a pagar,
contas a receber e folha de pagamento, controlar as despesas, etc.
Requisitos:
- Experiência na área requisitada;
- Desejável formação completa em Administração, Gestão Financeira, Ciências
Contábeis ou Ciências Econômicas;
- Residir em Ouro Preto ou região.
www.vagas.com.br

Analista de Finanças Júnior
Código da vaga: v1292163
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Janeiro de 2016
Pré-requisitos:
Ensino Superior completo ou cursando em Ciências Contábeis, Administração,
Economia ou Engenharia.

Conhecimento básico em contabilidade e finanças.
Excel avançado.
Inglês intermediário.
Atividades:
Extrair informações dos sistemas, consolidar, analisar e preparar bases da
contabilização de obsolescência, bem como realizar os monitoramentos durante o
mês e atualização do Plano de Custo de Obsolescência.
Evidenciar controle interno da conta de Obsolescência, atender a auditoria e
reconciliar as contas de obsolescência.
Monitorar as ações de Marketing e flow de exaustão dos canais de venda da Avon,
bem como monitorar as movimentações do inventário.
Informações Adicionais:
Regime CLT
Salário fixo e benefícios de mercado.
Local de trabalho: Unidade Interlagos
www.vagas.com.br

Coordenador Fiscal
Código da vaga: v1292384
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
Localidade: Barra da Tijuca / Rio de Janeiro
Formação Acadêmica: Superior completo
Atividades a serem realizadas:
- Coordenação da rotina fiscal da empresa, garantindo o cumprimento das
obrigações acessórias e da legislação;
- Participar de projetos de melhoria;
- Realizar fechamento fiscal;
- Interagir com outros departamentos visando melhoria no fluxo de informações.
Requisitos:
- Experiência como gestor na área;
- Conhecimentos em sistema SAP (desejável)
Salário e benefícios compatíveis com o mercado.
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno
Código da vaga: v1292116
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Março de 2016
Vaga Temporária de 3 a 6 meses
Local: Barueri - SP
Horário: 08h00min às 17h00min, com disponibilidade para estender horário em
períodos de fechamento.
Salário: A combinar
Benefícios: Vale transporte e Restaurante no local
Requisitos:
Experiência na área fiscal, conhecimento de legislação atualizada, conhecimento de
CFOPS, escrituração fiscal.
Desejável conhecimento no sistema Oracle / Synchro.
Principais atividades:
Escriturar notas fiscais de entrada, conciliação, armazenamento de documentos,
CTEs, notas fiscais de serviços, bem como validação de xmls e armazenamento dos
mesmos.
www.vagas.com.br

COORDENADOR FINANCEIRO
Código da vaga: v1292206
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
Supervisionar e operacionalizar as atividades de tesouraria, contas a pagar, contas
a receber e faturamento (fluxo de caixa, análise financeira, conciliação bancária,
baixa de borderôs, boletos bancários, controle de pagamentos demais rotinas
pertinentes à área);
Elaboração de relatórios e análise de indicadores para a gerência.
Formação superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou área
correlatas;
Desejável pós -graduação ou especialização na área.
Remuneração: em aberto.
Benefícios: Assistência médica, seguro de vida, vale refeição, auxílio farmácia,
estacionamento.

Local de trabalho: região da Faria Lima
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1292321
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
Formação:
Superior em ciências contábeis / administração ou áreas afins.
Requisitos:
- Conhecimentos em Apuração do ICMS,
- Cálculo de ICMS ST,
- Calculo Difal,
- Obrigações Acessórias: Declarações Estaduais do Estado RJ
Regime: CLT
Benefícios: VT + VR + Plano de saúde, plano odontológico e Seguro de Vida.
Local: São Cristóvão - Rio de Janeiro.
Horário: Comercial
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FINANCEIRO / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
HUMANO EMPREGO em parceria com multinacional de grande porte no seguimento
automotivo contrata: está com uma vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Responsável pelo contas a pagar e receber Avaliação de câmbio
relacionamento com bancos Operar sistema Totus
Requisitos: Inglês fluente ( será avaliado ) Veículo próprio Experiência comprovada
no setor financeiro, conhecendo todas as rotinas do departamento Sistema Totus
Salário: a combinar
Benefícios: Combinar
Observações: Deverá ser enviado currículo com fotos e apresentar CTPS

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RODRIGO para o
e-mail rodrigoformigoni.humana@gmail.com com a sigla FINANCEIRO no campo
assunto até o dia 25/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Produtos de Limpeza Profissional em expansão, localizada no Pq. Via
Norte. Está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP. Está com uma
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Requisitos: Conhecimentos em Excel e Word é fundamental. Ter
atuado em área administrativa anteriormente. Desejável que esteja cursando
ensino superior em administração, economia ou contabilidade.
Requisitos: Responsabilidades: Vai auxiliar nas rotinas administrativas, como:
Emissão de ordens de Serviços, emissão de notas fiscais, atendimento telefônico,
arquivo, conferências de documentos da área financeira e cobrança.
Salário: a combinar
Benefícios: á combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Claudinei
Rodrigues para o e-mail atendimento@diamanteservicos.com.br com a sigla no
campo assunto até o dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Advogado - Contencioso Cível
Código da vaga: v1292765
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Fevereiro de 2016
Formação:
Graduação em Direito entre 2008 e 2010.
Requisitos:

Inglês Fluente;
Experiência em contencioso cível.
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1292917
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Atividades:
Recepcionar visitantes, clientes e fornecedores, anunciando-os, bem como auxiliar
em algumas tarefas administrativas da área de Atendimento Técnico.
Recepcionar equipamentos fotográficos dos clientes e verificar o funcionamento do
equipamento que será encaminhado para manutenção ou conserto.
Realizar a entrada e/ou saída dos equipamentos.
Orientar e explicar aos clientes os orçamentos dos equipamentos recepcionados.
Realizar o atendimento telefônico de clientes, para consultas de dados, orientação
sobre o orçamento e cobrança dos pagamentos.
Controle de inventário dos equipamentos fotográficos.
Controle do estoque de peças.
Requisitos:
Inglês intermediário.
Superior (cursando/incompleto)
Experiência na área administrativa ou de atendimento ao cliente.
Desejável conhecimento em equipamento fotográfico profissional ou que tenha
realizado curso de Fotografia.
Horário de trabalho:
Seg. à Sex. Das 08h30 às 17h30;
Salário: em torno de R$ 2.600,00.
Benefícios:
Vale Transporte; Vale Refeição; Assistência Médica; Assistência Odontológica e
Seguro de Vida.
Observação:
Para atuar em São Paulo.
www.vagas.com.br

Gerente de Relacionamento
Código da vaga: v1292872

Nível hierárquico: Gerência
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Fevereiro de 2016
ATIVIDADES:
-Realizar:
- Gestão de Pessoas
- Gestão Financeira
- Prospecção de Clientes
- Ações de Marketing
- Pesquisa de Mercado
- Pesquisa de Satisfação
NECESSÁRIO:
- Superior Completo
- Bons conhecimentos em Gestão
- Bons conhecimentos de Informatica
JORNADA:
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 18h.
Sábado e/ou Domingo a combinar
REMUNERAÇÃO:
- Salário: R$3500,00
- Vale-Refeição
- Vale-Transporte
- Plano de Saúde
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Junior
Código da vaga: v1292836
Nível hierárquico: Pleno
Local: Canaã dos Carajás / PA / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 11 de Fevereiro de 2016
Acompanhar e elaborar os relatórios de desempenho, inspeção e de processo
(diário, semanal, mensal), indicando evidencias (registro fotográfico), auxiliando
observações que reflitam as ações operacionais das áreas de trabalho. Realizar
atendimento aos clientes. Realizar controles diversos (estoque, consumo, etc.).
Fazer gerenciamento de riscos das atividades. Realizar auditoria de processo
(diária/semanal/mensal), cuidando e melhorando as condições operacionais,
garantido a correção imediata das anomalias, observando, tratando e/ou
encaminhando as ações. Apoiar no processo de medição e nas atividades referentes
a contratos. Implantar e controlar a aderência do 5S nas áreas. Fazer a organização

e controle dos arquivos digitais e impressos. Participar na elaboração de normas e
procedimentos. Pautar, redigir e editar os veículos de comunicação. Fazer análise e
compilação de dados. Criar gráficos, controles e apresentações. Orientar,
acompanhar e cuidar para os encaminhamentos das execuções das ordens de
serviço, zelando pelo bom funcionamento das áreas operacionais sob sua gestão.
Cuidar e zelar pela segurança dos profissionais da sua área de atuação. Apoiar na
avaliação das contratadas. Participar de reuniões com as contratadas para
nivelamento e ações corretivas. Planejar, elaborar e acompanhar os cronogramas,
histogramas, programações e avanço físico das atividades. Garantir a correta
segregação/manuseio/transporte de resíduos. Garantir que todas as condicionantes
ambientais sejam atendidas. Fazer registro diário da falta de M.O e outras
ocorrências, passíveis de anotações e notificações à contratada. Elaborar
inventários. Realizar pesquisa de satisfação, emitindo e fazendo acompanhamento
plano de ação. Acompanhar as manutenções corretivas e preventivas, visando
garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos. Planejar e desenvolver
disciplinas relacionadas a atividades físicas e de lazer (eventos e campeonatos).
Garantir as atualizações de termos e contratos de comodato. Executar suas
atividades seguindo as diretrizes aplicáveis de Qualidade, Segurança, Meio
Ambiente e Responsabilidade Social.
www.vagas.com.br

SUPERVISOR FINANCEIRO (v1292785)
Código da vaga: v1292785
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
RESPONSABILIDADES:
Gestão da área Financeira;
Operações de Tesouraria envolvendo processos de Importação (operações em
moeda estrangeira);
Definição de políticas, procedimentos e aprimoramento de sistemas e controles;
Planejamento Financeiro (cash management);
Avaliação econômico-financeira de projetos.
HABILIDADES/COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS:
Experiência em área Financeira de empresa com processos estruturados;
Vivência em processos de Importação /Custos;
Elaboração de apresentações de resultados / interpretação de Balanços;
Usuário de Excel (em nível avançado | será testado), além dos demais aplicativos
Office e dos recursos da Internet;
Experiência com ERPs;

Fluência em inglês (a posição requer interação constante com fornecedores no
exterior).
FORMAÇÃO:
Superior completo em Administração, Economia ou correlato, preferencialmente
com pós-graduação na área.
ENVIAR CV, COM PRETENSÃO SALARIAL!
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria III
Código da vaga: v1292678
Nível hierárquico: Sênior
Local: Santana de Parnaíba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Fevereiro de 2016
Perfil Desejado: Superior completo em ciências contábeis, economia ou
administração, experiência anterior na função, espanhol fluente, Excel avançado.
Descrição da Vaga: Fará o acompanhamento e controle dos negócios e resultados
da empresa, revisão de orçamento e projeções de resultados, análise dos relatórios
e demais rotinas pertinentes à função.
Salário R$ 5.846,00
Benefícios: Vale transporte ou estacionamento, vale refeição, vale alimentação,
assistência médica, assistência odontológica, seguro e vida, participação nos lucros
e resultados da empresa.
Regime de Contratação: Efetiva
Horário Expediente: 2ª a 6ª - horário comercial
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Pleno
Código da vaga: v1292753
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Fevereiro de 2016

Desenvolvimento de atividades em atenção às demandas dos departamentos de
análise de crédito, cobranças e cadastro de clientes. Elaboração de relatórios
gerenciais e índices de desempenho em geral.
Desejável conhecimento avançado em Excel.
Diferencial conhecimento no sistema Protheus.
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Gerencial / Analista de Planejamento Financeiro
Código da vaga: v1292750
Nível hierárquico: Sênior
Local: Marília / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Fevereiro de 2016
REQUISITOS:
Superior Completo em Administração de Empresas / Ciências Contábeis;
Preferência Pós Graduação;
Conhecimento Avançado em Excel;
Conhecimento em Matemática Financeira (HP12C), Contabilidade, Tributos e
Custos;
Disponibilidade para residir em Marília (450 km de São Paulo)
ATRIBUIÇÕES:
Responsável pela elaboração de relatórios gerenciais, Análises Econômicas e
Financeiras;
Análises das despesas mensais e demais custos fixos e variáveis;
Apoiar na elaboração do Planejamento Orçamentário;
Acompanhar as variações entre Real x Orçado;
Realizar a manutenção dos sistema de informações gerenciais e análises de
viabilidade de projetos (TIR, VPL e Payback).
www.vagas.com.br

Analista de Importação Marítima
Código da vaga: v1292824
Nível hierárquico: Pleno

Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
- Coordenar todo o processos de importação marítima
- Acompanhar o posicionamento e a programação de embarque da carga
- Follow-up junto às origens, importadores, despachantes, armadores / co-loaders
e transportadoras a fim de manter todos informados e alinhados sobre o status do
processo.
Requisitos:
Formação superior completa ou (cursando);
Inglês Avançado;
Experiência em coordenação de embarque marítimo de importação;
Noções de controle financeiro, faturamento e pagamentos
Local: Rio de Janeiro
www.vagas.com.br

ANALISTA PLANEJAMENTO FINANCEIRO PL
Código da vaga: v1292863
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Fevereiro de 2016
PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Assegurar o melhor uso dos recursos para maior geração de valor, através do
adequado planejamento, orçamento e controle dos indicadores de desempenho da
empresa;
• Monitorar o cumprimento do planejamento previsto versus realizado, fazendo
análise crítica, destacando itens de relevância e sugerindo ações corretivas para os
desvios observados;
• Identificar oportunidades de aumento de rentabilidade;
• Acompanhar a realização do orçamento e planejamento financeiro;
• Auxiliar a elaboração e acompanhamento do Forecast de Resultado;
• Elaborar cenários de planejamento econômico-financeiro das unidades de
negócio.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
• Experiência em funções similares (budget, forecast, controle de despesas e
tesouraria);
• Conhecimentos em matemática financeira, finanças, análise de fluxo de caixa,
contabilidade de custos e contabilidade gerencial;
• Conhecimentos em ferramentas ERP e BI;

• Domínio de Excel.
• Desejável inglês Avançado.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
• Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou
Engenharia.
• Desejável Pós-graduação em Finanças, Controladoria ou Projetos.
HORÁRIO DE TRABALHO
Horário Comercial (segunda à sexta) - 44h/semanais.
LOCAL DE ATUAÇÃO
Avenida Paulista, São Paulo - SP.
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento Financeiro
Necessária experiência na função comprovada na carteira e com estabilidade
Escolaridade mínima: Desejável Ensino Superior em Economia, Estatística, Ciências
Contábeis, Administrativo Financeiro ou Áreas Afins
Algumas atividades: Irá calcular e analisar a rentabilidade dos produtos e serviços
feitos nos salões; Atualizar e fazer manutenção de tabelas de preços ( analisar
como está o mercado)etc
Necessário pacote Office de intermediário a avançado ( irá usar Procc V e Tabela
dinâmica)
Local de trabalho: Copacabana /RJ
Vaga para ambos os sexos
ENVIAR PRESTENSÃO SALARIAL
Horário de segunda-feira à sexta-feira de 09h00minh as 18h00minh com 1 hora de
almoço
A empresa oferece salário fixo + VT + Ajuda de Custo + Assistência Médica
Os interessados, dentro do perfil, enviar currículo no CORPO do e-mail para
recrutamento.claudiarh@gmail.com , colocando no campo assunto ANALISTA DE
PLANEJAMENTO COPACABANA
FIQUEM ATENTOS! ES ENTREVISTAS SERÃO AGENDADAS EM RESPOSTA AOS
CURRÍCULOS ENVIADOS. NÃO ESQUEÇAM! APENAS CURRÍCULOS ENVIADOS NO
CORPO DO E-MAIL.

Assistente Administrativo
Necessário grande experiencia na área contábil, departamento de pessoal
(apuração de ponto, recarga de vale transporte, rotina contábil entre outros).

A empresa oferece:
Salário: R$ 1.150,00
Benefícios: assistência médica, alimentação, vale refeição, vale transporte
Interessados e dentro do perfil, enviar currículo para: vaga@guiajob.com.br com o
assunto: Assistente Administrativo

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

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k7-3231
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: 15/01/2016
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Q48LCq

Auxiliar Administrativo
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: jurídico (escritório)
Atividades:
Atendimento ao cliente, caixa, preparação de lanches e organização do restaurante
Requisitos:
Conhecimentos pacote Office, experiência com atendimento a cliente.
Saiba digitar cartas, relatórios, e outros documentos, domínio com computador.
Cursando / concluído o nível médio
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliaradministrativo-232928.aspx

Auxiliar de Arquivo
Solicitações do Cargo:
- 2° Grau completo
- Diferencial – Formação ou em Curso de: Biblioteconomia e Arquivologia ou
cursando algum técnico em GED
- Experiência com uso do Gerenciador de Arquivos do Windows.
- Digitação e boa redação
Descrição das atividades:
-Tratamento de informações e indexação.
-Controle de qualidade de imagens e arquivos.
-Digitalizar os documentos de maneira a obter cópia fiel do original físico,
-Digitalizar os microfilmes de modo a obter a melhor qualidade possível,
-Tratamento das Imagens e Processamento,
-Controlar a qualidade das imagens digitalizadas corrigindo, bordas, detectando
riscos provenientes de erro na digitalização e qualquer outra imperfeição que seja
detectada,
-Processar o lote de documentos digitalizado utilizando o software Scan para
separação dos respectivos documentos e criação do arquivo com as informações
para a indexação,
-Indexar os lotes de documentos e corrigir qualquer divergência encontrada na
informação contida no arquivo de indexação e a informação contida no documento.

-Controlar o percentual referente a cada projeto dos índices indexados em cada
lote, sendo encontrado algum erro o software automaticamente realizará a
conferência de 100% do lote.
-Microfilmagem - Preparar para microfilmar e microfilmar as imagens indexadas e
contidas em cada índice de microfilmagem gerado,
-Preparação - Recepcionar, conferir, planilhar e armazenar de maneira correta os
documentos recebidos de cada cliente,
Restaurar se necessário, e preparar a documentação para ser digitalizada,
-Remontagem - Remontar o documento de modo que o mesmo fique da mesma
maneira que a recebida do cliente,
-Devolução - Realizar a conferência e devolução dos documentos já processados;
-Inserção de imagens em grande formato - Controlar a qualidade das imagens em
grande formato digitalizadas e inseri-las em seus respectivos documentos.
Oferecemos: Salário + Benefícios (Assistência Médica; Assistência Odontológica;
Vale Transporte, Alimentação na empresa (café/almoço/lanche); Convênios
Diversos (farmácia, idioma, ótica, SESC); Produtos da empresa a preços de custo).
Local de trabalho: Duque de Caxias, próximo Rodovia Washington Luís
Interessados encaminha currículo para: munizvagasdc@yahoo.com.br

Secretária Executiva Bilíngue
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: pesquisas
Região / Bairro: Leblon
Atividades:
Organização de agenda e pagamentos, planejamento de viagens junto à agência de
turismo, assessoramento junto aos fornecedores diversos, atendimento ao
executivo e família.
Requisitos:
Ensino superior completo.
Inglês fluente e espanhol básico.
Domínio no pacote Office (Word, Excel e Outlook).
Necessária experiência na função.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$4001 à R$5000,00
Benefícios: Vale Refeição, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Seguro de
Vida, Previdência Privada
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.

Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/secretariaexecutiva-bilingue-232941.aspx

ANALISTA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL SENIOR
– TEMPORARIO 06 MESES
Cargo: Analista Serviços I
Salário: R$ 2.815,00
Beneficios: VT + VR
Local: Niterói
Período: três meses
Atividades: Atuará num projeto de três meses realizando retificações das Sefip de
2011 a 2015 de uma das empresas do Grupo.
Requisitos: Superior Completo ou Cursando (Administração, Gestão de RH ou
Contabilidade), experiências específicas com recolhimento de FGTS e INSS, bem
como declarações, compensações e retenções. Domínio do Aplicativo SEFIP e
Conectividade Social: Retificações de RFI’s (Cadastro de Tomadores, Prestadores de
Serviços, Retenções e Compensações e Exclusão de informação das Cooperativas),
Recolhimento de FGTS em atraso códigos 115 e 650, Envio do arquivo SEFIP e
GRRF. Rotinas Previdenciárias (INSS) para análise e conferência dos resumos de
encargos x GFIP e recolhimento de INSS em atraso. Experiência com uso de
sistemas de folha de pagamento, preferencialmente ADP.
OS CANDIDATOS NO PERFIL ACIMA DEVEM ENCAMINHAR O CURRÍCULO PARA
marta@parceriaconsult.com.br ASSUNTO ANALISTA DE DP SENIOR - NITERÓI

Assistente administrativo / Auxiliar de escritório.
Local de Trabalho: São Conrado / RJ (desejável, residir pelas redondezas)
Horário: de Segunda a Sexta das 09h00min às 18h00minh
Com experiência administrativa, com sólidos conhecimentos de Excel e que tenha
conhecimento de sistemas contábeis.
Salário inicial de R$1.500,00 + VT + VR (R$34,00 / dia útil)
Atividades Administrativas
AS CANDIDATAS DEVEM ENCAMINHAR O CURRÍCULO PARA
vagas@parceriaconsult.com.br ASSUNTO ASS ADMINISTRATIVO

Assistente Financeiro Bilíngue - Rio de Janeiro
Empresa localizada na zona sul do Rio de Janeiro busca profissionais com
experiencia na área de cobrança, contas a receber e com inglês fluente.
- qual atividade fará? – Análise da conta e cobrança de clientes internacionais. Que
tenha conhecimentos da área financeira.
- qual experiência anterior deverá ter? Setor financeiro (conhecimento dos sistemas
básicos da Microsoft).
- qual o horário de trabalho? 9h até 18h
- inglês fluente - será testado
- o cargo será o de Assistente Fin. Bilíngue, com o salário em torno de R$ 2.000,00
- Benefícios: Assistências médica e odontológica (Sul América), refeitório no local,
tíquete alimentação no valor fixo mensal de R$ 500,00 (para gastos em
supermercado), previdência privada, participação nos resultados e vale transporte.
- Local de trabalho: Botafogo
- Contrato CLT
Os interessados devem enviar currículo para o e-mail
rhhumanos13@rocketmail.com colocando o código Ass Cobra Bile. No assunto do email

Analista Administrativo
Para a cidade de Jacareí / SP
Requisitos:
Residir em são Jose dos campos ou Jacareí
Superior completo em direito.
Experiencia com contratos com fornecedores e clientes internos
Conhecimento com jurídico será um diferencial.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Alimentação no Local, Ônibus / Van Fretado
Vaga temporária
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analistaadministrativo-232984.aspx

ANALISTA FISCAL PLENO/ SENIOR / SANTA B / 1 VAGA(S)
Empresa de pequeno porte no ramo de Automação Industrial e Elétrica está com
um vaga(s) em aberto para Santa b.
Responsabilidades: Emissão de notas fiscais, controles de impostos, gestão dos
processos fiscais, entre outras.
Requisitos: Experiência mínima de dois anos na Área Fiscal, como Analista Pleno ou
Sênior. Amplos conhecimentos em alíquotas, retenções, faturamentos,
recolhimentos, CCM’s, e demais pertinências. Se for a área de Automação
Industrial, Painéis Elétricos e Revenda de Materiais serão um diferencial. Perfil de
Liderança, alta resiliência
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutapessoas02@gmail.com com a sigla Fiscal no campo assunto até o dia
01/03/2016.
Veja outras vagas de Analista fiscal Pleno/ Senior no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Analista de Planejamento Financeiro
Necessária experiência na função comprovada na carteira e com estabilidade
Escolaridade mínima: Desejável Ensino Superior em Economia, Estatística, Ciências
Contábeis, Administrativo Financeiro ou Áreas Afins
Algumas atividades: Irá calcular e analisar a rentabilidade dos produtos e serviços
feitos nos salões; Atualizar e fazer manutenção de tabelas de preços ( analisar
como está o mercado)etc
Necessário pacote Office de intermediário a avançado ( irá usar Procc V e Tabela
dinâmica)
Local de trabalho: Copacabana /RJ
Vaga para ambos os sexos
ENVIAR PRESTENSÃO SALARIAL
Horário de segunda-feira à sexta-feira de 09h00minh as 18h00minh com 1 hora de
almoço
A empresa oferece salário fixo + VT + Ajuda de Custo + Assistência Médica
Os interessados, dentro do perfil, enviar currículo no CORPO do e-mail para
recrutamento.claudiarh@gmail.com , colocando no campo assunto ANALISTA DE
PLANEJAMENTO COPACABANA
FIQUEM ATENTOS! ES ENTREVISTAS SERÃO AGENDADAS EM RESPOSTA AOS
CURRÍCULOS ENVIADOS. NÃO ESQUEÇAM! APENAS CURRÍCULOS ENVIADOS NO
CORPO DO E-MAIL.

ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO / NOSSA ODESSA / 1 VAGA(S)
Empresa em fase de expansão está contratando para inicio imediato está com uma
vaga(s) em aberto para Nossa Odessa.
Responsabilidades: Responsável , dinâmico , proativo
Requisitos: Que tenha conhecimento em rotina da área de departamento de pessoal
, que tenha experiencia em folha de ponto , lançamentos , apontamentos , que já
tenha trabalhado com escalas e dimensionamentos.
Salário: a combinar
Benefícios: serão informados na entrevista
Observações: Enviar currículo em anexo com pretensão salarial , currículos fora do
perfil serão desconsiderados.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vivian para o email rhempresa17@yahoo.com.br com a sigla Folha no campo assunto até o dia
25/01/2016.
Veja outras vagas de Analista de Folha de Pagamento no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Assistente Administrativo
Empresa multinacional de grande porte seleciona profissional no seguinte perfil:
Funções do cargo:
Processamento de pagamentos internos da empresa;
Suporte aos serviços administrativos (Correios, cartório, impressoras e etc).
Pré-requisitos:
Ü
Superior completo;
Ü Conhecimento do sistema SAP;
Ü Experiência nas rotinas administrativas.
Salário: R$ 2.797,63
Benefícios: VT + VR (R$ 26,00)
Local de trabalho: Barra da Tijuca
Os candidatos interessados deverão realizar cadastro em nosso site
www.randstad.com.br e encaminhar o currículo com através do e-mail
recrutamento.rj@randstad.com.br mencionando no campo assunto Assistente
Administrativo (SAP).

Analista Contábil Pleno
Empresa:

Prestadora de serviços a mais de 30 anos no mercado, localizada no Centro do Rio
de Janeiro.
Descrição do cargo / Responsabilidades:
Profundo Conhecimento em MXM(requisito fundamental)
Conciliação bancaria.
Conciliação contas contábeis em geral,
Conhecimento de impostos retidos na fonte
Contabilização da folha de pagamento
Lançamentos em geral (provisões e baixas)de contas a receber e a pagar
Benefícios:
Salário: R$ 3.000,00
Vale Refeição R$ 32,00 por dia trabalhado.
Vale Transporte.
Formação e experiências requeridas:
2º Grau Completo- formação em Ciências contábeis
Experiência na área contábil e fiscal.
Proativo e com adaptabilidade.
Os interessados devem enviar seus currículos NO CORPO DO E-MAIL no Campo
Assunto: Analista Contábil Pleno

ASSISTENTE CONTABIL / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
Expert Consultoria está com um vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades:
Necessário experiência:
•
Lançamentos de Notas Fiscais de entrada de custos e despesas;
•
Conciliação de contas de ativo, passivo, despesas e receitas;
•
Classificação e lançamento de documentos contábeis;
•
Legislação Tributária e Fiscal;
•
Regime simples, lucro real e presumido;
Requisitos: Superior Completo. Com experiência. Possuir Inglês Fluente. Residir na
região.
Salário: a combinar
Benefícios: Refeição e Vale Transporte
Observações: A Entrevista será realizada no idioma Inglês.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Michelle para o email sel2.ame@expertconsultoria.com.br com a sigla Assis. Contabil no campo
assunto até o dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de Assistente Contabil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUDITOR PLENO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Consultam Auditoria e Assessoria está com dois vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Trabalha na área de assessoria e consultoria, como assistente
de consultores responsáveis pelo atendimento aos clientes, desenvolve trabalhos
nas áreas contábil, financeira, fiscal, tributária e de departamento de pessoal em
pequenas, médias e grandes empresas. Responde a consultas de clientes e realiza
revisões e estudos pontuais nessas áreas.
Requisitos: Conhecimentos em alguma(s) das seguintes áreas é diferencial:
contabilidade, fiscal, tributos, rotinas de departamento de pessoal, relatórios
gerenciais, Excel, Power Point.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale-Transporte, Convênio Médico, Seguro de Vida em
Grupo e Participação em Programa de Distribuição de Resultados.
Observações: Competências/Comportamentos Requeridos: Ser pró-ativo,
organizado e dinâmico, saber trabalhar com prazos e sob pressão, gostar de
trabalhar em equipe. Ser estudioso e comprometido com resultados. Outras
Informações: Excelente oportunidade de desenvolvimento profissional, bom
ambiente de trabalho e propício ao aprendizado.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Keila para o e-mail
rh@consulcamp.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de Auditor Pleno no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA TRIBUTÁRIO / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Consulcamp Auditoria e Assessoria estão com três vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar análises das obrigações acessórias para a pontar
necessidades de correção quando necessário para que fiquem dentro da legalidade;
Realizar apresentação dos planos de ação sobre os eventuais erros de informações
enviadas aos órgãos fiscais; Analisar documentações e cruzamento de dados para
conferência de eventuais erros; Responder as consultas sobre dúvidas com relação
aos arquivos ou informações que foram imputadas no sistema;
Requisitos: Desejável ter conhecimento na área tributária. Regulamentação
tributária e regulamentação de encargos, regulamentação contábil; Excel;
PowerPoint;
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale-Transporte, Convênio Médico, Seguro de Vida em
Grupo e Participação em Programa de Distribuição de Resultados.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Keila para o e-mail
rh@consulcamp.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de Analista Tributário no Emprega Campinas. É 1 00% grátis!

ASSISTENTE DE PERICIA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Consulcamp Auditoria e Assessoria estão com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: ler processo, fazer a revisão e todo o mapeamento.
Requisitos: Ter um conhecimento em contabilidade, Pacote Office, PowerPoint
médio/avançado. Cursando último ano ou graduado em Direito.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale-Transporte, Convênio Médico, Seguro de Vida em
Grupo e Participação em Programa de Distribuição de Resultados.
Observações: Outras Informações: Excelente oportunidade de desenvolvimento
profissional, bom ambiente de trabalho e propício ao aprendizado.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Keila para o e-mail
rh@consulcamp.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DE PERICIA no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Clinica Médica de Especialidades está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Auxiliar a gerência nos trabalhos de gestão da equipe; sanar
dúvidas sobre o sistema utilizado pelos usuários e clientes; solucionar problemas
emergenciais de computadores e impressoras; gerir marketing digital e tratar
diretamente eventualmente com agências de publicidade; elaborar e alimentar
planilhas de relatórios gerenciais; controlar contas a pagar e receber; controlar o
fluxo de caixa, mantendo-o atualizado diariamente.
Requisitos: Experiência em Marketing Digital (Google Ads; SEO Google; facebook;
blogs); Manutenção de Computadores e Impressoras; Pacote Office Completo e
avançado; conhecimentos em marketing empresarial; Contas a pagar e receber;
controle de fluxo de caixa.
Salário: R$ 2.500,00

Benefícios: Vale Alimentação (100,00); Vale Refeição (369,60); Vale Transporte
(desconto de 6%); Unimed co-participativa; Convênio Farmácia
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Márcio Binai para
o e-mail recrutamento.madrid@gmail.com com a sigla Ass.Adm no campo assunto
até o dia 29/02/2016.
Veja outras vagas de Assitente Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ANALISTA FISCAL / JAGUARIUNA / SP / 1 VAGA(S)
A agência de empregos ONLY ONE RH em parceria com empresa multinacional da
região está com um vaga(s) em aberto para JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: Apuração de impostos ICMS e IPI; Retenção de ISS, IR, CS,
INSS, PIS e COFINS; Conhecimento em sistema Mastersaf e SAP; Obrigações
acessórias (Sped Fiscal, Gia, Dirf e Ct-e); Geração de livros fiscais; Organização de
arquivos; Reconciliação de contas e atendimento a clientes internos e externos.
Requisitos: Graduação em Ciências Contábeis ou correlatas; Especialização na área
Fiscal; Média experiência anterior na função; Conhecimento nível intermediário em
idioma Espanhol.
Salário: a combinar
Benefícios: Refeição no local ; Vale Transporte; Cesta Básica (R$ 93,08).
Observações: Vaga efetiva terceirizada. Residir na região de Jaguariúna.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Barbara para o email rh@only1.com.br com a sigla Analista Fiscal no campo assunto até o dia
31/01/2016.
Veja outras vagas de Analista Fiscal no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA ADMINISTRATIVO / PAULÍNIA / SP / 2 VAGA(S)
Empresa em parceria com a Global empregos está com dois vaga(s) em aberto
para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Deve possuir ensino médio completo, conhecimento de Excel
nível avançado
Requisitos: Realiza contato com o cliente; gera pedidos de vendas e emissão da
NF; libera motorista e cargas; emite relatório diário com informações para o

cliente; acompanha a programação do cliente; auxilia na conferencia de
entrada/saída de materiais; realiza inventario; alimenta e analisa KPI diversos
Salário: R$ 2.600,00
Benefícios: Pacote de benefícios
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mayara Brito para
o e-mail anuncio.mayarabrito@globalempregos.com.br com a sigla Analista no
campo assunto até o dia 26/01/2016.
Veja outras vagas de Analista administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ASSISTENTE FISCAL - CRC / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: ATIVIDADES DA AREA
Requisitos: EXPERIENCIA EM ROTINAS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL,OPERAÇÃO
FISCAL,APURAÇÃO DE IMPOSTOS PIS,COFINS,ICMS,IPI,ISS,OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS,GIA,DIRF, DCTF,DECLARAÇÃO DO SIMPLES E SPED
FISCAL,PARCELAMENTO DE TRIBUTOS, RETENÇÃO DE IMPOSTOS,
CONHECIMENTOS DAS AREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA. CRC ATIVO DE SEGUNDA
A SEXTA HORÁRIO COMERCIAL
Salário: R$
Benefícios: VT, VR, AM E AO PARTICIPATIVA
Observações: FAVOR ENVIAR CV SOMENTE SE ESTIVER DENTRO DO PERFIL E SE
ESTIVER DE ACORDO COM SALARIO ,BENEFÍCIOS HORÁRIOS DE TRABALHO.
ATENÇÃO OS RETORNOS SERÃO ENVIADOS POR E-MAIL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rmscurriculos02@gmail.com com a sigla ASS. FISCAL no campo assunto até o dia
25/01/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE FISCAL - CRC no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

GERENTE FINANCEIRO (MASCULINO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa localizada na RMC Atuante no ramo de Materiais de Construção com seis
lojas em Campinas, Sumaré, Paulínia e Hortolândia. Está com um vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Planejar, fixar metas de gastos e vendas, realizar as projeções
do fluxo e das necessidades do caixa e desenvolver estratégias alternativas, a fim
de evitar possíveis problemas e, acima de tudo, estabelecer o modo pelo qual os
objetivos financeiros podem ser alcançados.
Requisitos: Formação em Ciências contábeis, Pós Graduação ou MBA em áreas
financeiras.
Salário: R$ 5.000,00
Benefícios: Enviar Pretensão Salarial no Currículo com arquivo em Word,(Doc)
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de analista 01 para o
e-mail vagas@irasoaresrh.com.br com a sigla GC098 no campo assunto até o dia
30/01/2016.
Veja outras vagas de Gerente Financeiro (masculino no Emprega Campinas. São
100% grátis!

CONTROLLER / GER. FINANCEIRO / CAMPINAS/ SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com um vaga(s) em aberto para Campinas/ SP.
Responsabilidades: Atuar em análise e gestão financeira, controladoria, indicadores
financeiros de projetos, melhoria de processos da área financeira, planejamento e
gestão orçamentária, planejamento tributário e de investimentos, apoio na
precificação de projetos, apoio e reporte à diretoria para tomada de decisões.
Atribuições do cargo: -Controladoria -Análises financeiras -Relatórios contábeis Indicadores -Planejamento e relatórios financeiros -Orçamento empresarial Suporte a diretoria
Requisitos: Formação e experiência na área financeira
Salário: a combinar
Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, Vale Refeição, Vale Alimentação,
Vale Combustível, Estacionamento e PLR.
Observações: Contratação CLT para atuação de 40h semanais
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de A/c.: RH para o email recrutamento@dextra.com.br com a sigla Vaga_ Controller no campo assunto
até o dia 29/01/2016.
Veja outras vagas de Controller / Ger. Financeiro no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Advogado Júnior
Código da vaga: v1295547
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração: 17 de Fevereiro de 2016
Atividades:
•
Garantir a emissão de pareceres e opiniões legais sobre assuntos pertinentes
à área cível, empresarial, contratual e tributária;
•
Participar de planejamentos tributários;
•
Acompanhar a legislação cível, empresarial e tributária, visando minimizar
riscos de autuação e antever oportunidades de recuperação de crédito;
•
Dar suporte aos processos judiciais e administrativos de cunho tributária
perante escritórios terceirizados, revisando peças jurídicas e coordenando
internamente o levantamento dos documentos necessários às ações judiciais
tributárias;
•
Promover o gerenciamento interno das informações sobre os processos
judiciais e administrativos de cunho contratual e tributário, atualizando o sistema
de informação pertinente e emitindo relatórios trimestrais;
•
Acompanhar e verificar as demandas internas de contas a receber,
promovendo a coleta de documentos, informações, emitindo pareceres e
notificações para a área financeira, comercial e de operações;
•
Responsabilizar-se pelo patrocínio e acompanhamento das demandas
judiciais de cunho tributário, a partir da definição estratégica da gerência da área;
•
Dar suporte às áreas da Companhia no atendimento às demandas jurídicas,
auxiliando na definição da estratégia jurídica mais adequada e acompanhando os
responsáveis daquela área no atendimento das autoridades fiscais, quando
solicitado;
•
Apoiar elaboração/revisão de instrumentos contratuais diversos de interesse
da companhia por meio de análises técnicas;
•
Atuar perante a Administração Pública no que for pertinente à operação da
companhia por meio de input de informações, documentos e análises técnicas;
•
Garantir organização e registro de informações relevantes através de inputs
de dados e informações em sistemas;
•
Apoiar elaboração/revisão atos societários da companhia (atas de
Assembleia Geral, atas de Reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria,
estatuto social e contrato social, bem como respectivas alterações, fatos relevantes
etc.) por meio de análises técnicas e dentro dos padrões e normas da Companhia;
•
Controlar rotina e secretaria societárias da companhia (livros sociais,
publicações societárias, sistema IPE/CVM, registro de atas perante Juntas
Comerciais etc.) por meio de acompanhamento e verificação;
•
Elaborar/revisar procurações e substabelecimentos diversos da companhia
por meio de análises técnicas;
•
Apoiar elaboração/revisão de instrumentos contratuais de natureza
societária de interesse da companhia por meio de análises técnicas;
•
Relacionar-se com escritórios de advocacia e prestadores de serviços
terceirizados em geral com vistas ao andamento dos processos;

•
Atuar perante a Administração Pública no que for pertinente à operação da
companhia;
•
Garantir organização e registro de informações relevantes através de inputs
de dados e informações em sistemas.
Informações sobre a vaga:
Horário de Trabalho: De segunda a sexta feira de 08h00min as 18h00min.
Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida, PPR, V.T e V.R
(18,00).
www.vagas.com.br

Advogado Pleno
Código da vaga: v1295727
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Descrição de atividades:
Acompanhamento processual;
Análise de documentos judiciais e ações; Elaboração de Iniciais;
Contestações e Recursos;
Parecer Jurídico;
Planilhas;
Prazos JEC;
Solicitação de subsídios.
Benefícios:
Assistência Médica;
Assistência Odontológica;
Bônus e PLR;
Academia;
Remuneração: A combinar.
Local de Trabalho: São Paulo (próximo ao metrô Consolação)
www.vagas.com.br

COORDENADOR JURÍDICO
Código da vaga: v1295788
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: Uberlândia / MG / BR
Data de expiração: 25 de Janeiro de 2016
Responsável pelo apoio jurídico aos negócios da empresa (consultivo e contencioso,
envolvendo todos os campos do Direito), com ênfase preventiva, visando à
viabilização dos negócios com segurança dos direitos da empresa, dentro das
estratégias e diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Direção. A missão do cargo é
adicionar valor ao Acionista.
Qualificações e conhecimentos desejados:
Conhecimentos específicos em todas as áreas do Direito, especialmente tributário,
societário, civil, comercial, ambiental e trabalhista;
Conhecimentos em Gestão;
Noções básicas de finanças e contabilidade.
Superior Completo
OBS:. As vagas do Grupo Algar também estão disponíveis para pessoas com
deficiência.
www.vagas.com.br

Analista Jurídico PL (Preposto)
Código da vaga: v1295685
Nível hierárquico: Pleno
Local: Itabuna / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Fevereiro de 2016
Responsável pelo acompanhamento das audiências trabalhistas na Justiça do
Trabalho prestando depoimento de acordo com as teses de defesa da empresa,
bem como orientações recebidas pelo jurídico interno e escritório terceirizado,
estando ciente de sua importância perante a Justiça.
Responsável pelo recepcionamento das notificações iniciais/citações, recebidas nas
Lojas e envio ao Departamento Jurídico do HO para tratamento.
Responsável pelo acompanhamento das fiscalizações e intimações no Ministério do
Trabalho e Emprego.
Comparecimento como preposto em audiências perante o Ministério Público do
Trabalho.
Comparecimento como preposto em audiências no Sindicato da Categoria
Profissional.
Negociação de acordos judiciais, multas e autuações administrativas.
Identificação, convocação e orientação das testemunhas da empresa.
Sensibilização da gestão para a liberação das testemunhas mais adequadas.
Elaboração de questionário suporte à audiência de instrução/una, considerando as
particularidades do caso concreto.

Fiscalização da atuação dos escritórios terceirizados com a elaboração do relatório
de audiências.
Alimentação de relatório de audiência em sistema e reporte ao advogado sênior
responsável pelo processo, a fim de proporcionar a geração de indicadores capazes
de subsidiar a empresa na busca de melhores práticas e resultados (ticket médio,
improcedências, entradas, etc.).
Pesquisa de relacionamento entre reclamante e testemunhas em redes sociais.
Multiplicador de melhores práticas relacionadas às audiências para novos prepostos
ou reciclagem de prepostos.
Formação desejada: Administração de empresas, Ensino Superior (Requerido);
Direito, Ensino Superior (Requerido)
Vai atuar em Itabuna - BA (Precisa ser candidato da região).
Inglês (Intermediário)
Aplicações de Escritório: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint,
Microsoft Word
Benefícios adicionais
Assistência médica, Assistência odontológica, Refeição no local, Seguro de Vida,
Vale-transporte
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1295745
Nível hierárquico: Gerência
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Fevereiro de 2016
Formação Superior completa em Administração, Ciências Contábeis, Finanças ou
similares.
Desejável Pós-graduação na área.
IDIOMAS
Inglês avançado/fluente.
ATIVIDADES
Responsável pelos setores Contábil, Custo, Fiscal e Financeiro.
Supervisionar e acompanhar as atividades, garantindo a segurança das operações e
o controle financeiro.
Efetuar balancete gerencial e apresentação de resultados.
Vivência profissional nos processos financeiros e gestão de pessoas.
INFORMAÇÕES
Empresa Multinacional localizada em Sorocaba/SP.
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
Código da vaga: v1295844
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Contagem / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Fevereiro de 2016
ATIVIDADES
- Precificação dos produtos fabricados e revendidos pela empresa;
- Análise e conferência de preços, tributos;
- Comparar preços da concorrência e entre filiais;
- Análise de resultados (volume de vendas, margem e custo);
- Elaborar apresentações, relatórios e gráficos gerenciais;
- Auxiliar na elaboração e acompanhamento de orçamento de vendas e despesas.
REQUISITOS
- Cursando último ano de Administração, Ciências Contábeis ou Economia.
- Experiência em Planejamento comercial;
- Pacote Office Avançado (principalmente Excel e Access);
- SAP (desejável);
- Conhecer DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício (desejável);
- Experiência em rotina de formação de preço (desejável).
REMUNERAÇÃO
- Salário em torno de R$ 2000,00.
- Benefícios: Vale alimentação, vale transporte, seguro de vida, seguro saúde,
gratificação de férias, dentre outros.
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga:v1295332
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:25 de Fevereiro de 2016
Atendimento a professores,
Controle de ponto dos professores;
Controle de lista de presença.
Horário:
Seg. a sex das 14hs às 22hs
Salário: R$ 805,00 e beneficios VR, VT, Plano de Asistencia Medica, Plano
Odontológico, Seguro de Vida
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Sênior (Controladoria)
Código da vaga: v1295601
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 25 de Janeiro de 2016
Pré-Requisitos:
- Superior completo em Finanças, Contabilidade, Administração de Empresas, ou
Economia.
- Pós-graduação na área financeira;
- Conhecimento de Excel - nível avançado;
- Conhecimento de Finanças e Contabilidade;
- Inglês - nível avançado;
- Perfil analítico;
- Planejamento e capacidade de organização;
- Senso de urgência;
- Capacidade para trabalhar sob pressão;
- Visão de negócio.
Atividades:
- Preparação de relatórios analíticos sobre variações do realizado x orçado;
- Fechamento mensal e análise de suas variações;
- Controle e análise de P&L e CAPEX;
- Análise de custos;
- Análise e acompanhamento de indicadores;
- Consolidação das informações financeiras;
- Análise e consolidação da desempenho dos principais produtos;
- Elaboração de relatórios para a diretoria.
Pacote de Benefícios:
•
Plano Saúde e Odontológico - Bradesco;
•
Previdência Privada - Itaú;
•
Remuneração Variável;
•
Plano de Ações;
•
VR R$ 28,00;
•
VT;
•
Seguro de Vida;
•
Auxílio Creche;
•
2 pares de lentes por ano.
Informações Adicionais:
•
Local de trabalho - Botafogo
•
Horário de 08h30 as 18h00
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Sênior (Planejamento Financeiro)
Código da vaga: v1295596
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 25 de Janeiro de 2016
Pré-Requisitos:
- Superior completo em Finanças, Contabilidade, Administração de Empresas, ou
Economia;
- Pós-graduação na área financeira;
- Conhecimento de Excel - nível avançado;
- Conhecimento de Finanças e Contabilidade;
- Conhecimento orçamentário;
- Inglês - nível avançado (será testado);
- Perfil analítico;
- Planejamento e capacidade de organização;
- Senso de urgência;
- Capacidade para trabalhar sob pressão;
- Visão de negócio.
Atividades:
- Suporte, consolidação e análise das informações das áreas para elaboração de
budget e forecast;
- Análise de custos;
- Pricing;
- Elaboração de business case e análise crítica do ROI;
- Preparação de relatórios e análises gerenciais;
- Preparação de apresentações para a diretoria;
- Atuação pró-ativa junto aos departamentos da organização, auxiliando a análise
de despesas/custos e outros assuntos financeiros;
- Reporte das informações para a matriz.
Pacote de Benefícios:
•
Plano Saúde e Odontológico - Bradesco;
•
Previdência Privada - Itaú;
•
Remuneração Variável;
•
Plano de Ações;
•
VR R$ 28,00;
•
VT;
•
Seguro de Vida;
•
Auxílio Creche;
•
2 pares de lentes por ano.
Informações Adicionais:
•
Local de trabalho - Botafogo
•
Horário de 08h30 as 18h00
www.vagas.com.;br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1296004
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 17 de Fevereiro de 2016
Buscamos profissionais da área fiscal com ampla experiencia em impostos (geral).
Excel Avançado;
Conhecimento em SAP;
Conhecimentos nas legislações;
Oferecemos:
Salario compatível ao mercado
VT ou estacionamento gratuito
Refeição no local
Assistência medica
Assistência odontológica
www.vagas.com.br

Assistente de Controladoria
Código da vaga: v1293365
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São João de Meriti / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Fevereiro de 2016
Reporting mensal, trimestral e anual, orçamento. Contabilidade geral e as
auxiliares. Planejamento fiscal. Acompanhamento da atividade ao longo do
exercício, análise dos desvios e revisão dos resultados provisionais. Participação na
elaboração do plano. Analisar as informações da controladoria e preparar relatórios
(específicos e eventuais) contendo informações, explicações e/ou interpretações
dos resultados e mutações ocorridos no período. Acompanhar as atividades de
escrituração contábil e fiscal externa (ISS, COFINS, PIS) e da apuração trimestral
do Imposto de Renda, visando assegurar que todos os tributos devidos sejam
apurados e recolhidos na forma da lei.
Desejável Graduação completa em Ciências Contábeis, Economia e/ou
Administração.
Bom Raciocínio lógico e matemático. Excel avançado. Normas contábeis legislação
pertinente elaboração dos relatórios mensais (Custos, Orçamentos e Análise

Gerencial), visando assegurar que os mesmos reflitam corretamente a situação
econômico-financeira da empresa
Empresa oferece salário de R$ 2500,00 + VR/VA R$ 330,00 + plano de saúde e
plano de carreira.
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1293497
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Fevereiro de 2016
Atuar na área financeira e controladoria. Atuar com fluxo de caixa, contas a pagar e
receber, contato com bancos, conciliação bancária, aplicações financeiras e
relatórios gerenciais. Inclusão e baixa de títulos, emissão de notas, controle geral
dos fornecedores, negociação de preços e demais condições de pagamento, realizar
todo processo de cobrança (inadimplentes). Acompanha os recebimentos e
pagamentos efetuados, auxilio na elaboração de projeções de faturamento, a fim
de identificar melhorias no desempenho econômico-financeiro da empresa.
Benefícios: VR, VT ou estacionamento, Convênio Médico e Odonto, Seguro de Vida,
Bônus.
www.vagas.com.br

Analista Contábil - Londrina/PR
Código da vaga: v1262873
Nível hierárquico: Pleno
Local: Londrina / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais Atividades:
• Responsável pela realização de lançamentos e conciliações contábeis,
identificando e analisando inconsistências na alocação de custos/despesas e

receitas, de modo a assegurar o cumprimento de prazos e requisitos legais ou de
políticas internas da empresa. Também elabora balancetes e demonstrativos
contábeis, gera relatórios para suporte a processos de auditoria bem como participa
na elaboração de orçamento de custos e despesas.
Requisitos Necessários:
• Formação: Graduação em Administração, Economia ou Ciências Contábeis;
• Necessário conhecimento em plano de contas contábeis, operações financeiras,
folha de pagamento, critérios de depreciação e amortização;
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1295595
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santa Rita do Sapucaí / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Fevereiro de 2016
Em parceria com cliente especialista em fornecer soluções com produtos e serviços
para transporte e distribuição de informação, comunicação e energia para o
mercado globalizado, com competência e inovação nos segmentos industriais,
conectividade com tecnologia de ponta. Soluções completas de redes ópticas para
multisserviços oferecidos pelas operadoras, provedores de internet ou
municipalidade dentre outros serviços. Buscamos profissionais capacitados para
atuarem como analista fiscal, realizando atividades como classificação fiscal e
inclusão de documentos fiscais em ERP, de preferência em empresa industrial (NFS
de insumos, consumo, ativo fixo, revenda, industrialização por encomenda, dentre
outras atividades
Indispensável experiência com faturamento em saídas de mercadorias
industrializadas, revendas, remessa para industrialização, prestação de serviço,
dentre outros.
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno
Código da vaga: v1295763

Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Blumenau / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Fevereiro de 2016
Responsabilidades:
Apuração fiscal de tributos municipais, estaduais e federais; Processamento de
entrada de NFs; Conferência e liberação de NFs para pagamento; Pagamentos de
impostos; Emissão de NFs; Emissão das guias de recolhimento dos tributos;
Escrituração dos livros fiscais; Confecção e envio das declarações fiscais
pertinentes; Demonstrações Contábeis; Confecção e envio das declarações sociais;
Realização e análise de relatórios da área.
Requisitos:
Boa comunicação verbal e escrita; Ótimo conhecimentos em informática (Word,
Power point, Outlook e principalmente no Excel); Conhecimento em inglês;
Conhecimento em sistemas de gestão; Obrigatório conhecimentos em toda rotina
fiscal e processamento de NFs.
Formação acadêmica/tecnólogo completo, nos cursos de Ciências Contábeis, Gestão
Financeira ou cursos correlatos.
Salário:
R$ 2.300,00
Benefícios:
Convênio Médico; Convênio Odontológico; Participação por Resultado (PPR);
Restaurante sem desconto; Vale Transporte; Seguro de Vida.
Obs:
Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 07h35 às 17h45;
Não serão analisados currículos fora do perfil exigido.
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k3422-161
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Porto Seguro/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 01/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RwX22u

Auxiliar Contábil
Código da vaga: k7-3208
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: dois
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1V3Bnx0

Negociador (a)
Código da vaga: k7-3226
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 05/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1V3Bnx1

Assistente Administrativo (a) Financeiro (a)
Código da vaga: k7-3233
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 05/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1V3BlFq

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k909-96
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: São Paulo/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 12/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1V3Brgl

ADMINISTRATIVO / VALINHOS / SP / 2 VAGA(S)
VALINHOS está com dois vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Executar atividades administrativas.
Requisitos: necessário ter conhecimento em: - Faturamento; - Entrada de nf; Programa Folhamatic; - Controle de Frete (Contratação de frete); - Documentos
Fiscais (CFOP/NCM); - Rotina Administrativo; - Conhecimento Contábil;
Salário: a combinar
Benefícios: VT, vr.
Observações: horário de trabalho de 2° a 6° das 07h30min às 17h18min. FAVOR
ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL NO E-MAIL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhseleciona0@gmail.com com a sigla ADM/FISCAL no campo assunto até o dia
01/02/2016.
Veja outras vagas de Administrativo no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA CONTÁBIL SÊNIOR / LIMEIRA / SP / 1 VAGA(S)
STANLEY ELECTRIC DO BRASIL LTDA está com um vaga(s) em aberto para
LIMEIRA / SP.
Responsabilidades:

•
Elaboração das conciliações contábeis, análise dos lançamentos. Análise das
variações patrimoniais,
Fechamento dos balancetes mensais e dos balanços anuais. Elaboração de
relatórios gerenciais. Apuração dos impostos de IR, CS, com base no lucro real.
• Experiência na área.
•Ensino Superior.
Requisitos: Profissional especializado com curso superior
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio Médico, Convênio Odontológico, Ticket Alimentação, Seguro
de Vida, PLR, Refeição no Local
Observações: Horário: De segunda a sexta, das 07h30 às 16h54.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana Carolina para
o e-mail recruta@stanley-electric.com.br com a sigla Contábil2016 no campo
assunto até o dia 26/01/2016.
Veja outras vagas de Analista Contábil Sênior no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ADM FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa localizada em Campinas está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Atividades relacionadas à área financeira e emissão de nota
fiscal.
Requisitos: Conhecimento na área financeira - CP, CR, Fluxo de Cacha, Tesouraria,
Faturamento e demais atividades relacionadas à área.
Salário: a combinar
Benefícios: Á combinar
Observações: CLT, Horário comercial. Enviar com pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Seleção para o email voceconosco@hotmail.com com a sigla Adm Financeiro no campo assunto até
o dia 25/01/2016.
Veja outras vagas de Adm financeiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Advogado Sênior
Código da vaga: v1296557

Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Fevereiro de 2016
Descrição:
O profissional será responsável por:
Acompanhar e auxiliar as atividades relacionadas à rotina societária;
Analisar os contratos relevantes da Companhia;
Apoiar à gerência nas atividades de gestão;
Elaborar documentos societários;
Analisar processos de reestruturação e incorporações de sociedades;
Projetos de M&A.
Necessário:
Conhecimento em Regulamentação para Companhias de capital aberto - CVM,
BM&F Bovespa
Desejável:
Inglês intermediário
Etapas do processo seletivo:
Inscrições
Triagem de CV
Entrevista por telefone
Entrevista RH
Entrevista Gerente área
Admissão
Benefícios:
Vale refeição
Vale alimentação
Vale transporte
Assistência médica
Assistência odontológica
PLR
Seguro de vida
Remuneração:
Compatível com o mercado
www.vagas.com.br

Advogado Cível
Código da vaga: v1296362
Nível hierárquico: Pleno
Local: Mogi das Cruzes / SP / BR
Data de expiração: 18 de Fevereiro de 2016

- Experiência com grande demanda de processos, responsabilidade civil, direito do
consumidor, PROCON
- Expediente forense geral
- Postular em juízo
- Prestar Assessoria Jurídica extrajudicialmente na área Cível.
- Exercer Advocacia Empresarial na área cível
- Administrar bens e direitos.
- Acompanhamento de audiências pontuais, elaborar defesa dos processos.
Será diferencial ter atuado segmento corporativo.
Horário de trabalho: Seg a Sexta das 8h às 17h48
Benefícios: Vale Transporte, Refeitório no Local, Convênio Medica, Convênio
Odontológico, Seguro de Vida.
Salário a combinar
Avalie as informações sobre a função e o cargo
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1296402
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Bauru / SP / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 18 de Fevereiro de 2016
Agendamento e reagenda mento de serviços;
Análise de Ordem de Pagamento, interagindo com todas as áreas parceiras;
Contato com o cliente provendo informações básicas;
Aberturas de chamados;
Acompanhamento de backlog de serviços;
Requisições de passagens e hotelarias;
Controle de serviços solicitados;
Controle de documentações;
Contratação de fornecedores.
Oferecemos pacote de remuneração de acordo com o mercado
www.vagas.com.br.

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1296307
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santo André / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Fevereiro de 2016
Experiência em atividades do departamento de pessoal
Ira desempenhar homologação, rescisão de contrato, cálculos trabalhistas entre
outras atividades
Conhecimento no Pacote Office
Superior Completo em ADM/RH
Salário 3.000,00 + Benefícios VT, VR e Seguro de Vida
Horário de Trabalho: Segunda à Sexta-feira 8h00 às 17h45 com 1h00 de intervalo
Local de Trabalho: Santo André / SP
Tempo previsto de contrato: seis meses para cobertura de licença maternidade
www.vagas.com.br

ANALISTA ADMINISTRATIVO JR - Algar Faringe
Código da vaga: v1296375
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Uberlândia / MG / BR
Data de expiração: 25 de Janeiro de 2016
Participar da elaboração e revisão do Orçamento da empresa, apoiando gestor e
subsidiando-o com informações diversas para a tomada de decisões, bem como
controlar e acompanhar orçamento e apoiar os Administrativos dos CRM’s nas
diversas atividades.
Qualificações e conhecimentos desejados:
Word e Excel, preferencialmente cursando a partir do quarto período de Direito.
Superior Incompleto.
OBS:. As vagas do Grupo Algar também estão disponíveis para pessoas com
deficiência.
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Jr
Código da vaga: v1296386
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Atribuições:
Buscar a correta interpretação da legislação que trata dos impostos indiretos, ICMS,
IPI, ISS, PIS, COFINS;
Garantir o correto preenchimento das obrigações acessórias estaduais e municipais,
cumprindo prazos visando evitar autuações e restrições cadastrais que possam
impedir a concessão de certidões negativas e regimes especiais;
Entre outras atividades pertinentes à área;
Requisitos:
Superior completo em áreas correlatas;
Pacote Office;
Diferencial:
Conhecimento com Legislação Tributária;
Sistemas: SAP e Mastersaf;
Benefícios e Remuneração:
Restaurante na empresa;
Vale Transporte;
Assistência Médica e Odontológica;
Desconto nas compras em toda a rede;
Remuneração compatível com o mercado.
Horário e Local de Trabalho:
Seg a Sex em horário comercial;
Barra Funda/SP
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1296444
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Fevereiro de 2016
Requisitos:
Ensino superior cursando
Conhecimento em contas a pagar e receber
Excel intermediário / avançado

Desejável ensino superior em Ciências Contábeis ou Economia.
* Enviar currículo com pretensão salarial
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1296442
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 18 de Fevereiro de 2016
Atividades:
- Atuará em Tesouraria, preferencialmente em Contas a Receber, Contas a Pagar,
Conciliação Bancária, Fluxo de Caixa, relacionamento bancário, produtos financeiros
e controle de despesas administrativas.
Conhecimento e experiência:
- Experiência em Tesouraria
- Importante conhecimento de SAP
Local: São Paulo – SP
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo Financeiro
Código da vaga:v1296559
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:18 de Fevereiro de 2016
Atuar auxiliando nos processos de contas a pagar e a receber.
Experiência anterior na área.
Imprescindível cursar superior na área administrativa financeira e afins.
Benefícios> Convênio Médico e Odontológico, Vale Alimentação, Subsidio Farmácia,
Refeitório no local.
www.vagas.com.br

Analista Contábil Júnior
Código da vaga: v1296464
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Fevereiro de 2016
Com experiência em lançamentos, classificação e conciliação mensal;
Atuará com auxílio nas atividades de fechamento contábil; Auxiliar na preparação
de balancete de verificação; Prestar atendimento a auditoria externa; Auxiliar no
preenchimento das obrigações acessórias; Analisar as variações nas contas
patrimoniais e de resultado, questionando as áreas dos desvios fora do padrão;
Auxiliar no controle do ativo imobilizado das empresas; Contabilização da folha de
pagamento; Elaboração das demonstrações financeiras (BP, DRE, DFC e DMPL);
Suporte à Auditoria Externa;
Benefícios: VT, VR, AM, AO, SV, PRL, Previdência privada, CB
Horário: Segunda a sexta - horário comercial
www.vagas.com.br

ALIMENTAÇÃO

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

COORDENADOR DE LOJA / CAMPINAS / SP / 5 VAGA(S)
Multinacional, ramo fast food está com cinco vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Coordenar pessoas.
Requisitos: gerenciamento de pessoas
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta básica convenia farmácia,
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daniele para o email fastfood.contrata.rh@gmail.com com a sigla 44542 no campo assunto até o
dia 30/03/2016.
Veja outras vagas de Coordenador de Loja no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

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: 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/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: 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/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: 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/1I5RuJi

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 Tecfood. Informática e Office.
www.vagas.com.br

COZINHEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Padaria e Confeitaria estão com um 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. São 100% grátis!

Ajudante de Cozinha
Código da vaga: k2121-942
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias

Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 06/01/2016
Previsão de encerramento: 08/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Oc757c

Garçom/Garçonete
Código da vaga: k2121-943
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: dois
Data de abertura: 06/01/2016
Previsão de encerramento: 01/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Oc74Ah

Barista
Código da vaga: k2121-944
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 06/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Oc74QA

Atendente de Padaria
Código da vaga: k2121-945
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 06/01/2016
Previsão de encerramento: 05/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Oc757h

COZINHEIRA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Imperium Motel está com dois vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ter disponibilidade de horários.
Requisitos: Não necessita experiencia.
Salário: R$ 1.228,38
Benefícios: cesta básica + VT + refeição + benefícios sindicato.
Observações: Que resida somente em campinas.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email contatoimperium@hotmail.com com a sigla cozinha no campo assunto até o
dia 01/02/2016.
Veja outras vagas de cozinheira no Emprega Campinas. São 100% grátis!

COZINHEIRA (SEGUNDA A SÁBADO) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Restaurante no Centro de Campinas está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar nas diversas tarefas relacionadas com as atividades do
restaurante. Como preparação de alimentos, elaboração do cardápio, limpeza e
conservação das dependências do restaurante.
Requisitos: Estamos à procura de uma pessoa dinâmica, responsável e ativa.
Salário: a combinar

Benefícios: -Vale Transporte -Refeição no local -Cesta básica -Convênio
odontológico
Observações: Horário de trabalho: 08h00min às 16h20min - Segunda a sábado.
*Com experiência na função.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sergio para o email grupoaga@terra.com.br com a sigla Cozinheira no campo assunto até o dia
20/02/2016.
Veja outras vagas de Cozinheira (Segunda a sábado) no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Gerente de Restaurante (Nutricionista)
Salário: R$ 2.500,00
Local de trabalho: Santa Cruz / Campo Grande (possuir veículo próprio)
Benefícios: Vale transporte ou ticket Car + Cesta básica no valor de R$ 120,00 +
Refeição no local + Plano Odontológico + Convênio Farmácia
SOMENTE COM EXPERIÊNCIA EM PRODUÇÃO.
Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO EM NUTRIÇÃO
Interessados e dentro do perfil, enviar currículo para rhesultado@yahoo.com.br,
colocando no assunto: Gerente de Restaurante - Santa Cruz/Campo Grande

AJUDANTE DE COZINHA
LOCAL DE TRABALHO: FREGUESIA
HORÁRIO: Plantão 12x36 - 10h às 22h
BENEFÍCIOS: Alimentação no local, Assistência Médica (Bradesco), Odontológica
(Bradesco), vale transporte, desconto com instituições de ensino, desconto em
farmácias.
PRÉ- REQUISITOS: Ensino fundamental completo e experiência na área
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Executar o pré-preparo das refeições que serão servidas através da orientação do
Cozinheiro, realizando o descasque e os cortes dos alimentos, com a finalidade de
agilizar o processo de elaboração dos mesmos.
- Auxiliar o Cozinheiro nas etapas de elaboração das refeições (grelhar, fritar e
cozinhar), por meio de solicitações do mesmo, com objetivo de cumprir
efetivamente a rotina.

- Apoiar a Nutricionista na pesagem dos alimentos prontos, por meio de utilização
da balança de precisão, a fim de efetuar o cálculo de porcentual de quilo produzido
a fim de evitar prejuízo financeiro e desperdício dos mesmos.
- Transportar no carrinho as preparações para o local a serem servidos, bem como
repor e recolher ao final de cada refeição, com objetivo de manter o balcão de
alimentação abastecido e higienizado.
Os interessados deverão encaminhar os currículos no corpo do e-mail para:
atraindotalentos@gmail.com
Colocando no assunto: Ajudante de Cozinha

NUTRICIONISTA DE PRODUÇÃO
HORÁRIO DE TRABALHO: Plantão 12x36 - 07h ás 19h
LOCAL DE TRABALHO: Barra da Tijuca
BENEFÍCIOS: Assistência médica, odontológica, refeição no local, vale transporte,
desconto em farmácias e desconto em instituições de ensino.
PRÉ- REQUISITOS:
Ensino superior completo
CRN e anuidade em dia
Experiência na área de produção
Os interessados deverão encaminhar os currículos no corpo do e-mail para:
atraindotalentos@gmail.com colocando no assunto: NUTRICIONISTA DE
PRODUÇÃO

CHEFE DE COZINHA
LOCAL DE TRABALHO: COPACABANA
HORÁRIO: 07h às 17h de Segunda a Sexta
BENEFÍCIOS: Assistência médica, odontológica, refeição no local, vale transporte,
desconto em instituições de ensino e desconto em farmácias.
PRÉ-REQUISITOS:
Ensino superior em Gastronomia
Experiência na área como chefe de cozinha (desejável cozinha hospitalar/industrial)
e grande volume de refeições.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

- Responsabilizar-se pelo preparo das refeições e conferência das mercadorias
oriundas do estoque, bem como realizar a supervisão das atividades realizadas na
cozinha, com o objetivo de seguir o cardápio pré-estabelecido pelas nutricionistas e
garantir a qualidade das refeições.
- Garantir a organização e higiene de toda a cozinha e dos alimentos em geral, bem
como supervisionar todas as etapas do processo produtivo, de modo a checar o
cumprimento das boas práticas nas preparações e pré-preparo, a fim de minimizar
perdas e evitar riscos de contaminação alimentar.
- Administrar a equipe da cozinha em relação ao controle quantitativo dos utensílios
e uso correto dos equipamentos, e comandar e treinar a equipe de cozinheiros e
ajudantes de cozinha, a fim de que desenvolvam um serviço de qualidade.
Os interessados deverão encaminhar o currículo no corpo do e-mail para:
atraindotalentos@gmail.com colocando no assunto: CHEFE DE COZINHA
Informar o último salário

Ajudante de Cozinha
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: alimentação (restaurante)
Região / Bairro: Ipanema
Atividades:
Abastecer todas as necessidades da operação, auxiliar na cozinha, lavando,
cortando e picando frutas, legumes e ervas, etc.
Auxiliar se necessário à pista fria- saladas e doces
Requisitos:
Ensino fundamental incompleto
Experiência na função
Fácil acesso a Ipanema
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Das 17h00min horas às 01h00min horas
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/ajudante-decozinha-233078.aspx

Atendente de Lanchonete
Para a cidade de Angra dos Reis / RJ
Segmento: alimentação (lanchonete)
Atividades:
Atendimento ao cliente, caixa, preparação de lanches e organização do restaurante.
Requisitos:
Não é necessária experiência, a empresa fornece todo treinamento
Cursando nível médio
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Seguro de
Vida, PLR, Adicional Noturno
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/atendentede-lanchonete-232925.aspx

Garçom
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: alimentação (restaurante)
Região / Bairro: Barra da Tijuca, Ipanema
Atividades:
Atender os clientes na mesa.
Tirar os pedidos de bebidas e sobremesas.
Servir as mesas.
Permanecer à disposição e atento aos clientes.
Manter o local de trabalho limpo e organizado.
Responsável pelo desempenho do cumim
Requisitos:
Experiência comprovada na carteira de trabalho.
Ensino médio incompleto
Maior de 18 anos
Comunicativo e simpático
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Noturno
A empresa oferece:

Salário: até R$1000,00
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/garcom232785.aspx

Pizzaiolo
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: alimentação (restaurante)
Região / Bairro: Leblon
Atividades:
Suporte no preparo de massas, recheios, temperos e aperitivos.
Requisitos:
Necessário experiência na função
Ensino fundamental
Escala: 06x01
Horário / Período:
Noturno
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/pizzaiolo232784.aspx

Oficial de Cozinha
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: alimentação (cozinha industrial)
Região / Bairro: Botafogo
Requisitos:
Ensino fundamental
Experiencia com produção de arroz e feijão em grande quantidade

Experiência com pré-preparo em geral.
Vaga masculina
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio
Médico, Convênio Odontológico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/oficial-decozinha-232786.aspx

Cozinheiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: alimentação (restaurante)
Região / Bairro: Ipanema
Atividades:
Preparar pratos seguindo métodos e padrões estabelecidos pelo chefe
Preparação de molhos, recheios, risotos, grelhados, refolgados e cozidos de carnes,
peixes, aves e legumes.
Requisitos:
Ensino médio incompleto
Experiência comprovada na carteira de trabalho.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Noturno
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/cozinheiro232789.aspx

Chefe de Cozinha
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: saúde
Região / Bairro: Copacabana
Porte da empresa: Grande
Competências Essenciais:
Responsabilizar-se pelo preparo das refeições e conferência das mercadorias
oriundas do estoque, bem como realizar a supervisão das atividades realizadas na
cozinha, com o objetivo de seguir o cardápio pré-estabelecido pelas nutricionistas e
garantir a qualidade das refeições.
Garantir a organização e higiene de toda a cozinha e dos alimentos em geral, bem
como supervisionar todas as etapas do processo produtivo, de modo a checar o
cumprimento das boas práticas nas preparações e pré-preparo, a fim de minimizar
perdas e evitar riscos de contaminação alimentar.
Administrar a equipe da cozinha em relação ao controle quantitativo dos utensílios
e uso correto dos equipamentos, e comandar e treinar a equipe de cozinheiros e
ajudantes de cozinha, a fim de que desenvolvam um serviço de qualidade.
Competências Técnicas:
Ensino superior em gastronomia
Experiência na área como chefe de cozinha (desejável cozinha hospitalar/industrial)
e grande volume de refeições
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/chefe-decozinha-232546.aspx

NUTRICIONISTA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Mundo Verde Vila Marieta está com um vaga(s) em aberto para campinas.
Responsabilidades: comunicativo, com desenvoltura para atender ao público.
Requisitos: Formado em Nutrição ou cursando, com vasto conhecimento de
nutrição e produtos naturais.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, vale refeição e demais benefícios

Observações: Para trabalhar inclusive aos finais de semana, com folga programada.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cintia para o email mundoverdemarieta@gmail.com com a sigla nutri2016 no campo assunto até
o dia 25/01/2016.
Veja outras vagas de NUTRICIONISTA no Emprega Campinas. São 100% grátis!

GERENTE DE LOJA FAST FOOD / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Padrhão Recursos Humanos está com um vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Irá atuar como gerente em loja de fast food, realizando gestão
de pessoas, treinamentos, elaboração de escalas, controle de qualidade, controle
de estoque, toda a gerencia operacional da loja.
Requisitos: Possuir experiência anterior em gerencia de lojas de fast food; residir
em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa ou Sumaré.
Salário: a combinar
Benefícios:
O s interessados deverá encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao@padrhao.com.br com a sigla GERENTE FAST FOOD no campo assunto até o
dia 25/01/2016.
Veja outras vagas de Gerente de Loja Fast Food no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Supervisor 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: Barra da Tijuca.
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.

CHEFE DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RESTAURANTE JAPONES está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: FUNÇÕES DO CARGO
Requisitos: TER DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO, EXPERIÊNCIA NA ROTINA DO
CARGO, EXPERIÊNCIA EM LIDERANÇA, RESPONSABILIDADE E COMPROMETIMENTO
COM O TRABALHO
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: VT, REFEIÇÃO NO LOCAL, COMISSÃO.
Observações: RESIDIR PRÓXIMO AO SHOPPING DOM PEDRO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
RHSELECAOCANDIDATOS@OUTLOOK.COM com a sigla CHEFE DE COZINHA no
campo assunto até o dia 25/01/2016.
Veja outras vagas de CHEFE DE COZINHA no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUX. SUSHIMAN / CAMPINAS / SP / 6 VAGA(S)
Franquia de Restaurante Japonês, estilo Buffet Self service está com seis vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar vai precisar fazer sushi, Sashimi, Temakis, filetagem.
Necessário disponibilidade para trabalhar sistema 12×36
Requisitos: Experiencias com a comida japonesa.
Salário: a combinar
Benefícios: Fixo, premiação, cesta, V.T, Uniforme, café da manhã, almoço e janta.
Observações: Sistema 12×36 (trabalha um dia e folga o outro). Horário das
08h30minh às 22h30min com 2h de intervalo. Obs.: Enviar currículo com pretensão
salarial. (currículos sem pretensão serão descartados)

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Dayane Ramos
para o e-mail dayaneframos@ymail.com com a sigla Aux. Sushi no campo assunto
até o dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de Aux. Sushiman no Emprega Campinas. São 100% grátis!

COZINHEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA NA ÁREA DE ALIMENTOS ESTÁ COM VAGAS EM ABERTO PARA
COZINHEIRA. Está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Trabalhar como todas as atribuições de um cozinheiro com
experiência com cardápios SELF SERVICE – BUFFET DE COMIDAS QUENTES E
SALADAS
Requisitos: Sexo Feminina de 20 A 40 ANOS Técnico em Gastronomia Informática
BASICA Necessário Experiência Mínima de 04 anos como COZINHEIRA
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte Alimentação no local Bonificação e Gratificação.
Observações: MORAR EM: Candidatos residentes da cidade: De Campinas, Sumaré
e Hortolândia
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de PAULO SANTOS
para o e-mail rhconsultoria.campinas@gmail.com com a sigla cozinheira no campo
assunto até o dia 30/01/2016.
Veja outras vagas de COZINHEIRA no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AJUDANTE DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
RESTAURANTE E LANCHONETE NA UNICAMP - BARÃO GERALDO - CAMPINAS/SP
está com dois vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: AJUDAR O COZINHEIRO, LIMPAR A COZINHA, PREPARAR
PRATOS E MARMITEX, TRABALHAR COM A CHAPA E A FRITADEIRA
Requisitos: TER EXPERIENCIA COMPROVADA EM CARTEIRA, NA FUNÇÃO DE
AUXILIAR DE COZINHA MINIMO um ANO
Salário: a combinar
Benefícios: CESTA BASICA PAGA EM DINHEIRO, VALE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO
NO LOCAL,

Observações: TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA, HORÁRIO COMERCIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RAQUEL para o email raquel.ideal@uol.com.br com a sigla AJU no campo assunto até o dia
28/02/2016.
Veja outras vagas de AJUDANTE DE COZINHA no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUTOMOTIVA

Mecânico de Manutenção Automóveis e Equipamentos Automotivos
Código da vaga: v1291515
Nível hierárquico: Técnico
Local: Pindamonhangaba / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 07 de Fevereiro de 2016
Será alocado em empresa de grande porte, na cidade de Pindamonhangaba.
Efetuará rotinas de manutenção de veículos (automóveis, caminhões e
equipamentos tais como empilhadeiras, pás carregadeiras, guindastes, entre
outros). Indispensável formação Técnico Mecânico, com especialização e Mecânica
Automotiva. Ter CNH categoria D e curso de Operador de Empilhadeira. Residir em
Pindamonhangaba. Ter experiência comprovada na carteira em Manutenção.
Contrato de trabalho efetivo CLT, salário entre 2000 a 2500,00 + Pacote completo
de benefícios. Ter disponibilidade para trabalhar em escala 6x1. Ter total
disponibilidade para atuar em turnos de trabalho: manhã, tarde e noite.
www.vagas.com.br

CONSULTOR TÉCNICO SR
Código da vaga: v1291449
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Recife / PE / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 07 de Fevereiro de 2016
Necessário conhecimentos em peças automotivas de carros leves.
Irá trabalhar com analise de orçamentos para mecânica preventiva e corretiva.
Acompanhamento de prazos, relatórios e indicadores. Verifica documentação de
motoristas e acompanha ordem de serviços e programação de rotas.
Experiencia com liderança de equipes no controle da frota de transportes
Bons conhecimentos em Informática.
Local de Trabalho: Aeroporto de Recife.
Horário de Trabalho: Escala 6x1.
Salário: A/C + benefícios
www.vagas.com.br

Auditor de Qualidade PA – montagem bruta
Código da vaga: v1290875
Nível hierárquico: Técnico
Local: Iracemápolis / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Fevereiro de 2016
Requisitos:
• Formação: Nível médio, preferencialmente técnico em mecânica, eletrônica ou
eletromecânica.
• Experiência em indústria automotiva, familiarizado com o sistema de qualidade.
• Conhecimento específico
Auditoria de produto (carroçarias / chassis), equipamento ultrassom, solda, análise
e elaboração de relatório de auditoria, inglês ou alemão básico, conhecimentos de
informática, trabalho em equipe
Principais Atividades:
- Executar auditorias de produto conforme PA Manual
- Auditar o produto (carroçaria) durante as fases de produção na montagem bruta
(auditoria segmentado) para detectar possíveis falhas, por exemplo, problemas de
solda, aplicação de cola, rebites, folgas, encaixe de peças, alinhamentos,
montagem incorreta etc.
- Realizar auditoria através de equipamento ultrassom
- Elaborar relatório da auditoria de produto
www.vagas.com.br

Analista do produto - bateria
MSX | Betim/MG - 1 vaga
Salário:
De R$ 5.501,00 a R$ 6.000,00
Descrição:
Irá desenvolver soluções técnicas em coerência com definições técnicas de projetos
(coordenando recursos de engenharia simultânea - fornecedores e entes
contratante) até a industrialização, modificar, elaborar e confeccionar projetos de
componentes elétricos, acompanhar projetos, interpretar e elaborar normas e
documentação técnica, suportar as atividades de verificação e validação de
sistemas durante todas as fases do projeto.
Qualificação:
Desejável experiência em leitura e interpretação de desenho técnico e experiência
na área automotiva. Conhecimentos básicos em sistemas eletrônicos e baterias.
Idiomas:
Inglês - Avançado
Formação
Superior completo em Engenharia Elétrica, Eletrônica, Mecatrônica ou Controle e
Automação.
Local de Trabalho:
Betim / MG - 1 vaga
Ramo:
Engenharia
Descrição:
Engenharia e tecnologia automotiva.
Informações Adicionais
Salário: De R$ 5.501,00 a R$ 6.000,00
Veja média salarial
Forma de Contratação:
Efetivo (CLT)
Benefícios:
Vale Transporte
Vale Refeição
Assistência Médica
Seguro de vida
Assistência Odontológica
Horário de Trabalho:
De segunda à sexta-feira, das 08h às 17h30.
Enviar currículo b
Fonte: Empregos.com.BR - http://www.empregos.com.br/vagas/analista-dedesenvolvimento-de-produtos/betim/mg/4226291#ixzz3xWCeg160

Encarregado de Funilaria e Pintura
Caçapava, SP
•Atividades: controlar área de funilaria e pintura automotiva. Gerir, distribuir,
orientar e controlar atividades pertinentes à área em geral. Elaborar orçamento de
veículos em geral. Garantir o andamento do fluxo operacional na realização dos
serviços, elaborar relatório gerencial, etc.
. Requisitos: . Escolaridade mínima: ensino médio completo. CNH - b.
Experiência na função. Horário de trabalho: de segunda a sexta, das 8h às 18h. A
empresa oferece: . Salário: a combinar.
Benefícios: VT + refeição. Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o
currículo atualizado.
Caderno Nacional
www.indeed.com.br

Analista da Qualidade
Nova Visão Empregos - Guarulhos- Guarulhos, SP
Experiência de três anos mínimo na função em empresa do ramo metalúrgico ligada
a área automotiva
Sexo masculino ou feminino com idade de 25 a 45 anos
Domínio das Normas ISO 9001 e TS 16949 e aplicação das ferramentas da
qualidade : MSA , PAPP , APQP , CEP , MASP / 8 d . Ser auditor interno de
qualidade ( requisitos TS ) com comprovação de cursos na área e ter participado de
auditoria de certificação ISO E TS de terceira parte.
Desejável conhecimento na norma VDA e disponibilidade para visitar clientes com
veículo próprio .
FORMAÇÃO : Técnico da Qualidade / Tecnólogo ou Técnico Mecânico com cursos
nas ferramentas da qualidade
Para trabalhar em metalúrgica na região de Guarulhos /SP
Agendar entrevista com Josiane 2440 9534 / 2087 2790
Experiência necessária:
•três anos: três anos
www.indeed.com.br

PREPARADOR E PINTOR AUTOMOTIVO
Renova Car- Maringá, PR
Renova Car
Área de Atuação: Serviços Gerais e Domiciliares
Atividades:
PREPARAÇÃO E PINTURA DE VEICULO AUTOMOTIVO
Informações:
Com experiencia
Maringá.com
www.indeed.com.br

Analista de desenvolvimento de produtos
Auge Assessoria- São Paulo, SP
Desenvolver produtos na área automotiva, realizar cálculos atuar com gestão de
pessoas.
Beneficios: A Combinar;
Formação Acadêmica: Técnico Completo.
Experiência: Desejável experiência na área de analista de desenvolvimento de
produtos.
Salário: A combinar
Empregos.com.BR
www.indeed.com.br

Inspetor de provas experimental
Salário:
A combinar
Enviar currículo
Dados da Vaga
Descrição:

Irá preparar, instrumentar e realizar provas diversas em veículos de testes
utilizando sensores, acelerômetro, strain Gage, transdutor de curso, transdutor de
pressão e condicionadores de sinal.
Qualificação:
Desejável Possuir CNH categoria B. Necessário conhecimentos de mecânica
automotiva, instrumentação e processos de medição.
Formação
Desejável ensino técnico em áreas afins. Ensino superior completo em Engenharia
Mecânica.
Local de Trabalho:
Recife / PE - 2 vagas
AGREGAR RECURSOS HUMANOS
Fonte: Empregos.com.BR - http://www.empregos.com.br/vagas/analista-deteste/recife/pe/4175194#ixzz3xWK9yHhC
www.indeed.com.br

MARTELINHO DE OURO
PROTECTION CAR- Curitiba, PR
CONTRATA-SE MARTELINHO PARA TRABALHAR FIXO EM EMPRESA QUE PRESTA
SERVIÇOS PARA VARIAS CONCESSIONÁRIAS DE CURITIBA.
SALARIO A COMBINAR.
EMPRESA HA 12 ANOS NO MERCADO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVA NO PR E SC.
Tipo de vaga: Tempo Integral
Experiência necessária:
•MARTELINHO: um ano
Diploma ou certificação exigida:
•CNH
www.indeed.com.br

Polidor de autos
FRAN COMERCIAL LTDA- São Paulo, SP
R$ 1.261 por mês
POLIMENTO APÓS REPAROS DE FUNILARIA E PREPARAÇÃO E PINTURA EM
AUTOMÓVEIS.

EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO COMPROVADA EM CPTS.
Tipo de vaga: Tempo Integral
Salário: R$1.261,00 /mês
Experiência necessária:
•EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO: um ano
www.indeed.com.br

Encarregado de produção
RS & M | Betim/MG - 5 vagas
Salário:
R$ 2.800,00
Enviar currículo
Descrição:
Irá conduzir operários na fabricação de peças automotivas; fazer cumprir as regras
de segurança individual e coletiva; monitorar indicadores de qualidade e
produtividade, treinar operários, atuar na melhoria de indicadores entre outras
atividades.
Qualificação:
Necessário conhecimento no pacote Office avançado. Experiência com liderança de
equipes preferencialmente na indústria automobilística e experiência em prensas.
Formação
Ensino Médio completo
Local de Trabalho:
Betim / MG - 5 vagas
Dados da Empresa
Fonte: Empregos.com.BR - http://www.empregos.com.br/vagas/encarregado-ousupervisor-de-producao/betim/mg/4304655#ixzz3xWMRAwnR

Analista da Qualidade
Nova Visão Empregos - Guarulhos- Guarulhos, SP
Experiência de três anos mínimo na função em empresa do ramo metalúrgico ligada
a área automotiva
Sexo masculino ou feminino com idade de 25 a 45 anos

Domínio das Normas ISO 9001 e TS 16949 e aplicação das ferramentas da
qualidade : MSA , PAPP , APQP , CEP , MASP / 8 d . Ser auditor interno de
qualidade ( requisitos TS ) com comprovação de cursos na área e ter participado de
auditoria de certificação ISO E TS de terceira parte.
Desejável conhecimento na norma VDA e disponibilidade para visitar clientes com
veículo próprio .
FORMAÇÃO : Técnico da Qualidade / Tecnólogo ou Técnico Mecânico com cursos
nas ferramentas da qualidade
Para trabalhar em metalúrgica na região de Guarulhos /SP
Agendar entrevista com Josiane 2440 9534 / 2087 2790
Experiência necessária:
•três anos: três anos
www.indeed.com.br

Avaliador de automóveis
Portal do Emprego Css- Blumenau, SC
Atuará com mecânica automotiva e mercado automotivo.
Beneficios: A Combinar;
Formação Acadêmica: Ensino médio completo.
Experiência: Conhecimento em funilaria.
Possuir CNH categoria B.
Salário: A combinar
Empregos.com.BR
www.indeed.com.br

94866 - TECNICO MECANICO I
VALE687 avaliações- Belém, PA
Área de atuação: Manutenção
Cargo: TECNICO MECANICO I
Competência: Adaptabilidade / Flexibilidade , Análise / Solução de problemas ,
Competência Funcional , Foco em Resultados , Habilidade Interpessoal , Qualidade
Idiomas: Conversação Leitura Redação Português Fluente

Local de trabalho: Marabá
Perfil profissional: Profissional (Nível Médio / Técnico)
Tipo de Contrato: Prazo Indeterminado
Vagas: uma
Resumo:
•Ensino Médio - Técnico/Profiss. Industrial
•CURSO TECNICO AUTO CAD SOLID WORKS INVENTOR REFRIGERAÇÃO
AUTOMOTIVA REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL HIDRÁULICA SISTEMA PNEUMÁTICO (
KNORR BREMSEM)
•este profissional deverá conhecer profundamente as técnicas de manutenção
eletromecânica em equipamentos de via bem como aprofundamento em aplicações
de campo para sistemas de refrigeração, componentes de Hidráulica e pneumática
Tal profissional, deverá também ter conhecimentos em caldeiraria passa e leve bem
como elaboração de desenhos e croquis em AUTO CAD
www.indeed.com.br

Inspetor de qualidade
HOLDING SERVIÇOS | São Bernardo do Campo/SP - 1 vaga
Salário:
A combinar
Enviar currículo
Descrição:
Irá atuar na inspeção e controle de qualidade de peças do ramo automotivo.
Qualificação:
Experiência no ramo automotivo.
Formação
Ensino médio completo.
Local de Trabalho:
São Bernardo do Campo / SP - 1 vaga
Fonte: Empregos.com.BR - http://www.empregos.com.br/vagas/vistoriador-deautos/sao-bernardo-do-campo/sp/4253052#ixzz3xWPEqIRq
www.indeed.com.br

Gerente - Desenvolvimento de alimentos e bebidas
Código da vaga: v1295086

Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Fevereiro de 2016
Descrição do cargo:
- Desenvolvimento de produto de alimentos / bebida;
- Desenvolvimento de categoria de produto e suporte a equipe comercial;
- Acompanhamento de toda a cadeia de produto desde o desenvolvimento, pedido,
chegada e desempenho de vendas;
- Análise de mercado;
- Seleção, intermediação e relacionamento com fornecedores, fábricas do
segmento.
Requisitos:
Desejável ter atuado no segmento de alimentos / bebidas - área comercial e / ou
experiência com mkt de produto;
Formação superior completa em Nutrição ou Engenharia de alimentos;
Conhecimento no pacote Office;
Inglês (Será um diferencial).
Benefícios:
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Refeição
Vale-transporte
Vaga efetiva - contrato CLT
Horário: 2ª a 6ª comercial
Local de trabalho: Zona Sul.
www.vagas.com.br

Líder Promotor - Alimentos e Bebidas (Região Grande São Paulo)
Código da vaga: v1294640
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 13 de Fevereiro de 2016
Responsável por liderar a equipe de promotores de vendas, orientando as
atividades relacionadas à divulgação de produtos, exposição do produto de forma
atrativa em pontos estratégicos, bem como, acompanhamento da desempenho,
visando alavancar as vendas e atingir as metas estabelecidas.
Atividades:

* Responder pelas atividades dos promotores de vendas nos pontos de vendas de
atuação,
Orientando, realizando a integração e acompanhamento da desempenho;
* Assegurar a correta organização dos pontos de vendas nas lojas;
* Elaborar e definir os roteiros dos promotores de vendas;
* Identificar os pontos de oportunidades nas lojas para montagem dos pontos de
vendas;
* Garantir a precificação correta dos produtos nos pontos de vendas, bem como o
rodízio no
Conceito PEPS (Primeiro que Entra Primeiro que Sai);
* Monitorar a montagem dos pontos de vendas e estoques dos produtos;
* Treinar a equipe de promotores de vendas;
* Realizar visitas aos pontos de vendas;
* Apresentar relatórios de desempenho para subsidiar chefia imediata na tomada
de decisões.
Salário: R$2.119,90
Necessário: Pacote Office; Técnicas de Vendas e Pontos de Vendas.
Vagas para todas as regiões de SP.
www.vagas.com.br

Nutricionista
Código da vaga: v1294692
Nível hierárquico: Pleno
Local: Matão / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Fevereiro de 2016
Buscamos um profissional dinâmico, organizado, proativo e com muita energia para
desenvolver sua carreira.
Atribuições:
- Será responsável pelas atividades da área de Nutrição.
Perfil Comportamental:
- Excelente comunicação verbal e escrita
- Capacidade de Persuasão
- Proativo
- Dinamismo
- Organização
- Excelente habilidade para trabalho em equipe
Formação:
- Nutrição
Residir em Matão ou Região
www.vagas.com.br

Coordenador (a) Pesquisa & Desenvolvimento - Inovação
Código da vaga: v1293607
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Fevereiro de 2016
Atividades:
- Responsável pela Gestão do Portfólio de algumas categorias de alimentos
- Busca contínua de produtos na inovação de produtos atendendo a as expectativas
dos principais clientes com custos competitivos.
- Deverá desenvolver parcerias com Unidades referência: Universidades e;
Fornecedores de matérias primas e ingredientes .
Formação:
- Superior completo: formação em Engenharia de Alimentos ou Engenharia Química
Experiência/Conhecimentos Necessários:
- Experiência na área de Inovação em indústrias de alimentos;
- Conhecimento de linhas de produção; análises técnicas; legislação de alimentos e
tabela nutricional.
- Inglês avançado;
Local de Atuação:
- São Paulo/SP.
www.vagas.com.br

FUNILEIRO
São José dos Campos, SP
R$ 600 por mês
E PINTOR – AUTOMOTIVO – São José dos Campo – SP
Requisitos: Experiência comprovada em Carteira de Trabalho
Conhecimento em coloração e tinturas automotivas, se possível anexar junto ao
currículo certificado de curso ou especialização.
Ser prestativo, organizado, comunicativo, saber trabalhar em equipe.
SOMENTE ENVIAR CURRÍCULO, SE ATENDER OS REQUISITOS SOLICITADOS, SERÁ
APLICADO TESTE NA ENTREVISTA.
Atividades a Serem Desenvolvidas: Preparação de veículos para funilaria e pintura.
Funilaria Automotiva
Pintura Automotiva
Reparos Automotivo
Salário : 1200,00
Benefícios Oferecidos : Vale Transporte
Horário e Dias a Trabalhar : De segunda a Sexta – Feira das 07h30 ás 17h30
www.indeed.com.br

FUNILEIRO AUTOMOTIVO
Campinas , SP
Ira trabalhar recebendo comissão sobre o serviço realizado.
Requisitos: Funileiro automotivo com experiencia.
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação e Ajuda Combustivel.
Observações: ENVIAR CURRICULO SOMENTE SE CONCORDAR COM O TRABALHO
COMISSIONADO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
jfrfunilaria@outlook.com com a sigla Funileiro no campo assunto até o dia
20/01/2016.
Emprega Campinas
www.indeed.com.br

Líder de Produção
Arujá, SP
•Necessário: . Superior completo ou cursando. Experiência mínima de seis meses
na área da produção alimentícia, cosméticos ou automotiva. Cursos: pertinentes à
atuação.
Conhecimento do pacote Office. Conhecimento do seg. Horário de trabalho:
segunda a sexta das 8h às 18h. A empresa oferece: .
Salário: a combinar (fixo). Benefícios: refeição no local + assistência médica +
convênio odontológico + plr + VT+ convênio farmácia. Os interessados na
oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado informando a pretensão
salarial.
Caderno Nacional
www.indeed.com.br

Mecânico Automotivo
Porto Alegre, RS
R$ 2.000 por mês
Atribuições: Mecânica em geral. Requisitos: Ensino Fundamental completo; Sólidos
conhecimentos em mecânica geral e boa base em eletricidade automotiva; Vivência
com: injeção eletrônica, freio, suspensão, embreagem, substituição de correias em

geral. Jornada de Trabalho: Segunda a quinta das 07h30minh às 12h00minh e
13h20minh às 18h30minh e sexta saída às 18h00minh. Salário: R$ 2.000,00 +
Comissão.
Benefícios: Combinar. Observações: Atuar em mecânica da zona norte de Porto
Alegre.
Empregando Brasil
www.indeed.com.br

Eletricista de Autos
Fortaleza, CE
Vaga de emprego: Eletricista de Autos
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto;
Experiência: Mínima de 06 meses na área de atuação;
Horário : Comercial 8h
Remuneração: Salário + Bonificação por produtividade + VT + V.A.
Os candidatos interessados deverão enviar o currículo para:
vagasoperacionais2015@gmail.com colocando no assunto "ELETRICISTA DE
AUTOS" + Vagas Urgentes Nordeste.
Imprescindível mencionar no assunto o nome da vaga
Vagas Urgentes Nordeste
www.indeed.com.br

Mecânico Auto Diesel
Campinas, SP
Mecânico de autos diesel
Responsabilidades:
- Experiência com manutenção de veículos a diesel, preferencialmente ônibus.
Requisitos:
- Desejável ensino médio completo;
- Disponibilidade de horário;
- Experiência na função.
Benefícios:
- VT ( Crachá da empresa);
- Convênio Médico;

- Cesta Básica;
- VR R$ 408,00.
Balcão de Empregos
www.indeed.com.br

Borracheiro
Para a cidade de São Bernardo do Campo / SP
Segmento: automotivo (concessionária)
Atividades:
Realiza manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneu e
alinhamento.
Controla a vida útil e utilização do pneu
Troca e ressulca pneus
Conserta pneus a frio e a quente
Repara câmara
Balanceia conjunto de roda e pneu
Trabalha seguindo normas de segurança, higiene e proteção ao meio ambiente
Assegura a plena satisfação do cliente.
Requisitos:
Possuir experiência na área.
Ensino fundamental e/ou médio
Boa comunicação
Cursos de alinhamento e balanceamento de pneus
Ter dinamismo, bom trabalha em equipe e ser pró-ativo.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/borracheiro233563.aspx

PINTOR / PREPARADOR / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
EMPRESA DO RAMO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVA, Há 15 ANOS NO MERCADO DE
FUNILARIA E PINTURA COM 02 UNIDADE EM CAMPINAS está com dois vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: IRÁ ATUAR PREPARANDO PEÇAS DE CARROS PINTANDO AS
PEÇAS PREPARADAS E POLINDO FINALIZANDO O TRABALHO
Requisitos: PREPARADOR / PINTOR E POLIDOR
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA
Observações: HORÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08h00min A 18h00min
COM 1 HORA DE INTERVALO PARA ALMOÇO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LEONARDO para o
e-mail MARTELINHOCAMPINASLTDA@GMAIL.COM com a sigla PINTOR01 no campo
assunto até o dia 23/01/2016.
Veja outras vagas de PINTOR / PREPARADOR no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

COMERCIAL

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

Tarbalhar junto a parceiros para desenvolver relacionamentos em contas-chave,
conquistar novos clientes e identificar novas oportunidades de upsell dentro da
base de clientes existente.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Experiência em venda de serviços de soluções IP para clientes do mercado
corporativo.
Fortes habilidades de comunicação e de proficiência em Vendas.
EDUCAÇÃO E EXPERIÊNCIA
Larga experiência em vendas do segmento de produtos ao mercado corporativo.
Formação Superior (Desejável, mas não imprescindível na Área de Tecnologia).
Inglês Avançado – Espanhol será um forte diferencial – Haverá entrevista em
Inglês.
Local de trabalho: Av. Paulista – São Paulo – SP
Características Pessoais
Sexo e Idade: Indiferentes
Bom humor, senso de equipe, com vontade em colaborar e aprender rapidamente
novas atividades.
Salário mais Comissões altamente atrativos, envie sua pretensão que será avaliada.
Benefícios: Assistência Médica Primeira Linha; Vale Refeição e/ou Vale Alimentação;
Vale Transporte; Oportunidades de carreira; ambiente de uma empresa de alto
nível.
Enviar CV detalhado em Português e Inglês, informando pretensão ou último salário
para o email: speedconsult@speedrh.com - e colocar no assunto: EXECUTIVO DE
CONTAS BRASIL – SP
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

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

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. São
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

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

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

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. São 100% grátis!

VENDEDORA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
It beach loja de calçados femininos está com dois 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. São 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: dois
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

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

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: um
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: um
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: um
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
um 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. São
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: dois
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: um
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: Itajai/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: dois
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: um
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: um
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 de Vendas
Código da vaga: k3422-150
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Prestação de serviço
N.º vagas: 10
Data de abertura: 08/01/2016
Previsão de encerramento: 07/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O9PGOA

Analista de Pós-venda
Código da vaga: k337-950
Ramo da empresa: Comércio de Livros e Revistas
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 08/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O9PAXf

Promotor (a) de Vendas
Código da vaga: k2028-6
Ramo da empresa: Comércio - Supermercados Varejistas
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 08/01/2016
Previsão de encerramento: 31/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O9PzCA

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k7-3222
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: dois
Data de abertura: 08/01/2016
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1S9uU5A

Vendedor (a) de Autopeças
Código da vaga: k2121-941
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São José/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 06/01/2016
Previsão de encerramento: 02/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Oc75nB

GERENTE COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa nacional do setor de embalagens plásticas localizada em Campinas
contrata para início imediato. Está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Desenvolver o planejamento estratégico de vendas (avaliação
do mercado, pontos fortes e fracos, oportunidades, planos de ação, comunicação,
percepções de mercado e estratégias de vendas) | Analisar resultados e direcionar
as equipes no cumprimento de metas | Ministrar reuniões com as equipes de
vendas e promover seu desenvolvimento | Participar de reuniões com a Diretoria,
informando as ações da área | Promover, acompanhar o lançamento de novos
produtos | Estruturar/conduzir as atividades e rotinas de sua área | Contato
permanente com o mercado
Requisitos: Vivência no segmento de Injeção Plástica, com produtos téc nicos
voltados ao mercado B2B e vendas no mercado industrial | Experiência sólida em
gestão de equipe comercial/vendas e com foco em resultado | Perfil hands on, com
visão de negócios (360), saiba tomar decisões com autonomia e atuar de forma
independente | Suportar/implementar as decisões da diretoria |
Otimização/formação de equipes/representantes comerciais, gestão de metas e
controles dos resultados | Perfil 80% comercial com noções em custos/finanças e
experiência em processo fabril
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar.
Observações: Formação Superior completa, desejável com MBA Ou Pós-graduação |
Fluência no idioma Inglês, mínimo Avançado | Idade entre 35 a 55 anos |
Remuneração compatível com a função.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
candidatos@infinitymobility.com com a sigla GERENTE no campo assunto até o dia
31/01/2016.
Veja outras vagas de GERENTE COMERCIAL no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

REPRESENTANTE COMERCIAL / PAULÍNIA / SP / 5 VAGA(S)
Multinacional na área de cosméticos e maquiagens está com cinco vaga(s) em
aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Prospecção de clientes, visitas, vendas, atendimento.
Requisitos: Ter habilidade com vendas diretas.
Salário: a combinar

Benefícios: Treinamentos de capacitação fornecidos pela empresa. Flexibilidade de
horários. Prêmios por cumprimento de metas.
Observações: Ganhos: Ótimas comissões – acima do mercado. VAGAS PARA
AUTÔNOMAS. Produtos de ótima aceitação.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Erika para o email erikacristyna@hotmail.com com a sigla VENDAS no campo assunto até o dia
31/01/2016.
Veja outras vagas de REPRESENTANTE COMERCIAL no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Gerente de Loja
Código da vaga: k7-3232
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 15/01/2016
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1P5esD5

Coordenador de Loja
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Atividades:
Responsável pela loja, colaboradores de plantão, pedidos de material, recebimento
de produtos e atendimento ao cliente
Requisitos:
Desejável cursando nível superior
Experiência em liderança na area de fast food.
Dias da Semana: Não Informado

Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Seguro de
Vida, PLR, Adicional Noturno
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/coordenador-de-loja-232924.aspx

Assessor de Vendas
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Atividades:
Atuar com venda ativa por telefone, prospecção e captação de novos clientes e
manutenção dos clientes da base, com foco em superar as metas estipuladas.
Requisitos:
Experiência anterior com venda de serviços ou produtos através do telemarketing
ativo
Experiência com produtos de informática será um diferencial.( toner e cartuchos)
Cursando / concluído nível médio
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Comissionado: Sim
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/assessor-devendas-232930.aspx

VENDEDOR EXTERNO
- Atividades:
Executar todas as atividades relacionadas às vendas dos produtos da empresa;

Contatar, visitar e realizar pesquisas de satisfação com os clientes;
Negociar o preço do produto e/ou serviço, negociar o prazo e condições de
pagamentos assim como descontos;
Programar e realizar o pós venda;
Dentre outras atividades pertinentes ao cargo.
- Requisitos:
Ensino médio completo;
Experiência com vendas externas.
Locais de trabalho: Região central do Rio de Janeiro, Zona Sul e Baixada
fluminense.
- A empresa oferece:
Salário: R$ 1.836,00 + Ajuda de custo + AM + AO + VR + Seguro de vida +
Convenio Farmácia.
Interessados e dentro do perfil devem encaminhar o currículo atualizado para
venda_externo21@hotmail.com com assunto: VENDEDOR EXTERNO.

Chefe de Vendas
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: confecção
Atividades:
Controle de pessoal, estoque, vendas, controle de caixa, controle de entrega,
controle de compras dentre outras
Requisitos:
Experiência no comercio, na area de vendas, liderança de equipe, controle de caixa
e estoque
Cursando / concluído o ensino médio
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Comissionado: Sim
Benefícios: Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/chefe-devendas-232931.aspx

Gerente de Loja
Código da vaga: k4066-1
Ramo da empresa: Comércio de Materiais de Construção
Cidade: Blumenau/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 14/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1ZoiLZQ

LIIDER DE DEPARTAMENTO / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Estamos presentes no mercado há 39 anos, com 50 lojas espalhadas no estado de
São Paulo, atuamos no varejo e atacado. Está com um vaga(s) em aberto para
HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Orientar as tarefas da equipe de atendentes; -Atuar como
multiplicador das metas diárias de campanhas e promoções; -Acompanhar
diariamente a reposição de grades de tamanho e cores nos equipamentos e bancas;
Atualizar e discutir com a equipe sobre todas as informações comerciais do
departamento; Abastecer o departamento com material de PDV; Orientar e realizar
as instruções definidas pelo área de visual merchandising
Requisitos: Ensino médio completo ou Superior cursando; Experiência com varejo
em moda
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica/Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Convênio com farmácia, Vale-transporte, desconto de 20% em produtos Caedu.
Observações: Regime de contratação: CLT. Horário: 44 horas semanais.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Valdemir para o email gr.hortolandia@caedu.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
15/02/2016.
Veja outras vagas de Líder de Departamento no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

GERENTE COMERCIAL/VENDAS / HORTOLÂNDIA / SUMARE / 3 VAGA(S)
Escola de cursos profissionalizantes contrata para inicio imediato, gerente comercial
está com três vaga(s) em aberto para Hortolândia / Sumaré.
Responsabilidades: O contratado fara toda a parte comercial e vendas diretas
Requisitos: Conhecimento na área de vendas de cursos livres
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: Disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta feira das
08h00min as 18h00min e Sábado das 08h00min as 12h00min Preferencialmente
que residam em Hortolândia e Sumaré
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Celi Braile para o
e-mail goodtogoidiomas@hotmail.com com a sigla Vendas no campo assunto até o
dia 25/01/2016.
Veja outras vagas de Gerente comercial/Vendas no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Assessor Comercial
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Atividades:
Visitas indicadas e prospectadas, realizar telemarketing de suas visitas e propostas
Preparar rascunho das propostas de vendas e contratos de manutenções
Requisitos:
Experiência anterior comprovada na área de vendas.
Conhecimento pleno de informática (Excel, Word e planilhas diversas)
Preferência que tenha experiência em vendas de serviço e com condomínios
Enviar foto
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Comissionado: Sim
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/assessorcomercial-233498.aspx

Vendedor (a) Líder
Código da vaga: k4061-2
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Agências de Empregos
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: cinco
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 01/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1V3BnwR

Executivo (a) de Vendas
Código da vaga: k4069-1
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 10
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 17/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1V3Blp1

Representante Comercial
Código da vaga: k1327-30
Ramo da empresa: Comércio de Equipamentos Médicos, Hospitalares e Cirúrgicos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 13/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1V3BnNB

COMUNICAÇÃO

Diretor de Marketing
Código da vaga: v1292104
Nível hierárquico: Diretoria
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
Planejar, organizar e dirigir os programas mercadológicos de empresa. Avaliar a
desempenho de produtos existentes e coordenar estudos sobre lançamento de
novos produtos. Definir planos estratégicos de marketing e atuar como interface de
fornecedores de mídia online e off-line.
Experiência Necessária: Necessário experiência no mercado de e-commerce.
Experiência com gestão de fornecedores de mídia. Inglês Fluente.
Salário: R$ 10.000
Benefícios: VR + AM + AO + Estacionamento
Formação: Superior Completo e MBA ou Pós Graduação em Marketing
www.vagas.com.br

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: 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/1I5RtFg

TELEMARKETING / PAULINIA / 1 VAGA(S)
People Paulinia está com um 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. São 100% grátis!

ASSISTENTE DE MARKETING / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Dará apoio à equipe de marketing da empresa e ao ecommerce, serão 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 serão 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. São
100% grátis!

Analista de Marketing Júnior
Código da vaga: k3714-10
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: São Paulo/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 08/01/2016
Previsão de encerramento: 31/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O9PGy1

Supervisor de Telemarketing
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Região / Bairro: vila Isabel
Competências Essenciais:
Avaliar e sugerir melhorias nos procedimentos e nas rotinas internas.
Acompanhar, monitorar e fazer correções quando necessárias.
Gerar relatórios, abrangendo informações sobre clientes, produtos e vendas.
Controlar os horários e marcação de ponto dos vendedores, bem como entregar as
folhas de pagamentos e recolher as devidas assinaturas.
Visitar clientes, quando solicitado.
Dar soluções imediatas prezando a disciplina, o bom desempenho e clima de todo o
quadro funcional e cumprimento das normas da empresa.
Promover reuniões periódicas com a equipe de vendas.
Auxiliar na seleção de novos vendedores, assim como na decisão de desligamento
de pessoal.
Criar campanhas e metas individuais sujeitas à aprovação da gerência.
Criar novas estratégias de vendas.
Aprovar orçamentos.
Verificar o não fechamento das vendas.
Competências Técnicas:
A partir dos 25 anos.
Ensino superior incompleto.
Residir próximo ou em fácil acesso à vila Isabel.
É necessário possuir, pelo menos,
02 (dois) anos de experiência na função comprovada em ctps.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:

Salário: a combinar
Comissionado: Sim
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/supervisorde-telemarketing-232228.aspx

Analista de Comunicação Sênior – Comunicação Corporativa
Código da vaga: v1290128
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Janeiro de 2016
A posição:
Como Analista de Comunicação Sênior você atuará na Área de Comunicação e será
responsável por elaborar e/ou revisar a comunicação interna e eventualmente
externa, baseando-se em critérios e padrões globais e locais. Será responsável
também pela padronização, a consistência de informações e a atualização
constante do público envolvido quanto aos principais projetos e estratégias da
empresa.
Outras responsabilidades da posição incluem:
•Desenhar e implementar ações de Comunicação Corporativa de projetos e rotinas
da fábrica do Rio de Janeiro, prestando todo o apoio logístico para a realização dos
mesmos. Elaborar e revisar conteúdos baseados em informações recebidas dos
clientes internos a serem veiculados nos canais eletrônicos de comunicação,
analisando a relevância e a consistência das informações a fim de garantir uma
comunicação interna atualizada e de qualidade;
•Suporte ao atendimento e contato de Assessorias de Imprensa, quando o
envolvimento da fábrica do Rio de Janeiro for necessário;
•Administrar a página da Intranet Corporativa, nos conteúdos relacionados ao Site
do RJ, mantendo-a atualizada e de interesse dos Colaboradores;
•Promover eventos corporativos e realizar campanhas internas (endomarketing) no
Site;
•Ajudar a elaborar, junto com a equipe de Responsabilidade Social, o Relatório
Anual de Sustentabilidade da Roche Brasil, com o levantamento de dados
pertinentes ao Site do Rio de Janeiro.
Quem é você:
Você é alguém que deseja influenciar o seu próprio desenvolvimento. Procura uma
empresa onde tenha a oportunidade de perseguir seus interesses em diversas

funções e locais. Onde o seu cargo não é considerado a definição final de quem
você é, apenas seu ponto de partida.
Para obter sucesso como Analista de Comunicação Sênior, é necessário:
•Superior Completo em Comunicação e áreas relacionadas;
•Desejável Pós Graduação nas áreas relacionadas à Comunicação;
•Sólidos conhecimentos em Comunicação Corporativa;
•Inglês Avançado;
•Sólidos conhecimentos de informática.
www.vagas.com.br

Analista de Marketing - Trade Marketing
Código da vaga: v1265947
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 30 de Janeiro de 2016
Atividades:
- Atuar com canais "especiais" para apresentação e venda de produtos a nível
Brasil;
- Prospectar novos clientes e identificar novas oportunidades nos já existentes;
- Participar da previsão de vendas;
- Identificar as melhores práticas do segmento no mercado;
- Realizar rotinas administrativas, tais como: cadastro de clientes no sistema,
pagamentos, dentre outras;
- Ministrar treinamentos sobre produtos.
Pré-requisitos:
- Ter atuado na área de Trade Marketing e/ou Comercial;
- Graduação completa em Marketing e/ou Administração;
- Domínio do pacote Office;
- Disponibilidade total para viagens.
Oferecemos:
- Remuneração e Benefícios compatíveis com o mercado.
www.vagas.com.br

Supervisor de Marketing
Código da vaga: v1291678

Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Fevereiro de 2016
Superior Imediato: Gerente
Subordinados: Assistentes de Marketing/ Estagiário de Marketing
Responder pela criação de materiais de comunicação, ações de comunicação visual
no shopping e coordenação/criação da revista semestral do shopping,
acompanhando o desenvolvimento de layouts e/ou elaborando briefing,
monitorando a confecção das peças
Coordenar a organização dos eventos e promoções, prospectando e negociando
com prestadores de serviços/fornecedores, bem como, realizar negociações e busca
por parcerias e patrocínios, assegurando as melhores condições comerciais.
Elaborar relatórios e apresentações, bem como executar atividades administrativas
e trâmites burocráticos da área.
Supervisionar o planejamento de ações de endomarketing para projetos
específicos, definindo ações e uso de recursos de comunicação para colaboradores,
lojistas e clientes, como edição de e-mails marketing, jornal de endomarketing etc.
Prestar suporte à gerência no desenvolvimento das estratégias de marketing de
curto, médio e longo prazo, bem como, assessorar na gestão e execução do fundo
de promoção (budget), em consonância com as diretrizes estratégicas
preestabelecidas.
Ser o responsável por todas as mídias sociais, seu engajamento e
acompanhamento de programação e retorno dos posts. Intermedias as ações
digitais do corporativo com o departamento de marketing e aplicar as ações no diaa-dia.
Apoiar o superior no contato com lojistas e no desenvolvimento de estudos
pertinentes, apoiando o processo de tomada de decisão.
Executar outras atribuições correlatas de acordo com a necessidade da área.
Cumprir as normas, procedimentos e políticas corporativas e contribuir com o
atingimento de metas relacionadas ao gerenciamento ambiental, segurança e
saúde, qualidade e sustentabilidade.
Formação Acadêmica:
Superior completo em área compatível e Pós-graduação/MBA em Marketing, Gestão
de Negócios ou Compatível.
Idiomas: Inglês Intermediário
Cursos/ Conhecimentos:
• Informática - Intermediário
• Conhecimento do Mercado de Shoppings
• Conhecimento do Mercado de Varejo
• Organização de Eventos
• Computação Gráfica
• Web Design
•
Conhecimentos amplos de mídias sociais e campanhas online
www.vagas.com.br

Analista de Mídias Sociais
Código da vaga: k724-13
Ramo da empresa: Indústria de Equipamentos Eletrônicos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 11/01/2016
Previsão de encerramento: 19/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1W1NLi9

Assistente de Eventos
Código da vaga: v1295190
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 23 de Janeiro de 2016
Requisitos:
• Formação: Curso superior completo nas áreas de Comunicação, Administração ou
Turismo.
• Informática: Pacote Office
• Idioma: Inglês (Fluente)
• Conhecimentos: Controle de agenda e compromissos da diretoria, prospecção de
clientes, organização de eventos institucionais, arquivo, atualização de mailing,
contato com entidades de turismo.
Competências necessárias:
• (Comunicação, comprometimento, espírito de equipe e agilidade)
Etapas do Processo seletivo:
• 1ª etapa:
Inscrição. Preenchimento e envio de seu currículo
• 2ª etapa:
Análise dos currículos
• 3ª etapa:
Entrevistas/avaliações individuais com a Seleção
• 4ª etapa:
Entrevistas individuais com a Área
Inscrição: 17/01/16 - 23/01/16
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Jr.
Código da vaga: v1292514
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
Principais Atividades:
- Atualizar os canais de comunicação da marca Santista Jeanswear, através da
elaboração de conteúdo específico semanalmente;
- Administrar o cadastro de representantes, mantendo-o atualizado;
- Administrar a base segmentada de clientes, realizando envio de newsletter e
mantendo-a atualizada;
- Desenvolver mailing da marca Santista Jeanswear;
- Prestar suporte à realização dos eventos regionais de divulgação de novas
coleções;
- Atualizar mídias sociais com conteúdos adequados à marca e linguagem adaptada
aos públicos;
- Acompanhar o impacto das ações de patrocínio dentro das principais redes
sociais;
- Identificar oportunidades de divulgação da marca Santista Jeanswear;
- acompanhar o plano de mídia da marca, garantindo sua realização e propondo
melhorias.
Bons conhecimentos em Comunicação, Moda e Mídias Sociais.
Domínio em Corel e Photoshop serão considerados diferenciais.
Importante ter: Organização, senso estético, capacidade analítica, bom
relacionamento interpessoal e foco no atendimento ao cliente.
Necessário ter CNH.
Local de Trabalho: Centro Empresarial de São Paulo - Zona Sul
www.vagas.com.br

ASSISTENTE DE MARKETING
Código da vaga: v1292619
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Experiência profissional:
Relacionamento com cliente, saber interagir com os clientes interno e externo.
Principais atividades:
Atender o cliente, interagir com fornecedores e equipe interna de trabalho.
Noções de Marketing e/ ou comunicação na área de artes.
Formação: Comunicação.

Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: Vale transporte, Vale Refeição R$ 27,00, Plano de Saúde e
Odontológico.
Horário: 09h00minh às 18h00minh.
Local de Trabalho: Centro/RJ.
www.vagas.com.br

ANALISTA MARKETING SR
Código da vaga: v1292950
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Fevereiro de 2016
PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Planejar, estruturar e implantar ações comerciais através dos diversos canais de
marketing com o objetivo de reduzir a evasão e aumentar a permanência dos
alunos no grupo Kroto;
• Elaborar planilhas, estruturar e atualizar relatórios, apresentações e indicadores
(diários, semanais e gerencias) de resultados das operações comerciais;
• Manusear grande volume de dados garantindo a assertividade das informações;
• Gerar, analisar e efetuar diagnósticos baseado nos resultados das ações para a
tomada de decisão;
• Identificar oportunidades de melhoria nos processos de Retenção Reativa e
Preventiva;
• Automatizar e otimizar os processos das frentes de trabalho;
• Apoiar e suportar o time de Retenção Presencial e Call Center nos temas de
Retenção e Rematrícula;
• Garantir a entrega das ações com qualidade nos prazos determinados;
• Interagir com as áreas parceiras visando garantia e entrega de atividades
relacionadas;
• Garantir o alinhamento das estratégias e ações corporativas com a ponta.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICO-TÉCNICOS
• Conhecimentos em MS Word, MS Excel e MS PowerPoint, desejável
conhecimentos em MS Project.
• Bom relacionamento, flexibilidade e pro-atividade.
• Senso de urgência apurado.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Ensino Superior completo em Administração de Empresa, Marketing, Publicidade e
Propaganda e/ou correlatos.
HORÁRIO DE TRABALHO
Horário Comercial (segunda à sexta) - 44h/semanais.

LOCAL DE ATUAÇÃO
Avenida Paulista, São Paulo – SP
www.vagas.com.br

OPERADOR DE SISTEMAS DE TV (RPC Maringá)
Código da vaga: v1293588
Nível hierárquico: Técnico
Local: Maringá / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Fevereiro de 2016
O QUE FAZ:
Aprovação de materiais publicitários, geração e recepção de áudio e vídeo.
Operação de áudio e vídeo ao vivo.
Apoio nas operações que envolvem uso de informática.
Auxílio ao jornalismo.
Operar as unidades móveis (Jornalismo e Produção – UMJ) para atender as
demandas ao vivo nos telejornais e gravações.
CARACTERÍSTICAS:
Cursando graduação ou curso técnico concluído.
Conhecimento em redes de computadores.
Habilitação categoria B.
Disponibilidade para escalas.
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação e Marketing Pleno
Código da vaga: v1247996
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Janeiro de 2016
Principais atividades:
Planejamento de Comunicação envolvendo:

- desenvolvimento de comunicação integrada para o planejamento
- proposta da melhor veiculação de comunicação digital
- aplicação da estratégia dos canais de comunicação e formatos de peças
- análise e uso de métricas
- proposta de ferramentas de comunicação conforme o briefing
- captação de briefing e reprodução das mensagens chave e elaboração de texto
base
- elaborar e acompanhar cronograma
Requisitos:
- Superior completo em Jornalismo ou Publicidade.
- Inglês avançado
- Experiência com planejamento de comunicação corporativa e integrada, em
empresas de grande porte com ambientes críticos ou regulados.
- Boa redação para a elaboração de peças de comunicação e briefing.
Desejável:
- Conhecimento do Mercado Financeiro
- Experiência com mídias digitais
www.vagas.com.br

Líder de Comunicação
Código da vaga: v1246030
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais Funções e Responsabilidades:
-Comunicar ofertas dos produtos de acordo com as políticas definidas;
-Sugerir produtos potenciais que podem ser utilizados para ofertas relâmpagos;
-Informar o cliente sobre horário de funcionamento, promoções, normas, políticas,
divulgando os catálogos e campanhas de acordo com script.
Pré-requisitos da vaga:
-Ensino médio completo;
-Experiência na área de vendas em segmento de varejo.
Benefícios: Assistência Médica/Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Convênio com farmácia, Vale-transporte, desconto de 20% em produtos Caedu.
Regime de contratação: CLT.
Horário: 44 horas semanais.
Local de trabalho: São Paulo, Grande São Paulo Interior e Baixada.
Faça parte desse time, venha para Caedu!
www.vagas.com.br

RJ - REDATOR PLENO
Buscamos candidatos (as) com os seguintes requisitos:
·
Graduação completa em Marketing ou Comunicação Social.
·
Vivência anterior na criação de textos publicitários.
·
Experiência em Agência de Publicidade.
·
Domínio de informática: Pacote Office e Internet.
·
Desejável habilidade no Photoshop, Illustrator e Indesign.
·
Desejável curso de redação publicitária.
ENVIAR JUNTO AO CURRÍCULO O PORTIFÓLIO
- Local de trabalho: Zona Norte
- Benefícios: Vale Alimentação + Bolsa de Estudo
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR O CURRÍCULO COM PRETENSÃO
SALARIAL PARA O E.MAIL anapaula@afamar.com.br E COLOCAR NO ASSUNTO A
VAGA EM QUESTÃO: REDATOR PLENO

RJ - ANALISTA DE MARKETING DIGITAL PLENO
Buscamos candidatos (as) com os seguintes requisitos:
·
Graduação Completa em Marketing ou Comunicação Social.
·
Vivência anterior no planejamento estratégico nas mídias sociais e produção
de conteúdo.
·
Experiência em monitoramento de tendências e desenvolvimento de
relatórios.
ENVIAR JUNTO AO CURRÍCULO O PORTIFÓLIO
- Local de trabalho: Zona Norte
- Benefícios: Vale Alimentação + Bolsa de Estudo
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR O CURRÍCULO COM PRETENSÃO
SALARIAL PARA O E.MAIL anapaula@afamar.com.br E COLOCAR NO ASSUNTO A
VAGA EM QUESTÃO: ANALISTA DE MKT DIGITAL PL

Analista de Marketing
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ

Região / Bairro: Centro
Porte da empresa: Grande
Atividades:
Redação publicitária, estratégias de lançamento para novos produtos, planejamento
de comunicação e canais, análise competitiva de mercado, desenvolvimento de
briefing dos produtos, desenvolvimento de campanhas de vendas e divulgação do
produto, criação e inserção de conteúdo dos produtos para canais digitais, entre
outros.
Requisitos:
Ensino superior completo em marketing, comunicação ou publicidade.
Inglês avançado (será testado).
Pacote Office
Desejável conhecimento de CRM
Necessária experiência na função.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$3001,00 à R$4000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte
Vaga temporária
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analista-demarketing-232943.aspx

GERENTE DE PROGRAMAÇÃO - Vaga efetiva.
Necessário:
- Fácil acesso á Zona Sul
- Escolaridade: GRADUAÇÃO: ESTATÍSTICA
- Inglês fluente
- Excel Avançado ( macros, funções, tabelas dinâmicas, PROCV) será feitos testes.
- EXPERIENCIA MINIMA DE dois ANOS ALIMENTANDO TABELAS, EXCEL.
Atividades:
- Apoiar na elaboração da programação semanal dos filmes nos cinemas.
- Alimentar banco de dados da programação com informações sobre os filmes,
trailers, ficha técnica, preços e promoções.
- Auxiliar na preparação do cronograma dos trailers e dos próximos lançamentos,
com informações gerais sobre os mesmos.

SALÁRIO: PRETENSÃO SALARIAL + V. Refeição mensal de R$ 365,20 + Vale
transporte
INTERESSADOS ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA O E-MAIL ABAIXO COLOCANDO O
NOME DA VAGA NO ASSUNTO:
consultoria.workepower@yahoo.com.br

ANALISTA / ASSISTENTE MKT / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
DISTRIBUIDORA está com um vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: PRODUÇÃO DE EVENTOS E FEIRAS. CONFECÇÕES DE ITENS
PROMOCIONAIS. GERENCIAR PROJETOS E PRAZOS.
Requisitos: CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL,
NEWSLETTER, ANÚNCIOS PARA REVISTA E SITES
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: VT, VR, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA
Observações: RESIDIR EM VINHEDO, VALINHO, LOUVEIRA E CAMPINAS.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ESTELA para o email lobby@lobbyempregos.com.br com a sigla MKT no campo assunto até o dia
05/02/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA / ASSISTENTE MKT no Emprega Campinas. É 100%

ASSISTENTE DE MARKETING / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Dará apoio à equipe de marketing da empresa e ao ecommerce, serão 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 e Feminino. 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 serão 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. São
100% grátis!

SUPERVISOR DE TELEMARKETING - 01 VAGA
REQUISITOS DA VAGA
Ambos os sexos;
A partir dos 25 anos;
Ensino superior incompleto;
Residir próximo ou em fácil acesso à Vila Isabel;
É necessário possuir, pelo menos,. 02 (dois) anos de experiência na função
comprovada em CTPS.
ATIVIDADES
Avaliar e sugerir melhorias nos procedimentos e nas rotinas internas; Acompanhar,
monitorar e fazer correções quando necessárias; Gerar relatórios, abrangendo
informações sobre clientes, produtos e vendas; Controlar os horários e marcação
de ponto dos vendedores, bem como entregar as folhas de pagamentos e recolher
as devidas assinaturas; Visitar clientes, quando solicitado; Dar soluções imediatas
prezando a disciplina, o bom desempenho e clima de todo o quadro funcional e
cumprimento das normas da empresa; Promover reuniões periódicas com a equipe
de vendas; Auxiliar na seleção de novos vendedores, assim como na decisão de
desligamento de pessoal; Criar campanhas e metas individuais sujeitas à aprovação
da gerência; Criar novas estratégias de vendas; Aprovar orçamentos; Verificar o
não fechamento das vendas.
DADOS DA VAGA
Salário: R$1400,00 (inicial)
Benefícios: Comissão, VT, Vr
Horário de Trabalho: Segunda a sexta-feira, das 08h30minhs às 17h30minhs. Aos
sábados, das 09h00minhs às 13h00minhs.
Local de Trabalho: Vila Isabel.
Os interessados e dentro do perfil devem enviar currículo NO CORPO DE E-MAIL
para vagaslid.grupotalentos@yahoo.com.br, colocando no assunto SUPERVISOR DE
TELEMARKETING (VILA ISABEL).

ASSISTENTE DE MARKETING / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Dará apoio à equipe de marketing da empresa e ao ecommerce, serão 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 e Feminino. 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 serão 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. São
100% grátis!

EDUCAÇÃO

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

Assessor Pedagógico Pleno
Código da vaga: v1292227
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
Responsabilidades:
- Assessorar a gestão da escola parceira na escolha e uso das melhores
ferramentas e conteúdos educacionais
- Apoiar o time Pedagógico da Escola (Direção e Coordenação) ensinando,
acompanhando e apoiando na formação do time na utilização de nossos recursos
pedagógicos.
- Apoiar a gestão da escola na melhor implantação das soluções pedagógicas
escolhidas junto aos alunos e famílias.
Experiência anterior relevante com:
- Gestão escolar
- Formação de Educadores
- Assessoria Pedagógica ou Área Comercial de Sistemas de Ensino Concorrentes
Requisitos: Formação Acadêmica nas áreas e Educação e Pós Graduação/Mestrado
em áreas de Educação/Gestão desejáveis
www.vagas.com.br

Auxiliar de Classe
Código da vaga: v1292208
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Brasília / DF / BR
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
Requisitos:
Formação superior em Pedagogia (cursando a partir do 2º semestre);
Necessário possuir afinidade/interesse em atuar com educação infantil;
Atribuições:
Auxiliar a educadora da sala nas atividades com as crianças, no eixo cuidar e
educar.
Acompanhar, orientar e cuidar da higiene pessoal da criança, respeitando as faixas
etárias e conforme as orientações do Projeto Saúde.
Acompanhar a alimentação das crianças, favorecendo um ambiente tranquilo e
acolhedor.
Zelar e orientar as crianças quanto aos cuidados dos seus pertences pessoais e
coletivos.
Organizar e orientar às crianças quanto os cuidados com o espaço físico da sala de
aula.
Assumir e responder pela sala de aula na ausência da educadora, garantindo a
continuidade dos trabalhos planejados.
Acompanhar as crianças em atividades externas à escola, quando relacionadas ao
planejamento.
Observar o desenvolvimento infantil das crianças e compartilhar seu olhar junto ao
professor da sala.
Assumir a responsabilidade de planejar uma sequência de atividade ou um projeto
Encaminhar à técnica de enfermagem todo medicamento vindo de casa para ser
ministrado às crianças.
Anexar comunicados na agenda da criança.
Participar da formação continuada oferecida pela coordenadora pedagógica, dos
eventos e reuniões de pais.
Local de Trabalho: Santa Maria - DF.
www.vagas.com.br

Educador - Biblioteca Parque Rocinha
Código da vaga: v1290366
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Fevereiro de 2016

DESCRIÇÃO DE CARGO
Planejar e realizar visitas e atividades educativas para escolas, grupos agendados,
público espontâneo e pessoas com deficiência.
PRINCIPAIS ATIVIDADES DA FUNÇÃO
- Planejamento e realização de visitas educativas para público agendando escolar e
não-escolar, inclusive nos finais de semana;
- Fazer contato com as escolas para agendamento;
- Relacionamento com professor para planejamento das visitas-escolares, por meio
de contato por telefone, e-mail e pré-visita;
- Recepção, acolhimento e organização do fluxo de visitantes;
- Planejamento de roteiros pedagógicos e ações orientadas que antecedam as
visitas dos alunos de acordo com as necessidades de cada escola/instituição;
- Informar/orientar os auxiliares e/ou estagiários acerca dos roteiros e atividades
definidas;
- Liderar e organizar os grupos de alunos, professores e educadores nas visitas
guiadas;
- Propor e desenvolver atividades de formação para professores, educadores e
bibliotecários em especial em mediação de leitura que subsidiem a direção da
biblioteca parque estadual na implantação do centro de pesquisa e formação;
- Trabalhar em conjunto com a Gerência de Acervo para a pesquisa de livros, filmes
e periódicos que apoiem as práticas de mediação entre a biblioteca e as escolas;
- Reconhecimento do acervo e dos espaços da biblioteca, desenvolvimento de
pesquisas e experiências para a concepção de todas as ações para o público;
- Gerar relatórios semanais para monitoramento quantitativo e qualitativo das
visitas e atividades e reportar à Gerência de Conteúdo;
- Realização de atividades de fomento à leitura e conhecimento para público geral
(rodas de leitura, narração de histórias, oficinas, entre outros).
PREMISSAS
Disponibilidade para trabalho aos finais de semana e feriados.
Formação
Ensino Superior, preferencialmente nos cursos de Humanas.
Experiência
Experiência em educação de espaços culturais; desenvolvimento de projetos;
familiaridade em formação com professores; desejável experiência em projetos
com pessoa com deficiência.
Habilidades e Conhecimentos
Excelente relação interpessoal; comunicativo; interesse em leitura, educação,
literatura; deve estar apto a tomar decisões, ter iniciativa quando necessário,
trabalhar independentemente e a reportar periodicamente a continuidade do
trabalho; motivação individual e demonstrar interesse na programação da
Biblioteca Parque; organização, precisão e atenção aos detalhes; capacidade de
resolver problemas práticos e elencar prioridades em situações variadas; fluência
verbal e escrita; desejável fluência em segundo idioma e/ou LIBRAS.
*Necessário residir próximo.
www.vagas.com.br

PEDAGOGO
Código da vaga: v1288587
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Formação: Superior completo em Pedagogia e Pós graduação em Educação Especial
ou Educação Inclusiva
Experiência na área Educacional, Educação Inclusiva e Deficiência Intelectual;
Local: Campo Limpo/SP
Período: Integral
www.vagas.com.br

Assessor Pedagógico (Mercado)
Código da vaga: v1290006
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Fevereiro de 2016
Responsabilidades:
O profissional será responsável pelo apoio pedagógico a todos os materiais
comercializados pela editora, abrangendo as seguintes atividades:
· Responsável pelo atendimento a escolas abrangendo a Educação Infantil ao
Ensino Médio;
· Preenchimento a base de dados para acompanhamento da Matriz;
· Organização de Roteiro de Atividades e Agendas;
· Manutenção das Obras através da capacitação e formação a coordenadores,
professores e supervisores;
· Produzir oficinas;
· Estudo do Produto e Eixos Pedagógicos;
· Multiplicador nas filiais;
Requisitos:
· Necessário disponibilidade de horário (final de tarde e aos sábados) e para
viagens, implicando pernoitar caso haja necessidade;
· Possuir CNH e prática com direção;
· Experiência anterior em escolas: sala de aula, coordenação; orientação
educacional; supervisão escolar.
Formação:
· Licenciado em Ciências Humanas, Biológicas ou Exatas + Pedagogia ( ou que
demonstre dominar o campo da educação, através de pesquisas, por exemplo.)

Modalidade de Contratação:
PRESTADOR DE SERVIÇOS (Pessoa Física ou Jurídica)
Remuneração: R$ 4.500,00
Facilidades: Carro, celular, reembolso KM, alimentação.
Local de Trabalho: São Paulo
www.vagas.com.br

EDUCAÇÃO CORPORATIVA: INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA - RJ
Código da vaga: v1295394
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 31 de Janeiro de 2016
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A DESEMPENHAR:
- Serão responsável por todas as atividades educacionais, aquelas relacionadas aos
processos de planejamento, mediação e avaliação dos estudantes do SENAC RJ
exercidas dentro ou fora dos ambientes de aprendizagem.
- Participara de reuniões de trabalho, elaboração de materiais didáticos,
participação em eventos de cunho educacional (ex. palestras e workshops) e; ou
coordenação de atividades educacionais incluindo cursos.
Requisitos Obrigatórios:
- Graduação Completa preferencialmente na área humana;
- Mestrado Completo preferencialmente na área humana;
- Experiência profissional como docente ou coordenador do ensino superior; Ou
experiência em Orientação de Projeto Integrador, ou Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC), ou Projeto Final; Ou Experiência em Educação à distância/tutoria.
- Idade mínima, no ato da inscrição: 18 anos.
* Serão considerados, preferencialmente, os candidatos com domicílio na região da
vaga.
Requisitos Desejáveis:
-Desejável Doutorado completo preferencialmente na área de humanas;
LOCAL DA VAGA: RIO DE JANEIRO/RJ
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
Um) Avaliação curricular – De caráter eliminatório
- Atendimento aos requisitos obrigatórios de formação, experiência e
conhecimentos exigidos para a vaga.
Dois) Avaliação técnica teórica – De caráter eliminatório e classificatório
- Aplicação de teste de conhecimentos específicos da vaga, onde é exigida a
pontuação mínima de 60%.
Três) Entrega das habilitações - De caráter eliminatório

- Entregam da cópia dos diplomas, certificados e/ou outros documentos exigidos.
Quatro) Avaliação Técnica Prática - De caráter eliminatório e classificatório
- Entrega de plano trabalho docente e apresentação de uma miniaula baseada
neste plano, em que os candidatos serão avaliados a partir de critérios técnicos,
didáticos e comportamentais, sendo exigida pontuação mínima de 70% em cada
um dos critérios citados.
• REGIME DE CONTRATAÇÃO – HORISTA (*)
(*) O candidato deve ter disponibilidade de no mínimo 8 horas semanais, podendo
ser distribuídas em dois períodos de 4 horas (manhã ou tarde ou noite).
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 17/01/16 a 31/01/16.
www.vagas.com.br

EDUCAÇÃO CORPORATIVA: INSTRUTOR DE LIBRAS - RJ
Código da vaga: v1295405
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 31 de Janeiro de 2016
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A DESEMPENHAR:
- Serão responsável por todas as atividades educacionais, aquelas relacionadas aos
processos de planejamento, mediação e avaliação dos estudantes do SENAC RJ
exercidas dentro ou fora dos ambientes de aprendizagem.
- Participara de reuniões de trabalho, elaboração de materiais didáticos,
participação em eventos de cunho educacional (ex. palestras e workshops) e; ou
coordenação de atividades educacionais incluindo cursos.
Requisitos Obrigatórios:
- Graduação Completa preferencialmente na área humana;
- Experiência profissional com Língua Brasileira de Sinais, Projetos Sociais ou Afins;
Ou
Qualquer experiência em docência.
- Certificação Pro libras ou equivalente;
- Idade mínima, no ato da inscrição: 18 anos.
* Serão considerados, preferencialmente, os candidatos com domicílio na região da
vaga.
Requisitos Desejáveis:
-Desejável Pós Graduação Lato sensu preferencialmente na área de humanas;
LOCAL DA VAGA: RIO DE JANEIRO/RJ

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
Um) Avaliação curricular – De caráter eliminatório
- Atendimento aos requisitos obrigatórios de formação, experiência e
conhecimentos exigidos para a vaga.
Dois) Avaliação técnica teórica – De caráter eliminatório e classificatório
- Aplicação de teste de conhecimentos específicos da vaga, onde é exigida a
pontuação mínima de 70%.
Três) Entrega das habilitações - De caráter eliminatório
- Entregam da cópia dos diplomas, certificados e/ou outros documentos exigidos.
Quatro) Avaliação Técnica Prática - De caráter eliminatório e classificatório
- Entrega de plano trabalho docente e apresentação de uma miniaula baseada
neste plano, em que os candidatos serão avaliados a partir de critérios técnicos,
didáticos e comportamentais, sendo exigida pontuação mínima de 70% em cada
um dos critérios citados.
• REGIME DE CONTRATAÇÃO – HORISTA (*)
(*) O candidato deve ter disponibilidade de no mínimo 8 horas semanais, podendo
ser distribuídas em dois períodos de 4 horas (manhã ou tarde ou noite).
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 17/01/16 a 31/01/16.
www.vagas.com.br

Educador - Biblioteca Parque Manguinhos
Código da vaga: v1292934
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Fevereiro de 2016
DESCRIÇÃO DE CARGO
Planejar e realizar visitas e atividades educativas para escolas, grupos agendados e
público espontâneo.
PRINCIPAIS ATIVIDADES DA FUNÇÃO
- Planejamento e realização de visitas educativas para público agendando escolar e
não-escolar, inclusive nos finais de semana;
- Fazer contato com as escolas para agendamento;
- Relacionamento com professor para planejamento das visitas-escolares, por meio
de contato por telefone, e-mail e pré-visita;
- Recepção, acolhimento e organização do fluxo de visitantes;
- Planejamento de roteiros pedagógicos e ações orientadas que antecedam as
visitas dos alunos de acordo com as necessidades de cada escola/instituição;

- Informar/orientar os auxiliares e/ou estagiários acerca dos roteiros e atividades
definidas;
- Liderar e organizar os grupos de alunos, professores e educadores nas visitas
guiadas;
- Propor e desenvolver atividades de formação para professores, educadores e
bibliotecários em especial em mediação de leitura que subsidiem a direção da
biblioteca parque estadual na implantação do centro de pesquisa e formação;
- Trabalhar em conjunto com a Gerência de Acervo para a pesquisa de livros, filmes
e periódicos que apoiem as práticas de mediação entre a biblioteca e as escolas;
- Reconhecimento do acervo e dos espaços da biblioteca, desenvolvimento de
pesquisas e experiências para a concepção de todas as ações para o público;
- Gerar relatórios semanais para monitoramento quantitativo e qualitativo das
visitas e atividades e reportar à Gerência de Conteúdo;
- Realização de atividades de fomento à leitura e conhecimento para público geral
(rodas de leitura, narração de histórias, oficinas, entre outros).
PREMISSAS
Disponibilidade para trabalho aos finais de semana e feriados.
Formação
Ensino Superior, preferencialmente nos cursos de Humanas.
Experiência
Experiência em educação de espaços culturais; desenvolvimento de projetos;
familiaridade em formação com professores; desejável experiência em projetos
com pessoa com deficiência.
Habilidades e Conhecimentos
Excelente relação interpessoal; comunicativo; interesse em leitura, educação,
literatura; deve estar apto a tomar decisões, ter iniciativa quando necessário,
trabalhar independentemente e a reportar periodicamente a continuidade do
trabalho; motivação individual e demonstrar interesse na programação da
Biblioteca Parque; organização, precisão e atenção aos detalhes; capacidade de
resolver problemas práticos e elencar prioridades em situações variadas; fluência
verbal e escrita; desejável fluência em segundo idioma e/ou LIBRAS.
*Necessário residir próximo.
www.vagas.com.br

Analista Educação Sênior – Design
Código da vaga: v1292197
Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Análise e produtização de oportunidades de educação definindo formatos
diversos;

- Desenvolvimento de formatos diversificados com foco em educação (vídeos,
cursos online, podcasts, animações, etc.);
- Gestão de fornecedores;
- Produção de conteúdos visuais e infográficos;
- Produção e edição de vídeos;
- Acompanhamento de eventos para identificação de demandas de educação e
roteirização.
REQUISITOS:
-Formação superior completa em design ou áreas afins;
- Experiência com produção e edição de vídeos e outros tipos de formatos;
- Experiência com gestão de fornecedores;
- Necessária apresentação do portfólio de trabalho.
www.vagas.com.br

ANALISTA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA SR (EXPERIÊNCIA GENERALISTA)
Código da vaga: v1293895
Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Requisitos para seleção:
Graduação em Psicologia, Pedagogia, Administração ou afins;
Especialização na área;
Atuação generalista nos subsistemas de recursos humanos.
Conhecimento de atividades da Educação Corporativa, bem como a realização
diagnóstico de Desenvolvimento de competência, projetos e programa de
desenvolvimento, elaboração de manuais/materiais para treinamento interno.
Dados Gerais:
Realizar diagnóstico de Desenvolvimento de competência junto às áreas/ clientes;
Conduzir projetos e programa de desenvolvimento conforme as demandas
mapeadas;
Divulgar cursos e palestras, incentivando a participação dos envolvidos;
Apoiar a liderança na condução de programas institucionais e de desenvolvimento
dos seus respectivos colaboradores.
Vaga e Carga Horária:
Segunda-feira a sexta-feira: 08h00min as 18h00min
Unidade Cidade Nova: Avenida Cristiano Machado
Pacote de Remuneração:
Salário compatível com o mercado.
Assistência Médica e Odontológica da Unimed, Cartão Alimentação/Refeição, Vale
Transporte, Previdência Privada, PLR, Seguro de Vida.
Principais atribuições do cargo:

Pesquisa e desenvolvimento de parceiros para a realização de programas de
treinamentos;
Revisar conteúdos sob sua responsabilidade juntamente com a área de metodologia
e Coordenador da área;
Administrar os treinamentos internos e externos, por meio de controle e
organização dos eventos;
Gerar e interpretar indicadores da área e acompanhar sua trajetória, desse modo,
elaborar relatórios com os recursos e sistemas disponíveis em T&D;
Fazer gestão da plataforma on-line, verificando e inserindo materiais do professor,
materiais dos alunos, garantindo a excelência do processo;
Fazer gestão dos indicadores e relatórios da plataforma on-line;
Buscar junto ao mercado cursos de formação adequados com as necessidades de
qualificação dos colaboradores da empresa;
Promover a avaliação de eficácia para todos os treinamentos realizados no IHP;
Apoiar, como referência técnica em Educação Corporativa, os colaboradores de
níveis pleno e júnior.
Manter a documentação do sistema de gestão da qualidade atualizada e organizada
cumprindo com os procedimentos do mesmo.
www.vagas.com.br

Auxiliar de Classe - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: Educação
Atividades:
Auxiliar da professora nas turmas do infantil um ao quatro
Durante o período de férias, auxiliam na colônia de férias ou atividades
administrativas
Apoia os eventos da escola.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 13h00min horas às 19h00min horas
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Ensino Fundamental - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: Educação
Região / Bairro: Laranjeiras
Competências Essenciais:
Orientação dos alunos do 1° e 2° ano nas tarefas de casa, acompanhamento dos
lanches e atividades físicas.
Experiência com alfabetização.
Competências Técnicas:
Formação superior completa em pedagogia.
Desejável cursando pós-graduação.
Conhecimento de Word, Power point, internet e Windows Seven e recursos
multimídia
Conhecimento da língua inglesa nível avançado (será testado).
Experiência comprovada na função.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 08h00min horas às 12h30min horas
A empresa oferece:
Salário: de R$3001,00 à R$4000,00
Benefícios: Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador Pedagógico - São Paulo
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Brasilândia
Competências Essenciais:
Coordenar os cursos técnicos e definir a necessidade e contratar professores
habilitados para as disciplinas de cada grade curricular
Acompanhar o desenvolvimento do aluno, práticas de laboratório, material
apostilado, estágios, grade do curso, calendário escolar, consonância de conteúdos
entre teoria e práticas
Realizar eventos internos e externos, divulgar a escola na região e firmar parcerias
para captação de novos alunos.
Competências Técnicas:
Ensino superior em pedagogia e especializações na área educacional.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir

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

Professor - Engenharia Civil - Praia Grande
Descrição Detalhada
Segmento: Educação
Competências Essenciais
Com mestrado ou doutorado para na área
Competências Técnicas
Estruturas de concreto e instalações hidráulicas e sanitárias
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: A combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Inglês - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: Educação
Região / Bairro: zona sul
Competências Essenciais
Para o ensino fundamental.
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Matemática - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Local: Antônio bezerra
Para o fundamental um.
Necessário:
Experiência na área,
Formação em matemática,
Disponibilidade manhã e tarde.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Português / Matemática - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Local: Interlagos
Porte: grande
É necessário possuir ensino superior em pedagogia;
Experiência em sala de aula em escola pública e/ou atuação em projeto social;
Experiência em articulação ou mobilização de trabalhos comunitários;
Conhecimento e sensibilidade em relação ao estatuto da criança e adolescente;
Conhecimento básico em informática e internet;
Capacidade técnica de atuar com crianças na faixa etária entre sete a 14 anos e
conhecimento em letramento e numera mento, planejamento, execução e registro
de atividades.
Este profissional será responsável por fomentar a participação de crianças
adolescentes nas atividades;
Realizar as atividades programáticas de acordo as especificidades;
Desenho dos novos planos de aula, com foco na melhoria do aprendizado em
português e matemática.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Turismo e Hospitalidade - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Nível superior completo/em andamento na área desejada, ou técnico completo na
área desejada, ou conhecimento específico e comprovado na área desejada;
Gostar de dar aulas, e trabalhar com público jovem;
Ser proativo, dinâmico, comunicativo, responsável, organizado, flexível, pontual.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Enviar foto
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Educador - Santo André
Descrição Detalhada
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

Instrutor (a) de Hotelaria (Cozinha)
Código da vaga: k3422-157

Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 01/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RwWZUm

Assistente de Secretaria de Cursos
Código da vaga: k3422-158
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 01/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1V3BtEY

Monitor (a) de Disciplina
Código da vaga: k3422-160
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Santo Antônio De Jesus/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 01/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1V3BuJ0

Instrutor (a) de Hotelaria (Restaurante)
Código da vaga: k3422-164
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Vitória Da Conquista/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 01/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RwX22F

Assistente Educacional
Código da vaga: k1362-100
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 6 a 8 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: duas
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 29/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RwWXvU

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 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 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

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
pmbok; Apqd.
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

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 31/01/2016.
Veja outras vagas de ENGENHEIRO MECÂNICO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Analista de Processos
Código da vaga: v1295525
Nível hierárquico: Sênior
Local: São José dos Campos / SP / BR
Data de expiração: 16 de Março de 2016
Missão: Mapear, documentar, atualizar e disponibilizar métodos e processos de
trabalho com o objetivo de normatizar e estabelecer parâmetros para a atuação da
equipe de Contact Center.
Principais atividades:
·
- Realizar a análise e mapeamento de processos;
·
- Promover atualizações e melhorias nos processos existentes;
·
- Analisar, propor e homologar automatização de processos;
·
- Avaliar os impactos das mudanças propostas em termos
de desempenho humana e tecnológica;
·
- Construir fluxogramas e mapas;
·
- Definir e analisar indicadores de desempenho para os processos;
·
- Fazer a comunicação dos processos, adequando o discurso ao perfil do
público;
·
- Realizar a gestão de processos / ferramentas da qualidade com foco em
serviços.
Requisitos e perfil:
·
- Formação superior completa: Engenharia,
·
- Usuário de informática;
·
- Experiência em Processos em empresas do segmento de prestação de
serviços, tais como: Contact Center; Seguros; Operadoras / Administradoras de
Cartões de Créditos; Financeiras; Bancos e Operadoras de telefonia fixa e móvel;
·
- Ter boa comunicação verbal e escrita;
·
- Habilidade de relacionamento interpessoal, sendo capaz de se relacionar,
de forma saudável, com pessoas de diferentes formações, estilos e culturas;
·
- Ter capacidade analítica, pensamento sistêmico (visão do todo);
·
- Saber ouvir;
·
- Estar disponível para lidar com mudanças e reformulação de ideias e
estratégias;
·
- Capacidade de concentração;
·
- Vontade de aprender e ensinar.
LOCAL DE TRABALHO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
www.vagas.com.br

Engenheiro de Projetos Pleno
Código da vaga: v1295511
Nível hierárquico: Pleno

Local: Cubatão / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Fevereiro de 2016
Pré-Requisitos:
Escolaridade: Superior Completo em Engenharia Mecânica, Elétrica ou Civil.
Experiências: Experiência em projetos industriais e obras.
Principais atividades:
Participar de reuniões com fornecedores para análise técnica dos orçamentos,
visando o cumprimento dos padrões, prazos e qualidade de fornecimento;
Acompanhar a implantação física dos investimentos, orienta tecnicamente os
projetos em desenvolvimento, orienta tecnicamente as atividades de montagem
das obras sob supervisão da engenharia, obedecendo ao cronograma quanto a
prazos e custos;
Realizar pró-análise das propostas técnicas recebidas referente à compra de
equipamentos ou serviços;
Verificar os desenhos e acompanha os projetos em andamento na Anglo American
e/ou dos prestadores de serviço;
Elaborar requisições de compra para execução de serviços relacionados aos
projetos em andamento, aquisição de equipamentos e materiais.
Acompanhar as atividades multidisciplinares dos projetos distribuindo tarefas,
determinando prioridades, orientando quanto a problemas técnicos e/ou
administrativos, gerenciando as interfaces com as áreas envolvidas visando atingir
os objetivos;
Executar o follow-up com o departamento de compras e fornecedores quanto a
prazos, testes, qualidade, custos, visando o cumprimento do cronograma de
implantação;
Participa no desenvolvimento de novos fornecedores de equipamentos e serviços,
buscando melhores relações custo/beneficio;
Participa na identificação de novas tecnologias visando maior eficiência, qualidade,
diminuição de custos, prazos de execução e melhorais das condições de segurança
e meio ambiente.
Oferecemos remuneração e benefícios compatíveis com o mercado.
Avalie a descrição da empresa
Avalie as informações sobre a função e o cargo
www.vagas.com.br

Engenheiro de Instalações
Código da vaga: v1292468
Nível hierárquico: Pleno
Local: Brasília / DF / BR
PRINCIPAIS ATIVIDADES:

Análise das instalações e dos projetos e elaboração de relatórios técnicos.
PRÉ-REQUISITOS:
Superior Completo em Engenharia Elétrica.
Conhecimento de normas técnicas e construção residencial.
EXPERIÊNCIA DESEJADA:
Execução de instalações elétricas, hidráulicas, ar condicionado, automação,
telefonia, combate a incêndio e gás.
LOCAL DE TRABALHO:
Brasília - DF.
BENEFÍCIOS:
* Assistência médica e Odontológica
* Vale alimentação/refeição
* Seguro de vida em grupo
* Auxílio Farmácia
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE PROJETOS SR
Código da vaga: v1292823
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Fevereiro de 2016
ATIVIDADES:
Liderar projetos de desenvolvimento na Chassis Systems Controles (freios ABS,
ESP, Power Bratke, Wheel Speed, Sensor, Air Bag, etc;
Liderar projetos em conjuntos com demais times envolvidos nos projetos;
REQUISITOS:
Superior Completo em Engenharia Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica ou
Produção;
Desejável Pós-graduação em Gerenciamento de Projetos;
Sólida experiência como Project Manager em projetos de desenvolvimento de
produtos para clientes na indústria automobilística e lançamento de produto na
planta de produção;
Fluência em Inglês - mandatório;
Conhecimento avançado pacote Office e MS Project;
Residir em Campinas ou cidades vizinhas.
www.vagas.com.br

Engenheiro Civil
Código da vaga: v1292764
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Fevereiro de 2016
- Trabalhar com controle de obras e manutenção preventiva e corretiva;
- Experiência em controle de cronograma e custo de obras em lojas de shopping e
rua;
- Conhecimentos em terceirização de empresas de mão de obra;
- Fluência na interação com arquitetos e leitura de Plantas;
- Facilidade de locomoção em todo Rio e Grande Rio.
- Fundamental Pacote Office e AutoCAD;
- Salário a combinar + Benefícios.
www.vagas.com.br

Coordenador de Engenharia
Código da vaga: v1293576
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Fevereiro de 2016
- Garantir o cumprimento das políticas e procedimentos padrões da Cia através do
monitoramento da rotina de execução da equipe, acompanhamento dos resultados
obtidos e análise dos PDC’s para as melhorias.
- Fazer a gestão de toda a equipe orgânica e terceiros no cumprimento das
atividades;
- Garantir o registro e análise das ocorrências e situações de risco ao
empreendimento;
- Gerir os contratos das empresas terceirizadas (segurança, brigada de incêndio,
etc);
- Garantir e fortalecer o relacionamento com terceiros envolvidos na área de
segurança (polícia, bombeiros, prefeituras);
- Garantir a realização dos treinamentos às equipes terceirizadas quanto à gestão
de crise e plano de emergência;
- Controlar as documentações legais e licenças relacionadas ao empreendimento;
- Maximizar a gestão do orçamento do empreendimento dos investimentos em
CAPEX orçados, através do acompanhamento dos gastos.
- Garantir o correto controle financeiro das receitas do empreendimento;

- Gestão das remessas e controle de caixa físico da operação.
- Formação acadêmica: Superior em Engenharia
- Pacote Office com Excel Intermediário
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Código da vaga: v1294238
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Fevereiro de 2016
ATRIBUIÇÕES:
- Gerenciar orçamentos e contrato com a Cemig;
- Supervisionar as atividades de engenharia elétrica em campo;
- Realizar a gestão de processos (documentação diversa da obra/ análise dos
Contratos do Cliente/ normas pertinentes aos serviços que será prestado, dentre
outros);
- Acompanhar, orientar e direcionar as atividades dos colaboradores operacionais
(eletricista, encarregados e ajudantes);
- Realizar melhoria de luminárias públicas.
- Supervisionar todo o projeto de distribuição de rede pública que será elaborado
para atender o cliente.
REQUISITOS:
- Conhecimento em manutenção de rede elétrica e distribuição de rede pública
junto aos municípios;
- Possuir experiência anterior com prestação de serviços para a CEMIG;
- Possuir Superior Completo em Engenharia Elétrica;
- Conhecimento no pacote Office;
- Disponibilidade para viagens.
www.vagas.com.br

Engenheiro de Sistemas Jr
Código da vaga: v1295214
Nível hierárquico: Sênior

Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Fevereiro de 2016
Requisitos:
- Bom relacionamento interpessoal, bom raciocínio lógico, Iniciativa e comunicar
efetivamente tanto verbal quanto escrito;
- Inglês e espanhol avançado;
Ter conhecimento de:
- C++, usando o Visual Studio IDE para desenvolvimento e debug;
- Desenvolvimento em TCP/IP socket, comunicação serial, USB, video/áudio;
- Forte orientação a objeto e programação multi-thread;
- Conhecimento de design patterns
- Experiência em Ágil/Scrum
- Conhecimento de SO (Linux e Windows)
- Desenvolvimento de software de baixo nível e hardware.
Atividades:
Rápido entendimento e desenvolvimento de novas funções na plataforma de
software de controle de pista e de pagamento da Wayne.
Suportar o time para revisar e criar especificações funcionais e técnicas de
engenharia, histórias de SCRUM e prover estimativas para o backlog de produto.
Completar as atribuições individuais definidas em cada Scrum Sprint sem
supervisão. E contribuir com o restante do time para finalizar as atividades do
Sprint.
Prover suporte após o produto ir para campo.
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO ELETRICISTA / AMERICANA / SP / 2 VAGA(S)
CENTRO DE TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE está com dois vaga(s) em aberto
para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: TENHA INTERESE EM LECIONAR
Requisitos: engenheiro/">ENGENHEIRO ELESTRICISTA FORMADO
Salário: a combinar
Benefícios: A COMBINAR
Observações: HORARIOS A COMBINAR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ROGERIO para o
e-mail abilrogeriodiretoriaam@hotmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
15/02/2016.
Veja outras vagas de ENGENHEIRO ELETRICISTA no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Arquiteto (a)
Código da vaga: k1732-174
Ramo da empresa: Assistências Técnicas e Serviços Eletroeletrônicos
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1V3Bo44

ENGENHEIRO NPI JUNIOR / BARUERI / SP / 1 VAGA(S)
Responsabilidades: Liberar os KPI’s (Introdução de novos produtos) de acordo com
a programação e capacidade. Apoiar e resolver qualquer alteração anormal no
processo de produção . Responsável por manter, melhorar e atualizar os programas
de testes. Gerenciamento de ECN e ECO. Implementar projetos ou ações a fim de
reduzir a Taxas e custos operacionais. Responsável pelo gerenciamento das
aplicações dos servidores, responsável por receber e implementar os novos
sistemas operacionais no processo Prover treinamento a operadores e técnicos para
novos produtos.
Requisitos: Experiência com empresas no ramo eletrônico (manufatura, indústria de
reparos e etc). Experiência com NPI. Experiência com produtos relacionadas á área
de eletrônicos (celular, tablets, notebooks, desktop e etc). Ensino Superior
completo em Engenharia (Preferencialmente Elétrica ou Eletrônica). Inglês Fluente
(Imprescindível para a vaga).
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Auxílio Creche, Estacionamento, Participação nos lucros, Restaurante na empresa,
Seguro de vida em grupo, Vale-transporte
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Taanhé para o email thayane_fernandes@servms.com com a sigla NPI no campo assunto até o dia
29/01/2016.
Veja outras vagas de Engenheiro NPI Junior no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

INDÚSTRIA

Supervisor (a) de Industrialização Sênior para Lagoa da Prata – MG
Descrição da Vaga e Responsabilidades:
- Elaborar relatórios de projetos de industrialização;
- Transferir dossiês para um novo local de produção;
- Acompanhar estudos de estabilidade;
- Contratar novos fornecedores de insumos, laboratórios de análises e produção
para terceirização de produtos;
- Conferir DF’s;
- Transferir lotes pilotos para escala industrial;
- Otimizar formulações: Analisar desvios e não conformidades das formulações;
- Dar suporte a equipe de validação, produção e assuntos regulatórios.
Contrato: CLT
Horário de trabalho: Não informado
Requisitos:
Formação Requerida: Nível Superior
Idiomas: Inglês - Avançado
Benefícios oferecidos: Compatível com o Mercado
Caso essa oportunidade lhe interesse e queira candidatar-se, é necessário estar
cadastrado e ter o seu perfil completo e atualizado no portal About Me.
Esse procedimento é totalmente gratuito. Esse é o link de acesso para mais
informações, cadastro e candidatura: http://www.aboutme.com.br/talento/cadastro
Veja também, em caso de dúvida: http://www.aboutme.com.br/talento/ajuda

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: um
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 um 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. São 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: um
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 dois 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. São 100% grátis!

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

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

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: dá 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 envolva 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 definição de dados interage 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

INSPETOR DE QUALIDADE / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com Empresa está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Horário: 2º turno de segunda a sábado. Fará inspeção na
fabrica quanto à qualidade do produto, ao padrão de qualidade do produto, ao
funcionamento e limpeza de equipamento, 5S e BPF, e demais funções
correlacionadas à área.
Requisitos: Indispensável experiência no ramo Alimentício ou Farmacêutico. Ambos
os sexos, Curso Técnico em Alimentos, Bioquímica ou Química.
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio médico, convênio com farmácia, fretado, restaurante no local
e cesta básica
Os interessados deverão enc aminhar 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. São 100%
grátis!

AUXILIAR DE PRODUÇÃO / SUMARÉ/ SP / 5 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com cinco vaga(s) em aberto para
SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: MORAR EM SUMARÉ - Masculino e Feminino, acima de 27 anos,
casado, com experiencia anterior comprovada em careira
Requisitos: MORAR EM SUMARÉ - somente em Sumaré Horário: 1º turno fábrica de
Biscoito- 06h30min às 16h30min com 1h 50 almoço e aos sábados das 06h30min
às 12h50min alternados. Domingo folga 2° Turno 12h20min às 22h20min seg a
sexta sábados alternados 12h20min às 18h50min domingo folga
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Convenio médico, convenio com farmácia, restaurante na empresa,
fretado, cesta básica
Observações: MORAR EM SUMARÉ - somente em Sumaré
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email contato2@personnallise.com.br com a sigla Produção no campo assunto até o
dia 31/01/2016.

Analista de PCP de Metalúrgica
Código da vaga: k337-951
Ramo da empresa: Indústria Mecânica
Cidade: Contagem/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/01/2016
Previsão de encerramento: 31/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1S9uTP2

Gerente de Produção
Código da vaga: k7-3223
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Rio Negrinho/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/01/2016
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O9PGhz

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 à qualidade do produto, ao padrão de qualidade do produto, ao
funcionamento e limpeza de equipamento, 5S e BPF, e demais funções
correlacionadas à área.
Requisitos: Indispensável experiência no ramo Alimentício ou Farmacêutico. Ambos
os sexos, Curso Técnico em Alimentos, Bioquímica ou Química.

Salário: a combinar
Benefícios: Convênio médico, convênio com farmácia, fretado, restaurante no local
e cesta básica.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email contato@personnallise.com.br com a sigla Inspetor no campo assunto até o
dia 31/01/2016.
Veja outras vagas de INSPETOR DE QUALIDADE no Emprega Campinas. São 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, acima de 27 anos, casado,
com experiência anterior comprovada em careira
Requisitos: MORAR EM SUMARÉ - somente em Sumaré Horário: 1º turno fábrica de
Biscoito- 06h30min às 16h30min com 1h 50 almoço e aos sábados das 06h30min
às 12h50min alternados. Domingo folga 2° Turno 12h20min às 22h20min seg a
sexta sábados alternados 12h20min às 18h50min domingo folga
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Convenio médico, convenio com farmácia, restaurante na empresa,
fretado, cesta básica
Observações: MORAR EM SUMARÉ - somente em Sumaré. MASCULINO
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.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

SERRALHEIRO INDUSTRIAL / ITAPIRA / SP / 1 VAGA(S)
Indústria de grande porte está com um vaga(s) em aberto para ITAPIRA / SP.
Responsabilidades: Horário de Trabalho: Das 08h00min às 17h30min.
Requisitos: Necessário ter experiência em Serralheria Industrial. Desejável
conhecimento em Solda elétrica, Oxiacetileno e MIG.
Salário: a combinar
Benefícios: - Vale Transporte; Convênio Médico; Vale Alimentação.

Observações: Incluir pretensão salarial no currículo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh_selecao_vagas@hotmail.com com a sigla Serralheiro no campo assunto até o dia
12/02/2016.
Veja outras vagas de Serralheiro Industrial no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Gerente de Produção
Código da vaga: k4058-1
Ramo da empresa: Indústria Têxtil de Roupas
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 11/01/2016
Previsão de encerramento: 11/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1W1NMCI

Modelista
Código da vaga: k4058-2
Ramo da empresa: Indústria Têxtil de Roupas
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 11/01/2016
Previsão de encerramento: 11/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1W1NL1x

Projetista de Automação Industrial
Código da vaga: k3904-2
Ramo da empresa: Montagens Industriais
Cidade: Blumenau/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 11/01/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RI1tGf

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: 1º turno de segunda a sábado. Fará inspeção na
fabrica quanto à qualidade do produto, ao padrão de qualidade do produto, ao
funcionamento e limpeza de equipamento, 5S e BPF, e demais funções
correlacionadas à área.
Requisitos: Indispensável experiência no ramo Alimentício ou Farmacêutico. Ambos
os sexos, Curso Técnico em Alimentos, Bioquímica ou Química.
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio médico, convênio com farmácia, fretado, restaurante no local
e cesta básica.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email contato@personnallise.com.br com a sigla Inspetor no campo assunto até o
dia 31/01/2016.
Veja outras vagas de INSPETOR DE QUALIDADE no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ANALISTA PLENO / LIMEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Multinacional Japonesa de Grande Porte, segmento alimentício. Está com
um vaga(s) em aberto para LIMEIRA / SP.
Responsabilidades: Manutenção Preventiva e Corretiva.
Requisitos: Formação: Técnico Elétrica, Automação ou áreas afins - Cursando ou
Completo; - NR 10; - Conhecimento em Sensores, inversores, motores e
instrumentação e demais rotinas da área. - Residir apenas em Americana, Limeira
ou Santa Bárbara D\\\' Oeste.
Salário: a combinar
Benefícios: ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA; RESTAURANTE NA
EMPRESA; FRETADO; SEGURO DE VIDA, PLR.
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de recrutamento_lm
para o e-mail recrutamento_lm@br.ajinomoto.com com a sigla manutenção elétrica
no campo assunto até o dia 25/01/2016.
Veja outras vagas de Analista Pleno no Emprega Campinas. São 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, acima de 27 anos, casado,
com experiência anterior comprovada em careira
Requisitos: MORAR EM SUMARÉ - somente em Sumaré Horário: 1º turno fábrica de
Biscoito- 06h30min às 16h30min com 1h 50 almoço e aos sábados das 06h30min
às 12h50min alternados. Domingo folga 2° Turno 12h20min às 22h20min seg a
sexta sábados alternados 12h20min às 18h50min domingo folga
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Convenio médico, convenio com farmácia, restaurante na empresa,
fretado, cesta básica
Observações: MORAR EM SUMARÉ - somente em Sumaré
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email contato2@personnallise.com.br com a sigla Produção no campo assunto até o
dia 31/01/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO / HORTOLÂNDIA / 1 VAGA(S)
Empresa há 15 anos no segmento de Comunicação Visual, com fabricação própria.
Está com um vaga(s) em aberto para HORTOLÂNDIA.
Responsabilidades: Ter no mínimo três anos de experiência na área de
comunicação visual.
Requisitos: Experiência em liderar equipe no ramo de comunicação visual.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, refeição e seguro de vida.
Observações: Vaga efetiva inicia imediato residir em Hortolândia, Campinas e
Regiões Metropolitanas. Horário de trabalho de seg. a Sex das 08h00min as 17 h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Juliana para o email rh@prospectocomunicacao.com.br com a sigla Encarregado no campo assunto
até o dia 31/01/2016.
Veja outras vagas de ENCARREGADO DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. São
100% grátis!

CALDEIREIRO INDUSTRIAL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviços está com dois vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Atividades da area
Requisitos: Experiência em fabricação de dispositivos para solda e montagem. De
segunda a sexta horário comercial Enviar pretensão salarial
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VR, SEGURO DE VIDA , ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
(PARTICIPATIVA)
Observações: FAVOR ENVIAR CV SOMENTE DENTRO DO PERFIL DESEJADO,
ATENÇÃO A E-MAIL E TELEFONES PARA AGENDAMENTO DE ENTREVISTAS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rmscurriculos02@gmail.com com a sigla CALD.INDL. No campo assunto até o dia
30/01/2016.
Veja outras vagas de Caldeireiro Industrial no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Analista de Qualidade Júnior
Código da vaga: k3704-8
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias

Cidade: Blumenau/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 18/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1V3BqsA

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

DIVERSOS PROJETOS UNESCO

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

DEFENSORES DE CAUSA - ABRINQ (Janeiro 2016)
Código da vaga: v1287842
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: vinte e cinco
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
Com certeza você já ouviu falar da Fundação Abrinq!
Afinal, já faz 25 anos que estamos envolvidos com ações e campanhas voltadas à
educação, saúde e proteção de crianças vulneráveis.
Muitos pensam como nós e querem contribuir para a redução da mortalidade
infantil.
Seu trabalho será mostrar como!
Trabalhando na Byside Fundraising, você poderá falar com essas pessoas em um
contato direto, tanto na rua como em outros locais de grande acesso.
Além de um merecido salário, você vai se sentir realmente gratificado!
Contrato CLT
Meio período:
2a à 6a - 12h00 às 18h00

Sábados - 9h00 às 15h00
Salário: R$1.140,00
=> Assist. Médica e Odontológica;
=> Vale Transporte;
=> Vale Refeição;
=> Seguro de Vida
www.vagas.com.br

ESTAGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL SEM FINS LUCRATIVOS BUSCA PARA
COMPOR SUA EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS: ESTUDANTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS CURSANDO O 6º OU 7º PERÍODOS.
ATIVIDADES: AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS; APOIO EM
CONTAS A PAGAR E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTER AO SETOR CONTÁBIL.
IMPRESCINDÍVEL: CONHECIMENTOS DE EXCEL E WORD. INGLÊS AVANÇADO.
CARGA HORÁRIA: 5 HORAS DIÁRIAS (14h00min ÀS 19h00min)
OFERECE BOLSA DE R$1000,00 + VT MODAL
LOCAL: CENTRO DO RIO DE JANEIRO
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR CURRÍCULOS ATUALIZADO PARA
CENTROESTAGIOSRJ@YAHOO.COM.BR COM O ASSUNTO: 47155

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
V1295497
Diretor (a)
Operativo (a) Paraná
aberta em 15/1

Empresa

Descrição
sucinta

ANTES DE
CONFIRMAR SUA
CANDIDATURA
TETO
CLIQUE AQUI
(Curitiba/PR/BR)
PARA ACESSAR
MAIS DETALHES
SOBRE A VAGA.

V1295215
Assistente
financeiro IDEC - Instituto
Projeto
Brasileiro de
aberta em 15/1 - 1 Defesa do
posição
Consumidor
(São
Paulo/SP/BR)

Contratação de
profissional
responsável pela
gestão financeira
do projeto
“Estruturação de
uma ferramenta
web de educação,
informação e
orientação ao”...

V1294825
COORDENADOR
DE
COMUNICAÇÃO E
OXFAM
DE MÍDIAS
(São
DIGITAIS
Paulo/SP/BR)
aberta em 14/1 - 1
posição

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS
Compromisso com
os valores, a
missão e os
objetivos
fundamentais da
Oxfam. Essencial •
Compromisso com
uma...

V1294617
Coordenador de
Desenvolvimento
Institucional
com foco em
Captação de
Recursos
aberta em 14/1 - 1
posição

Principais
Responsabilidades:
• Coordenar a área
de
Desenvolvimento
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE SÃO Institucional,
MARTINHO
responsável pela
(Rio de
captação de
Janeiro/RJ/BR)
recursos,
relacionamento
institucional e
divulgação de
projetos Da...

V1294488
Assistente de
Políticas
Públicas
aberta em 14/1 - 1
ABRALE
posição
(São
Paulo/SP/BR)

V1294275
Assistente de
Desenvolvimento
Institucional
aberta em 14/1 - 1
posição

CEAP - Centro
Educacional
Assistencial
Profissionalizante
(São
Paulo/SP/BR)

Pré-requisitos: •
Superior completo
preferencialmente
em Políticas
Públicas, Relações
Internacionais ou
Ciências Sociais; •
Experiência ou
conhecimento em
políticas públicas,
Advocacy,
relações...
Participar e apoiar
as atividades da
área de
Desenvolvimento
Institucional do
CEAP, incluindo:

Envio de e-mail
marketing,
manutenção do
banco de...
O Objetivo deste
profissional dentro
do Projeto TCHAU
será de contribuir
para a inserção no
mercado do
(Salvador/BA/BR)
trabalho dos
beneficiários...

V1294160
EMPREENDEDOR
Fundação Dom
SOCIAL
Avelar Brandão
aberta em 14/1 - 1
Vilela
posição

V1293454
Cargo: Estagiário
de Educação
Infantil
aberta em 13/1 - 1
posição

FMCSV - Fundação
Maria Cecília
Souto Vidigal
(São
Paulo/SP/BR)

V1292658
ANL
PROGRAMAS
SOCIAIS SR
Fundação Itaú
aberta em 11/1 - 1
Social
posição
(São
Paulo/SP/BR)

V1289358
Estágio de
Comunicação
aberta em 5/1 - 1
posição

V1288971
Auxiliar de
Recursos
Humanos Temporário
aberta em 4/1

V1288956
Estágio

Estágio na área de
Educação Infantil
Horário: das 9hs
às 16hs (com 1
hora de almoço)
Participar e apoiar
as atividades Da...
Responsabilidades:
- Elaborar,
programar, e
acompanhar
programas e
projetos
desenvolvidos ou
apoiados pela
Fundação Itaú
Social na área de
educação;...

Estágio na Área de
Comunicação
FMCSV - Fundação
Horário: das 9hs
Maria Cecília
às 16hs (com 1
Souto Vidigal
hora de almoço)
(São
Participar e apoiar
Paulo/SP/BR)
as atividades da
área...

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

Associação
Horizontes

aberta em 4/1 - 1
posição

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

(São
Paulo/SP/BR)

contrata
ESTAGIÁRIO DE
SECRETARIADO. A
bolsa auxílio é de
R$ 1.000,00 +
Vale Transporte,
Vale Lanche e
Seguro...

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...

Responsabilidades:
Mapear
oportunidades de
parceria com
empresas e
Fundação Dorina Fundações;
Nowill para Cegos Elaborar propostas
(São
para serem
Paulo/SP/BR)
apresentadas a
empresas;
Prospectar novos
parceiros
institucionais, em
especial...
Instituto da
Oportunidade
Social
(São
Paulo/SP/BR)

Atividades:
Acompanhamento
de projetos sociais
em andamento e
novas parcerias,
desde a assinatura
do convênio até a

prestação de
contas final;
Elaboração...
V1285205
Assistente de
Comissão e
IBGC - Instituto
Eventos
Brasileiro de
aberta em 18/12 Governança
1 posição
Corporativa
(São
Paulo/SP/BR)

Responsabilidades
• Reportando-se a
coordenação de
eventos: • Apoiar
a coordenação de
eventos e
comissões e
superintendente
de conhecimento
nas demandas
Da...

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

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

V1284239
Analista de
Comunicação
Instituto Ayrton
Interna - RH
Senna
aberta em 16/12 (São
1 posição
Paulo/SP/BR)

O profissional será
responsável pelos
projetos de
Comunicação
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;
•...

Liga Solidária
(São
Paulo/SP/BR)

Apoiará as
atividades da área
de Recursos

V1281540
Estagiário de
Recursos

Humanos
aberta em 10/12 1 posição

Humanos, com
foco nas áreas de
Desenvolvimento
Organizacional e
Remuneração
(Cargos e
salários)...

V1275594
Instrutor de
Treinamento
aberta em 26/11 Empresa não
3 posições
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 posição

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

Empresa não
identificada
(Vitória/ES/BR)

OPERACIONAL

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

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 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

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. São 100%
grátis!

SERRADOR - MARMORARIA / VINHEDO - SP / 1 VAGA(S)
A imperial Marmoraria, nova e vinhedo buscam 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. São 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.
São 100% grátis!

Agente Operacional
Código da vaga: k3714-9
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Joinville/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/01/2016
Previsão de encerramento: 31/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1S9uVXp

Operador Logístico/EMPILHADEIRA – temporário
Ü Formação: Ensino Médio Concluído
Conhecimentos Específicos: Desejável: experiência de 04 anos como Operador de
Empilhadeira.
É necessário ter Reciclagem atualizada - Op. Empilhadeira.
É necessário ser dinâmico, comprometido e responsável.
Ter bom relacionamento interpessoal e flexibilidade.
Residir nas imediações de Nova Santa Rita.

É necessário ser habilitado (CNH).
Salario: R$1.598,17
Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição + Seguro de Vida
ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA marta@parceriaconsult>com.BR ASSUNTO
OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Analista de Logística
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Região / Bairro: pavuna
Competências Essenciais:
Realizar operações no wms e tms.
Importar e exportar dados do sistema.
Analisar informações registradas nos sistemas.
Controlar dados de entrada e saída de materiais e nf’s no sistema.
Analisar e controlar inventários, contato com fornecedores e clientes etc
Competências Técnicas:
Ensino superior
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analista-delogistica-232389.aspx

Encarregado de Limpeza
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Competências Técnicas:
Ensino fundamental completo
Disponibilidade de horário

Experiência na função
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 06h00min horas às 15h00min horas
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Insalubridade,
Bonificação
Vaga temporária
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/encarregado-de-limpeza-232388.aspx

Operador Logístico/EMPILHADEIRA – temporário
Ü Formação: Ensino Médio Concluído
Conhecimentos Específicos: Desejável: experiência de 04 anos como Operador de
Empilhadeira.
É necessário ter Reciclagem atualizada - Op. Empilhadeira.
É necessário ser dinâmico, comprometido e responsável.
Ter bom relacionamento interpessoal e flexibilidade.
Residir nas imediações de Nova Santa Rita.
É necessário ser habilitado (CNH).
Salario: R$1.598,17
Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição + Seguro de Vida
ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA marta@parceriaconsult.com.br ASSUNTO
OPERADOR DE LOGÍSTICA

Mecânico de Refrigeração
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Região / Bairro: Volante
Competências Técnicas:
Ensino fundamental completo

Experiência com equipamentos de refrigeração, principalmente câmaras e balcões
frigoríficos
Ele atuará efetuando a manutenção preventiva e corretiva de câmaras e balcões
frigoríficos, freezer, bebedouros e refrigeradores, verificando condições de
temperatura, programação e alimentação elétrica, bem como, reparando
vazamentos e trocando compressores, filtros secadores e outras peças, a fim de
possibilitar a conservação e consumo de alimentos e bebidas, além de efetuar a
manutenção também de aparelhos de ar condicionado, chiller, fancoil, selfcontained, split mas reforço que o nosso foco é manutenção de balcões e câmaras
frigoríficas.
Possuir curso de refrigeração
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Cesta Básica, Seguro de Vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/mecanicode-refrigeracao-232571.aspx

Vidraceiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Região / Bairro: Barra da Tijuca
Competências Técnicas:
Ensino fundamental
Experiência com vidros temperados e comuns.
Manuseio com vidros laminados.
Corte e montagem de alumínio.
Necessário possuir disponibilidade para trabalhar sábados esporadicamente e fazer
horas extras e viagens
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Cesta Básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/vidraceiro232573.aspx

Operador (a) de Logística
Código da vaga: k1078-218
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Headhunting
Cidade: Jaraguá do Sul/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 11/01/2016
Previsão de encerramento: 11/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RI1uKr

Analista de Operações de Transporte
Código da vaga: k1078-219
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Headhunting
Cidade: Joinville/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: um
Data de abertura: 11/01/2016
Previsão de encerramento: 11/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RI1tpH

Encarregado (a) de Obras
Código da vaga: k2121-947
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Palhoça/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 11/01/2016
Previsão de encerramento: 10/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1W1NMTl

Oficial de Manutenção
Código da vaga: k2476-122
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 11/01/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RI1pXa

Analista Operacional Sênior
Código da vaga: v1292267
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Março de 2016
Requisitos:
• Ensino Superior em Engenharia Elétrica;
• Vasto conhecimento em inspeção e perda energética;
• Sólido conhecimento do sistema elétrico de potência BT e MT;
• Conhecimento da resolução 414 da ANEEL;
• Experiência em liderança de equipe;
• Conhecimento do modelo de Gestão da Rotina da operação;
Atividades:
• Coordenar as atividades de campo da área de Perdas Sul (Petrópolis, Teresópolis
e Resende);
• Participar da elaboração e implantação do plano de redução de perdas de energia;
• Realizar estudos e projetos, realizando visitas de campo, analisando dados
coletados e fiscalizados, objetivando trazer soluções para redução das perdas;
• Avaliar e realizar projetos para instalação de balanço energético e equipamento
necessário para identificação dos pontos com maiores índices de perdas;
• Realizar análises estatísticas e metodologia da gestão de rotina;
Avalie as informações sobre a função e o cargo
www.vagas.com.br

Encarregado Operacional
Código da vaga: v1295160
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Itajaí / SC / BR
Quantidade de vagas: uma1
Data de expiração: 14 de Fevereiro de 2016
Coordenar equipe nas atividades operacionais e administrativas relativas às
garagens de sua área de atuação; Coordenar equipe em seus turnos de trabalho,
no atendimento aos clientes, manutenção das instalações, acompanhando,
avaliando e corrigindo-os se necessário, para que possam oferecer serviços com
qualidade; Efetuar periodicamente sangrias e depósitos bancários. Responsável
pelo faturamento e despesas da garagem sob sua responsabilidade.
Emissão, recebimento e entrega de comprovantes aos clientes que estacionam no
estabelecimento;
Abastecer as máquinas (cancelas) com ticket ou cartões;
Realizar correção nas máquinas das cancelas;
Atender, resolver situações de possíveis sinistros ocorridos internamente;
Atender pedidos e recomendações do contratante.
Ter disponibilidade de horário, inclusive finais de semana.
Local da vaga: Itajaí/SC
Remuneração: 1497,00
www.vagas.com.br

Supervisor Operacional
Código da vaga: v1293271
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Porto Velho / RO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Fevereiro de 2016
Principais responsabilidades:
•
Responder pelo desenvolvimento das atividades operacionais
compreendendo a distribuição de tarefas e supervisão das operações de embarque
ou recebimento ou logística solucionando os problemas apresentados, controlando
os resultados através de leitura sistemática de relatórios e acompanhamento
pessoal das fases operacionais, corrigindo distorções, etc, a fim de cumprir as
determinações estabelecidas pelo Gerente Operacional;

•
Conscientizar e orientar funcionários quanto ao uso de equipamentos de
proteção individual, ministrando palestras e demonstrando o correto uso dos
mesmos, visando minimizar os riscos de acidente de trabalho;
•
Controlar a limpeza dos diversos setores de trabalho, seguindo cronograma
definido com os superiores, a fim de evitar acúmulo de pó nas estruturas das
correias e elevadores de transporte de produtos com consequente minimização dos
riscos de acidentes, hora/homem parada e mistura de produtos;
•
Participar ativamente de todas as ações voltadas a área de segurança
industrial e patrimonial;
•
Manter seu grupo de trabalho com união, fortalecendo o trabalho em equipe;
•
Participar anualmente de treinamento e reunião relacionadas com segurança
industrial e processo de melhoria de qualidade;
•
Participar do processo de melhoria contínua da qualidade;
•
Controlar horas extras dos funcionários conforme Standards and goals;
•
Pesquisar equipamentos para otimizar operacionalmente o setor, visando à
redução de custos na operação;
•
Manter resultados do Standards and goals dentro do normal;
•
Otimizar o desenvolvimento das atividades operacionais do embarque ou
recebimento ou logística, maximizando a utilização dos recursos disponíveis com
consequente minimização dos custos operacionais;
•
Fazer inspeções diversas;
•
Dar coaching e opinião aos subordinados diretos.
Requisitos:
• Superior Completo em Engenharia (Preferência);
• Experiência na área operacional, segmento Agrícola;
• Conhecimento pacote Office avançado (desejável);
• Conhecimento dos procedimentos de segurança da Cargill (operação com silos
verticais de grande rotatividade, tombadores, embarque, balanças de fluxo e
rodoviárias, correias transportadoras, elevadores de caneca, máquinas pesadas,
Qualidade de grãos);
• Conhecimento das metas de desempenho operacional e Manuten or da empresa
(EDT, CDT, SDT, OP) (Preferência);
• Conhecimento básico dos relatórios Opex operacional(Preferência)
• Gestão de pessoas e agronegócio.
• Inglês intermediário (Desejável);
• Relacionamento Interpessoal/ Comunicação;
• Trabalho em equipe;
•Iniciativa;
•Trabalho sob pressão / Resiliência;
•Liderança;
•Foco no resultado / Determinação.
Obs.: Esta oportunidade também está sendo oferecida a pessoas com deficiência.
www.vagas.com.br

Encarregado Operacional
Código da vaga: v1292078
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São José dos Pinhais / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Março de 2016
Requisitos:
• Ensino médio completo;
• Experiência com Gestão de equipes e Relacionamento com Cliente;
• Conhecimento em sistemas informatizados e Excel;
• Disponibilidade total de horário.
Responsabilidades e principais atividades:
• Montar equipes de trabalho, orientando sobre as prioridades, tarefas e ações a
serem realizadas a fim de atender a programação pré estabelecida;
• Controlar e acompanhar o desempenho da equipe através de observação diária na
execução das tarefas;
• Interagir com diversos departamentos para a resolução de problemas ou dúvidas;
• Atender clientes via telefone ou email, tirando dúvidas e dando o suporte
necessário para que a satisfação do cliente seja alcançada;
• Acompanhar o funcionamento dos equipamentos (balanças, maquinário, sorter)
para evitar problemas operacionais, em caso de problemas contatarem o Help Desk
e Setor de Automação;
• Verificar a necessidade de veículos extras, bem como a exclusão de uma linha;
• Dar suporte a gerência quanto a questões administrativas (requisição de
materiais e serviços, contratação de agregados, emissão de documentações de
movimentação de pessoal, etc);
• Fazer a interface entre os funcionários e RH quanto a questões rotineiras como
dúvidas sobre pagamentos, ponto, benefícios entre outros;
• Identificar os motoristas infratores para orientação e penalização.
** Superior cursando será um diferencial **
www.vagas.com.br

Mecânico de Refrigeração
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: refrigeração
Requisitos:
Experiência em maquinas e equipamentos de refrigeração split, fancoil, ar de
janela.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:

Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Convênio Médico, Cesta Básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/mecanicode-refrigeracao-233070.aspx

Motociclista
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: contábil (escritório)
Requisitos:
Acima de 23 anos
Ensino médio completo
Curso de moto frete
CNH da categoria
Residir na região de vila Isabel, tijuca, Grajaú, Méier, maracanã ou fácil acesso à
zona sul
Experiência de pelo menos um ano com entregas e coletas de documentos e
valores, organização das rotas para as entregas e coletas, localizar e conferir os
destinatários, coletar recibos das entrega
Não é necessário possuir moto
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Periculosidade
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/motociclista233069.aspx

Servente de Limpeza.
Contratação Imediata.
Morar próximo no Rio de Janeiro - RJ
5º ano do Ensino Fundamental completo
Necessário experiência de um ano
Empresa Oferece:
Bom ambiente de trabalho
Salário R$ 980,00
Vale Transporte: Bilhete único
Ticket Alimentação: R$ 15,00 por dia.
Candidatos que preencherem o perfil solicitado deverão encaminhar seus currículos
no corpo do e-mail para rhvagas77@gmail.com, colocando no campo assunto:
Servente de Limpeza.

PORTEIROS
Sexo Masculino
Ter ensino Médio Completo e Noção de Informática (Pacote Office)
Ter disponibilidade de horário (Diurno ou Noturno)
Com fácil acesso ao Anhangá (Morar próximo ou na região de Jacarepaguá)
Salário: R$ 1.086,05 + VT + VR 15,00 por dia trabalhado
Interessados deverão encaminhar seu currículo para rhconsulte@yahoo.com.br
colocando no assunto PORTEIRO PARA ITANHANGÁ

Auxiliar de Serviços Gerais
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Região / Bairro: zona sul
Atividades:
Limpeza e higienização
Requisitos:
Ensino fundamental incompleto
Rapidez e agilidade

Pode ser primeiro emprego
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Das 17h00min horas às 13h00min horas
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliar-deservicos-gerais-233079.aspx

Analista de Logística
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Região / Bairro: xerém
Atividades:
Irá desempenhar toda rotina logística, assim como rotas e contratações de veículos
terceiros para fretes
Requisitos:
Ensino médio completo ou superior em administração ou logística.
Idade a partir de 20 anos.
Residir próximo ou fácil acesso á xerém
É imprescindível possuir de no mínimo 01 (um) ano de experiência na função,
comprovada em ctps.
Conhecimento em Excel avançado e sistema SAP serão um diferencial.
Conhecer tipos de veículos e materiais relacionados ao aço
Vaga masculina
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Cesta Básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analista-delogistica-233080.aspx

Auxiliar de Serviços Gerais
Código da vaga: k2476-125
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Imbituba/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 15/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Q48Ndv

Auxiliar de Manutenção Predial
Código da vaga: k2476-123
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Lages/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 15/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Q48Ndw

Ajudante de Caminhão
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Porte da empresa: Médio
Requisitos:
Entre 19 e 45 anos
Experiência mínima de um ano comprovado na função ( ctps)
Vaga masculina

Dias da Semana: De segunda-feira a sábado
Horário / Período:
Comercial
Trabalha aos sábados das 07h00min às 15h30min
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/ajudante-decaminhao-233065.aspx

Auxiliar Operacional
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Região / Bairro: Barra shopping
Requisitos:
Ensino fundamental completo
Residir na zona oeste
Experiência na função será um diferencial
Vaga masculina
Escala: 06x01
Horário / Período:
Das 14h00min horas às 22h00min horas
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Transporte, Convênio Médico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliaroperacional-233063.aspx

Analista de Operações Sênior
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Região / Bairro: zona sul
Atividades:

Suportar e apoiar os gestores das áreas de operações (conservação e limpeza,
manutenção, atendimento, segurança e estacionamento) no desenvolvimento de
atividades alinhados aos planos corporativos de cada área.
Atuação na implantação e no acompanhamento dos indicadores de desempenho, e
em novos procedimentos operacionais.
Auxilio na confecção e acompanhamento do orçamento do shopping e dos
investimentos do empreendedor (capex).
Gestão dos fornecedores e contratos do shopping.
Acompanhamento das obras do shopping e de lojas
Requisitos:
Ensino superior completo em engenharia ou arquitetura.
Desejável experiência mínima de três anos de atuação nas áreas de operações.
Domínio do pacote Office, especialmente Excel.
Inglês fluente.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Seguro de Vida, PLR, Estacionamento
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analista-deoperacoes-senior-233064.aspx

Operador de Piscina - Taquara/RJ
Estamos contratando para nosso cliente, empresa no ramo da educação, Operador
de Piscina para fazer limpeza e manutenção da mesma.
Necessário ter habilidade para manusear o maquinário de tratamento de piscina
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental
Não é necessário ter o curso de Operador de piscina pois o mesmo será treinado
Necessário ter experiência em limpeza comprovada em carteira
Vaga: Masculina
Local: Taquara ( Necessário morar nas proximidades ou ter fácil acesso)
Horário: De segunda-feira a sexta-feira de 05h30minh as 14h30minh e aos
sábados: de 07h00minh as 11h00minh
A empresa oferece salário de R$ 920.16 + cesta básica+ VT + refeição no local +
Assistência Médica
Os interessados dentro de o perfil enviar currículo , no CORPO do e-mail para
vagasrh.agir@gmail.com colocando no campo assunto : Operador de Piscina
Taquara

Soldador
Para a cidade de Macaé / RJ
Segmento: indústria
Atividades:
Executar as atividades de soldagem de acordo com as especificações técnicas e
projetos, utilizando as ferramentas e materiais disponíveis.
Trabalhará os hore
Requisitos:
Ensino médio completo.
Desejável experiência comprovada em atividades de soldagem, preferencialmente
no segmento de óleo e gás.
Desejável certificação het., cb SP.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/soldador232970.aspx

Encarregado de Jardinagem - Barra
Atividades:
Liderar toda a equipe de jardinagem e paisagismo.
Acompanhamento e manuseio de equipamentos de jardinagem e pequenas
manutenções.
Informações:
Horário: 08hs às 17h50minhs - Inicialmente de segunda a sexta-feira.
Local: Barra da Tijuca
Salário: R$ 1.832,00
Benefícios: Vale transporte + vale alimentação + vale refeição + seguro de vida
Encaminha currículo para: recrutarjrio@gmail.com e colocar no assunto:
Encarregado de Jardinagem

Auxiliar Operacional
Para loja de cama, mesa, banho e utilidades para o lar.
Atividades: Estoque, reposição de mercadorias e outras atividades pertinentes da
função.
Requisitos:
Sexo masculino
Ensino fundamental completo
Residir na zona oeste
Experiência na função será um diferencial
Dados da vaga:
Salário: 965,00 + premiação sobre meta da loja
Benéficos: VT + Assistência Médica + Cartão Good Card
Horário: 14h00min ás 22h00min H - escala de trabalho seis x um
Local: Barra Shopping
Os interessados que estiverem dentro do perfil encaminhar currículo para
vanessa.grupotalentos@yahoo.com.br , escrevendo AUXILIAR OPERACIONAL BARRA SHOPPING

ENCARREGADA DE HIGIENE
HORÁRIO DE TRABALHO: Plantonista (12 x 36) 07h ÀS 19h
LOCAL DE TRABALHO: COPACABANA
BENEFÍCIOS: Assistência médica (Bradesco), assistência odontológica, refeição no
local, vale transporte, desconto em farmácias e incentivo educacional, convênio
com SESC, entre outros.
PRÉ- REQUISITOS: Ensino Médio Completo e experiência com liderança de equipes
ATIVIDADES:
·
Fazer cumprir efetivamente os protocolos de fluxo de serviço, bem como
orientar os novos funcionários sobre as rotinas da função, por meio de conferência
de formulários próprios, consulta ao manual de conduta e relatórios a sua chefia
imediata, como objetivo de manter a qualidade do serviço prestado e padronizar as
tarefas.
·
Acompanhar a assiduidade e garantir o quantitativo mínimo de funcionários,
por meio de remanejamento, de modo a equilibrar a rotina e fazer cumprir as
tarefas a contento.
·
Fazer supervisão das copas e das copeiras, a fim de manter a qualidade do
atendimento.
·
Fazer supervisão das porções das dietas liberadas, a fim de manter o padrão
de qualidade na prestação de serviço.

Candidatos dentro do perfil devem encaminhar currículo para:
atraindotalentos@gmail.com colocando no assunto:
ENCARREGADA DE HIGIENE.

ELETRICISTA – RESENDE
Requisitos:
·
Desejável dois ° 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: MACAÉ
Encaminhar cv para recrut.personal@gmail.com
ASSUNTO: ELETRICISTA – RESENDE

MECANICO DE EMPILHADEIRA / CAMPINAS E RMC / SP / 3 VAGA(S)
RHBRASIL EM PARCERIA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO
CORRETIVA E PREVENTIVA DE EMPILHADEIRAS está com três vaga(s) em aberto
para CAMPINAS E RMC / SP.
Requisitos: NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COM MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS
Salário: R$ 2.700,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO, CONVÊNIO MÉDICO E
ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA
Observações: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08h00min ÀS 17 HORAS E SÁBADOS
DAS 08h00min ÀS 12h00min HORAS

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ADRIELLY para o
e-mail campinas@rhbrasil.com.br com a sigla MECANICO DE EMP no campo
assunto até o dia 23/01/2016.
Veja outras vagas de MECANICO DE EMPILHADEIRA no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Jardineiro (a)
Código da vaga: k3422-162
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Porto Seguro/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 01/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1V3Busu

Porteiro (a)
Código da vaga: k3422-159
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 01/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1V3BtF1

Servente de Limpeza
Código da vaga: k3422-163
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 18/01/2016
Previsão de encerramento: 01/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RwWZUp

COORDENADOR DE SERVIÇOS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do segmento de serviços (residenciais e comerciais) está com um vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Coordenação de equipes, atendimento de moradores e
prestadores de serviços. Manutenção e conservação do local.
Requisitos: Conhecimentos em serviços gerais de condomínio, manutenção e
conservação. Liderança de equipe. Bom relacionamento com pessoas. Ser
habilitado na categoria AB
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte Seguro de vida Vale alimentação Premiação
Observações: Ter disponibilidade de horário Enviar currículo com pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gabriela para o email recrutamento.swisspark@gmail.com com a sigla Coord no campo assunto até
o dia 29/01/2016.
Veja outras vagas de Coordenador de Serviços no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

SAÚDE

AUX DE ENFERMAGEM DO TRABALHO / REGIÃO DE MONTE MOR / 1
VAGA(S)
Confidencial está com um vaga(s) em aberto para Região de Monte Mor.
Responsabilidades: A 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: a 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. São
100% grátis!

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. São
100% grátis!

TÉCNICO RADIOLOGIA / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Area da Saúde está com um 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 elizana 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. São 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

Auxiliar de Farmácia
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: saúde
Local: Jacarepaguá
Porte: multinacional
Ensino médio completo
Experiência em farmácia hospitalar ou almoxarifado hospitalar.
Disponibilidade para atuar como diarista.
Atividades:
Recebimento de material farmacêutico e hospitalar
Montagem de kit cirúrgico
Conferência do estoque observando lote e validade
Conferência de temperatura e umidade
Organização dos medicamentos dentro da farmácia
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: VT + vr + va + AM + ao
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.

FISIOTERAPEUTA E FONODIOLOGOS / AMERICANA / SP / 5 VAGA(S)
TOP ONE ESTA EM BUSCA DE COLABORADORES NA AREA DA SAUDE está com
cinco vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: FISITERAPEUTAS E FONODIOLOGOS
Requisitos: FONODIOLOGOS E FISIOTERAPEUTAS
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 fisioterapeuta e fonodiologos no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Técnico Operacional de Enfermagem - Agendamento Cirúrgico
Código da vaga: v1292128
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Técnico Operacional de Enfermagem
Personalizar os Agendamentos Cirúrgicos, focando na qualidade dos agendamentos
quanto ao tempo cirúrgico, preferência médica por salas, número de equipamentos.
Proporcionar maior acesso dos médicos aos CC´s e facilidade.
Melhorar a gestão do mapa cirúrgico garantindo o agendamento com qualidade.
Agendar os procedimentos no sistema MV respeitando os prazos de autorização de
cada convênio (por telefone ou presencial) e minutos cirúrgicos (por cirurgião).
Agendar os procedimentos de emergências e comunicar as áreas envolvidas (CR
,CC´s ,CME e Almoxarifado de consignados).
Registrar a lateralidade da Cirurgia, nos casos em que houver.
Informar o prazo para o encaminhamento da documentação, documentação a ser
encaminhada e meios para o envio.
Registrar o nome de quem agendou o procedimento e hora, bem como quando
houver transferências solicitadas pelos médicos.
Sinalizar as cirurgias agendadas fora do prazo; Cooperar na confirmação das
cirurgias no sistema.
Registrar as informações fornecidas durante o processo de agendamento ao médico
/ secretária.
Realizar busca ativa e captação dos médicos estratégicos.

no sistema: a reserva de Pós-Operatório em Terapia Intensiva; a necessidade de
reserva de sangue; a necessidade de Patologista em salas, informações do paciente
(telefone para contato e etc); alergia e doenças crônicas / morbidades do paciente;
diagnóstico, tipo de anestesia proposto ao procedimento.
Salário: R$ 2287,04 + benefícios.
Horário: 08h00min às 18h00minh.
Graduação: Técnico em Enfermagem com experiência em Centro Cirúrgico,
materiais e agendamento.
www.vagas.com.br

Técnico de Enfermagem do Trabalho - Temporário
Código da vaga: v1292339
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Lourenço da Mata / PE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
Responsável pelo apoio e organização geral do atendimento médico ambulatorial
que garantam a saúde dos trabalhadores, que atuam na empresa, visando manter
a integridade física dos funcionários, bem como o atendimento à legislação vigente.
Registro Profissional expedido pelo Conselho Regional de Enfermagem
Salário a combinar + Benefícios (VT+VA+plano de saúde/odontológico+parcerias
com instituições de ensino superior/curso de línguas/lazer).
Horário: segunda a sexta das 8h às 17h30minh.
www.vagas.com.br

Técnico de Enfermagem de Procedimentos (Motorizado)
Código da vaga: v1290127
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: seis
Data de expiração: 05 de Fevereiro de 2016

Atendimento aos pacientes em domicílio, realizando curativos, medicação e demais
procedimentos de enfermagem.
Necessário ter moto própria para a locomoção ao domicilio dos pacientes.
www.vagas.com.br

ANALISTA DE SAÚDE
Código da vaga: v1294227
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Recife / PE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Fevereiro de 2016
- Pré-requisitos:
• Superior completo em Enfermagem;
• Inglês Fluente(escrita, conversação e leitura);
• Domínio do pacote Office;
• Familiaridade com rotinas de gestão da saúde, promoção à saúde; percurso
assistencial, etc;
• Ter disponibilidade para viagens constantes;
• Possuir CNH B.
- Requisitos desejáveis:
• Pós Graduação em Gestão da Saúde ou áreas afins;
- Atividades do cargo:
• Contribuir para definição das estratégias de promoção da saúde para situações e
grupos específicos;
• Acompanhar as ações da promoção de saúde realizadas pela equipe
multiprofissional da Fundação Fiat;
• Participar de campanhas aos agravos da saúde;
• Recepcionar e acolher o estrangeiro no momento da sua chegada;
• Orientar o percurso assistencial deste colaborador, em situações de urgência e
emergência, acionando a prestadora local, provendo a atendimento personalizado
ao colaborador e seus familiares.
- Salário e Benefícios:
• Salário compatível com o mercado (informar pretensão salarial);
• Transporte;
• Alimentação;
• Plano de Saúde e Odontológico;
• Cesta básica, dentre outros.
www.vagas.com.br

Assistente de Saúde - Técnico de Enfermagem
Código da vaga: v1292567
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 14 de Março de 2016
ATIVIDADES
Realizar orientações a pacientes, através de contatos telefônicos.
Apoiar na gestão de saúde (clínica e comportamental) dos participantes
(pacientes), bem como atuar em cada intervenção com melhor resultado, para
atingir os objetivos dos produtos e dos participantes (pacientes) no menor tempo
possível com capricho, carinho, foco e resultados consistentes.
Ser um importante agente no relacionamento com o participante (paciente),
seguindo as estratégias definidas dentro do time de saúde do qual faz parte,
através de intervenções telefônicas, para muni-lo de informações com o objetivo de
promover o autocontrole de sua saúde.
Conquistar a confiança do participante (paciente) com uma comunicação clara,
motivadora e desafiadora, para tê-lo fidelizado ao programa e assim auxiliá-lo na
mudança de hábito.
Realizar outras atividades correlatas a critério do Superior
FORMAÇÃO
Curso Técnico em Enfermagem.
Imprescindível possuir COREN ativo.
HORÁRIOS DE TRABALHO
Segunda a Sexta-Feira – 8h00 às 14h00
Segunda a Sexta-Feira – 9h00 às 15h00
Segunda a Sexta-Feira – 15h00 às 21h00
Segunda a Sexta-Feira – 16h00 às 22h00 (maior disponibilidade de vagas).
IMPORTANTE
Os primeiros 15 dias de trabalho serão dedicados ao Treinamento, que ocorrerá de
segunda a sexta-feira, das 9h00 às 15h00.
Imprescindível possuir disponibilidade para realizar o treinamento nesse período.
Salário: R$ 1.561,00.
Benefícios: Vale-transporte, Vale Alimentação– R$ 114,00 ao mês, Vale Lanche –
R$ 10,00 ao dia trabalhado, Seguro Saúde, Seguro Odontológico, Seguro de Vida e
Auxilio Creche
Regime de Contratação: CLT
Local de Trabalho: Morumbi – Próximo à estação de trem Morumbi/Shopping
Market Place.
www.vagas.com.br

Operador Exclusivo em Saúde Ocupacional
Código da vaga: v1294820
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Fevereiro de 2016
- Dar suporte e interface entre áreas internas e cliente;
- Auxiliar a área de Cadastro a manter todos os dados do cliente atualizados no
sistema SOC;
- Realizar no sistema SOC quando necessário: cadastro de candidato/novo
funcionário, setor e cargo, aplicação de risco e exame;
- Realizar, controle, agendamento e acompanhamento de exames ocupacionais dos
funcionários;
- Lançamento de informações de resultados dos exames ocupacionais no sistema
do cliente;
- Montagem de prontuários (ASO, ficha clinica e resultados de exames);
- Elaborar e apresentar ao cliente relatórios de atendimento e campanhas de
periódicos mensalmente;
- Contato com Parceiros/Rede Credenciada para solicitação de resultados de
exames e envio de prontuários.
- Participar de reuniões junto ao cliente quando necessário para contribuir com o
seu atendimento e visar o oferecimento de novos produtos;
- Indicar a área comercial sempre que houver a possibilidade de venda de um novo
produto.
Necessário graduação completa em Enfermagem do Trabalho e vivência anterior na
área de Saúde Ocupacional.
Horário:08h00min as 18h00min
Salário + pacote de benefícios
Necessário disponibilidade para atuação em Piracicaba – SP
www.vagas.com.br

Médico
Código da vaga: v1295074
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Fevereiro de 2016
*** Vaga em caráter temporário, 90 dias ***
-Efetuar a análise técnica das solicitações de medicamentos.
-Verificar elegibilidade dos beneficiários em nome dos quais estão sendo solicitados
os medicamentos;

-Solicitar e analisar a documentação técnica que embasa a prescrição
médica/odontológica.
-Interpretar a adequação e o resultado de exames laboratoriais e de imagem
diagnósticas ou de acompanhamento evolutivo que comprovam a necessidade dos
medicamentos prescritos;
Segunda a sexta: 08h00min às 17h48min
Centro
VT+ VR de R$18,00 + Plano Médico e Odontológico.
www.vagas.com.br

Médico do Trabalho
Código da vaga: v1295126
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
- Experiência de atuação na área de Medicina do Trabalho.
- Especialização em Medicina do Trabalho.
Responsável técnico por medicina do trabalho, liderança localmente nos programas
de saúde ocupacional, qualidade de vida e do Sistema de Gestão Integrado.
Profissional com bastante vivência na área (e na indústria). Orientação nas
atividades preventivas da área de saúde. Coordenação à interação dos programas
de HO com os programas da área médica.
Descrição das Atividades:
- Domínio e entendimento sobre Legislação de Segurança & Higiene Ocupacionais
(NR’s) nacionais;
- Entendimento da legislação previdenciária ligada à saúde ocupacional;
- Coordenação à implementação das Diretrizes de Saúde, HO e Ergonomia do
SEMPRE;
- Gerência as ferramentas do sistema de gestão (ISO 14001, OHSAS 18001), como
o foco em atendimento aos requisitos legais e gestão da saúde de integrantes e
terceiros;
- Desenvolvimento e coordenação de treinamentos e campanhas em temas de HO e
Saúde;
- Treinamento / Coordenador de investigações de doenças ocupacionais e lesões
ergonômicas agudas;
- Domínio na elaboração de defesas do NTEP e emissão de Nexo Causal;
- Vivência na aplicação de ferramentas de análise de riscos de HO e interações para
definição de exames periódicos;
- Domínio e aplicação de programas de análise e prevenção de riscos ergonômicos;

- Domínio e implementação de programas de Higiene e Saúde Ocupacional:
Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional (PCMSO) e suas interações
com a saúde individual e coletiva das pessoas;
Programa de Proteção Respiratória (inclui interface com área Médica e Higiene
Ocupacional);
Programa de Conservação Auditiva (inclui interface com área Médica e Higiene
Ocupacional);
Indicação de Riscos a saúde de Produtos Químicos;
Resposta médica a emergências;
Proteção contra Patógenos Sanguíneos;
Programa de Imunização;
Sempre Saúde;
Programa de Gestão de Resíduos do Serviço da Saúde;
- Gerência de serviços prestados por terceiros na área de saúde como Enfermeiros,
Técnicos e Médicos;
- Coordenação de um programa de acompanhamento dos riscos de HO dos
terceiros, através da Central de Gestão de Terceiros;
- Atendimento de peritos judiciais, elaboração relatórios técnicos diagnósticos e
participação como Perito assistente em nome da empresa;
- Representante da empresa em Fóruns de discussões sobre assuntos ligados a
saúde;
- Realização de auditorias corporativas em temas ligados a saúde;
- Contatos internos e externos das áreas da empresa.
Competências e Habilidades:
- Técnicas de treinamento / Treinar empregados em assuntos de HSO / Atuar como
instrutor técnico;
- Informática intermediária (Word, Excel, Power Point);
- Inglês intermediário.
www.vagas.com.br

OPERADOR DE REGULAÇÃO MÉDICA
Código da vaga: v1294618
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 13 de Fevereiro de 2016
Pré-requisitos:
• Conhecimento das ferramentas do pacote Office;
• Ensino médio completo;

• Conhecimento das ferramentas do pacote Office;
• Disponibilidade de horários, inclusive, aos finais de semana;
• Boa comunicação trabalha em equipe, dinamismo e identificação com atividade de
relacionamento com o cliente.
Principais atividades:
• Atuar na central de atendimento telefônico, registrando as informações prestadas
pelo cliente no sistema;
• Prestar informações a clientes, profissionais de saúde e médicos cooperados;
• Acionar e encaminhar as equipes técnicas para os locais de atendimento,
conforme orientação do médico regulador;
• Acionar o Enfermeiro de sobreaviso para esclarecimento de dúvidas ou repasse de
orientações técnicas;
• Acionar as empresas terceiras solicitando a resolução de problemas pertinentes à
prestação de serviço;
• Realizar o controle operacional da frota de veículos através do sistema de
atendimento pré-hospitalar;
• Manter a equipe da regulação médica atualizada a respeito da situação
operacional de cada veículo;
• Realizar controles, registros e relatórios com informações do serviço.
Benefícios:
Vale Transporte
Vale Alimentação
Plano odontológico
Plano de saúde
Participação nos lucros da empresa
*Auxílio Educação
www.vagas.com.br

Médico I - Radioterapia - Projeto Osasco ICESP
Código da vaga: v1295061
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Requisitos:
• Formação: Graduação em Medicina / Residência em Radioterapia.
• Informática: Domínio do Pacote Office
Competências necessárias:
• (Liderança trabalha em equipe, visão sistêmica e planejamento)
Etapas do Processo seletivo:
• 1ª etapa:

Inscrição. Preenchimento e envio de seu currículo
• 2ª etapa:
Análise dos currículos
• 3ª etapa:
Entrevistas/avaliações individuais com a Área e Seleção
Prazo de Inscrição: 15.01.2016 à 23.01.2016.
www.vagas.com.br

ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA para atuar na UTI NEONATAL.
Formação/Experiência Requerida:
-Curso superior em enfermagem completa;
-COREN ativo;
-Especialização em Neonatologia;
-Sólida vivência em UTI Neonatal nos cuidados ao RN extremo.
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 + Adicional de Insalubridade + Adicional Noturno.
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
curriculorhniteroi@gmail.com mencionando no assunto "ENFERMEIRO(A)
PLANTONISTA - UTI NEONATAL/SN

Técnico de Enfermagem
Responsabilidades:
-Punção venosa;
-Posicionar pacientes para exames;
-Atendimento de grande volume;
-Trabalho em equipe

Buscamos candidatos:
- Ensino Médio Completo;
- Curso Técnico em Enfermagem completa;
- COREN ativo;
- Conhecimento na área de imagens será um diferencial;
- Experiência na área de emergência (Desejável);
- Disponibilidade TOTAL de horário
Local: Araruama e Rio de Janeiro
Horário: a definir
Disponibilidade total de horário
Salário: R$1.347,15 + 20% de insalubridade
Benefícios: VT + VR ou VA + Plano de Saúde + Plano Odontológico
Os interessados e dentro do perfil, favor enviar o currículo no corpo do email para:
candidatolaboratorio@gmail.com mencionando no assunto TÉCNICO DE
ENFERMAGEM CURINGA.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar na MATERNIDADE
Formação/Experiência Requerida:
-Curso técnico de enfermagem completa;
-COREN ativo;
-Sólida vivência em maternidade nos cuidados pré e pós-parto.
Carga Horária:
Plantão 12h/36h - SN - 19h às 7h
Salário: R$1200,00 + Insalubridade + Adicional Noturno
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale transporte;
Vale alimentação;
Refeição no local;
Desconto em faculdade;
Desconto em farmácia.
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
curriculorhniteroi@gmail.com mencionando no assunto TÉC. DE ENFERMAGEM
MATERNIDADE/SN

TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no LACTÁRIO
Formação/Experiência Requerida:
-Curso técnico de enfermagem completa;
-COREN ativo;
-Sólida experiência em LACTÁRIO;
-Ter vivência em Sala de Extração será um diferencial.
Carga Horária:
Plantão 12h/36h - SD - 7h às 19h
Salário: R$1200,00 + Insalubridade
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale transporte;
Vale alimentação;
Refeição no local;
Desconto em faculdade;
Desconto em farmácia.
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
curriculorhniteroi@gmail.com mencionando no assunto TÉC.
ENFERMAGEM/LACTÁRIO

TÉCNICA DE ENFERMAGEM( DIARISTA)– VAGA EFETIVA - RJ.
Perfil desejado:
- Ensino Médio completo com técnico de enfermagem e com COREN ATIVO;
- Não exigimos experiência;
- Tipo de vaga: Efetiva;
- Atividades:
Irá preparar o paciente na sala de exames, auxiliar aos médicos, puncionar veias,
limpeza de equipamentos, verificação de materiais e medicamentos (estoque),
controle de medicações, input de dados no sistema de laudos.
- Bairro: TIJUCA - RJ.
- Horário de trabalho: 2ª Á 6ª: 08h00min ÁS 17 horas e Sábado: 08h00min ÁS
12:OO.
-Salário: R$1282,94+ Insalubridade(R$157,60) + Plano de saúde + VR + VT.
Os candidatos dentro do perfil acima, mencionar currículo para:
vagas.enfermagemrj@gmail.com mencionando no assunto: Técnica de enfermagem
– RJ

ENFERMEIRA / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIRURGICOS está com um vaga(s) em aberto para
VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Responder tecnicamente pela responsabilidade técnica da
empresa, perante o conselho de classe e órgãos sanitários.
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO EM ENFERMAGEM. IRÁ TRABALHAR COMO
RESPONSÁVEL TÉCNICO.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: VT / VR /
Observações: RESIDIR EM VINHEDO, VALINHOS, LOUVEIRA OU CAMPINAS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ESTELA para o email lobby@lobbyempregos.com.br com a sigla ENF no campo assunto até o dia
05/02/2016.
Veja outras vagas de ENFERMEIRA no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Farmacêutico
Rede de drogarias de grande porte seleciona profissional no seguinte perfil:
Funções do cargo:
Controle de receituários;
Atendimento técnico farmacêutico aos clientes;
Desenvolvimento de treinamentos aos funcionários;
Conferência e revisão de vencimento dos produtos controlados;
Orientação sobre a legislação vigente e suas alterações.
Pré-requisitos:
Ü
Superior completo com CRF ativo;
Ü Residir em Nova Friburgo;
Ü Interesse e disponibilidade para atuar na escala de trabalho mencionada.
Salário: R$ 2.783,00
Benefícios: VT + VR (R$ 100,00)
Horário de trabalho: Escala 6x1 – 14h40min as 23h00min (Trabalha dois domingos
e folga no terceiro)
Local de trabalho: Nova Friburgo
Os candidatos interessados deverão realizar cadastro em nosso site
www.randstad.com.br e encaminhar o currículo com através do e-mail
recrutamento.rj@randstad.com.br mencionando no campo assunto Farmacêutico
(Nova Friburgo) Temporário.

TEC. / AUX. ENFERMAGEM / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Recanto dos Velhinhos de Valinhos está com um vaga(s) em aberto para VALINHOS
/ SP.
Responsabilidades: Medicações, banhos, tricotomia facial, auxilio na alimentação,
entre outros.
Requisitos: Experiência em medicação VO, dieta enteral. COREN ativo.
Salário: a combinar
Benefícios: VA, VT, Refeição no local, Plano Odontológico e Assistência Médica.
Observações: Contratação 12x36 (6h às 18h) via CLT. Dois folgas mensais.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Leonardo para o
e-mail administracao@recantodosvelhinhos.com.br com a sigla Enfermagem no
campo assunto até o dia 15/02/2016.
Veja outras vagas de Téc. / Aux. Enfermagem no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO / ITUPEVA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte da área de cosméticos está com um vaga(s) em aberto
para ITUPEVA / SP.
Responsabilidades: Responsabilidades: Manipulação de produtos em bancada de
laboratório, análises e testes de produtos.
Requisitos: Experiência: Desenvolvimento de Produtos Capilares, já ter atuado na
área de Cosméticos, atuação em Laboratório de Desenvolvimento.
Salário: a combinar
Benefícios: Assist. Médica, Odontológica, Seguro de Vida, Vale Transporte, Vale
Refeição no valor de R$ 500,00 ao mês
Observações: Dias Semana: SEG A SEX Horário: 08h00min ÀS 17h48min
Formação: Química, Farmácia, Eng. Química e Biologia (se tiver experiência na
área) .
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fabiana Furriel
para o e-mail fabiana.furniel@proativarh.com.br com a sigla no campo assunto até
o dia 25/01/2016.
Veja outras vagas de Analista de Desenvolvimento no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Farmacêutico Responsável Técnico
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista (farmacêutica)
Região / Bairro: COPACABANA, BOTAFOGO, IPANEMA, LEBLON, SÃO CONRADO,
BARRA da tijuca E RECREIO
Atividades:
Responsável por controlar receituários, prestar atendimento técnico farmacêutico
aos clientes.
Conferir, guardar e revisar vencimento dos produtos controlados.
Orientar a empresa sobre a legislação vigente e suas alterações.
Requisitos:
Com curso superior completo em farmácia, e com o CRF do RJ em dia.
Pode ser 1º emprego
Escala: 06x01
Horário / Período:
A definir
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Cesta Básica, Convênio com Instituições de Ensino, Seguro de Vida,
Bonificação
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/farmaceutico-responsavel-tecnico233058.aspx

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: um
Data de abertura: 08/10/2015

Previsão de encerramento: 23/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1JW3w1z

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

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

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: um
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: dois
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

Programador (a) Delphi
Código da vaga: k3704-4
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Blumenau/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: dois
Data de abertura: 06/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Oc78jp

Programador (a) Java
Código da vaga: k3704-5
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Blumenau/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 10
Data de abertura: 06/01/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Oc76bj

Gerente Comercial de Informática
Código da vaga: k3704-6
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Blumenau/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 06/01/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1S59BSM

Técnico (a) de Infraestrutura
Código da vaga: k58-6
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Rio Do Sul/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 06/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Oc78zQ

Analista Desenvolvedor (a)
Código da vaga: k7-3224
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 11/01/2016
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RI1pGx

Desenvolvedor (a) de Sistemas
Código da vaga: k7-3225
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 11/01/2016
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RI1pGz

Programador (a)
Código da vaga: k724-12
Ramo da empresa: Indústria de Equipamentos Eletrônicos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 11/01/2016
Previsão de encerramento: 19/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1W1NLi5

Analista Suporte Técnico JR
Código da vaga: k2672-46
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: dois
Data de abertura: 11/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1W1NLia

Desenvolvedor (a) de Software
Código da vaga: k479-637
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Palhoça/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 11/01/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1W1NMTk

Analista de Testes
Código da vaga: k4067-1
Ramo da empresa: Consultoria em Tecnologia da Informação
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: dois
Data de abertura: 15/01/2016
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1P5esmM

Desenvolvedor (a) Java
Código da vaga: k4067-2
Ramo da empresa: Consultoria em Tecnologia da Informação
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: sete
Data de abertura: 15/01/2016
Previsão de encerramento: 29/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Q48Jux

Designer de Interface
Código da vaga: k3704-7
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Blumenau/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 15/01/2016
Previsão de encerramento: 15/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1P5esDf

Instrutor (a) de Treinamento
Código da vaga: k77-1144
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 15/01/2016
Previsão de encerramento: 20/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Q48Ki5

Analista de Sistemas
Código da vaga: k77-1145
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 15/01/2016
Previsão de encerramento: 20/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Q48JKW

Analista de Sistemas
Código da vaga: k77-1146
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 15/01/2016
Previsão de encerramento: 20/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Q48LCD

Analista de Sistemas
Código da vaga: k77-1147
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 15/01/2016

Previsão de encerramento: 20/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Q48LT8

RJ - ANALISTA DE SUPPLY CHAIN JUNIOR
Buscamos candidatos (as) com os seguintes requisitos:
·
Graduação Completa em Administração, Logística ou áreas correlatas.
·
Vivência anterior na compra de produtos e serviços relacionados à área de
Marketing.
·
Conhecimento de Campanhas Publicitárias e eventos da área.
·
Experiência na negociação com fornecedores.
·
Domínio de informática
ENVIAR JUNTO AO CURRÍCULO O PORTIFÓLIO
- Local de trabalho: Zona Norte
- Benefícios: Vale Alimentação + Bolsa de Estudo
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR O CURRÍCULO COM PRETENSÃO
SALARIAL PARA O E.MAIL anapaula@afamar.com.br E COLOCAR NO ASSUNTO A
VAGA EM QUESTÃO: ANALISTA DE SUPPLY CHAIN SR

Analista de Implantação e Suporte
Código da vaga: k77-1143
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Curitiba/PR
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 14/01/2016
Previsão de encerramento: 19/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1ZoiKVG

Programador (a) Web
Código da vaga: k539-66
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: três
Data de abertura: 14/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1J60LBw

Assistente de Contratos
Código da vaga: k1680-134
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 14/01/2016
Previsão de encerramento: 30/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1ZoiINK

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” escrevam 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

Gestor de Limpeza/ Hotelaria
Código da vaga: v1291216
Nível hierárquico: Gerência
Local: Luanda / Luanda / AO
Quantidade de vagas: uma
Reportando-se ao Diretor Geral da empresa, suas principais responsabilidades
serão:
- Gestão de equipes de limpeza em Hotéis, Resorts ou Guest Houses;
- Gestão de contratos com fornecedores;
- Relacionar-se com clientes;
- Supervisionar e orientar as atividades de compra, visando adquirir materiais e
insumos dentro das condições mais vantajosas para a empresa;

- Formar e gerenciar colaboradores;
- Gerenciar indicadores de performace.
Buscamos um profissional com formação superior, com conhecimentos em gestão
na área de Housekeeping, envolvendo todas as responsabilidades da área.
Capacidade de interação com os clientes internos e externos, flexibilidade e
capacidade de adaptação às mudanças e implementação de novos métodos e
procedimentos de trabalho.
Perfil hands on, com boa comunicação entre níveis verticais e horizontais,
treinamentos, dinamismo, alta energia e liderança, completam o perfil.
A empresa oferece pacote de remuneração e benefícios atrativos, dentre eles:
- Moradia em Luanda (Angola), carro da empresa, combustível, assistência médica,
refeição e passagem aérea duas vezes por ano para o Brasil.
www.vagas.com.br

Gestor de Limpeza em Housekeeping/ Hotelaria
Código da vaga: v1284380
Nível hierárquico: Gerência
Local: Luanda / Luanda / AO
Quantidade de vagas: uma
Reportando-se ao Diretor Geral da empresa, suas principais responsabilidades
serão:
- Gestão de equipes de limpeza em Hotéis, Resorts ou Guest Houses;
- Gestão de contratos com fornecedores;
- Relacionar-se com clientes;
- Supervisionar e orientar as atividades de compra, visando adquirir materiais e
insumos dentro das condições mais vantajosas para a empresa;
- Formar e gerenciar colaboradores;
- Gerenciar indicadores de performace.
Buscamos um profissional com formação superior, com conhecimentos em gestão
na área de Housekeeping, envolvendo todas as responsabilidades da área.
Capacidade de interação com os clientes internos e externo, flexibilidade e
capacidade de adaptação às mudanças e implementação de novos métodos e
procedimentos de trabalho.
Perfil hands on, com boa comunicação entre níveis verticais e horizontais,
treinamentos, dinamismo, alta energia e liderança, completam o perfil.
A empresa oferece pacote de remuneração e benefícios atrativos, dentre eles:
- Moradia em Luanda (Angola), carro da empresa, combustível, assistência médica,
refeição e passagem aérea dois vezes por ano para o Brasil.
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 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.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em São José dos Campos,
São Paulo, informa a abertura das inscrições para um novo Processo Seletivo.
O objetivo é a contratação de profissionais com formação em nível superior, para
atuarem na Inspetoria da Receita Federal do Brasil, em São Sebastião - SP, como
Perito Técnico nas seguintes áreas: Engenharias Civil, Eletro/Eletrônica, Mecânica,
Metalúrgica e Naval.
As inscrições devem ser realizadas até o dia 29 de janeiro de 2016, na Inspetoria,
localizada na Avenida Dr. Altino Arantes nº 614, Centro. Os atendimentos ocorrem
das 14h às 17h.

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

Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 51.476 vagas, além de Cadastro de Reserva.
•

Nacional

•

Centro-Oeste

•

Nordeste

•

Norte

•

Sudeste

•

Sul
Pesquisar

Órgão
Hospitalares Níveis Médio e Superior

Vagas
951

Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Federal Juiz

22

Concursos Abertos no Centro-Oeste

Distrito Federal
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

HFA - Hospital das Forças ArmadasMédico ortopedista e traumatologista

Várias

Marinho Fuzileiro

1.860

Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal
Goiás
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Trindade Todos os níveis de escolaridade

250

Câmara de Colinas do SulTodos os níveis de escolaridade

12

Destino Níveis Fundamental e Médio

15

Órgão
Administração Estágio

Vagas
10

Goiás Professor

Quatro

Goiás Professor

Três

Goiás Níveis Médio e Superior

Dois

Anápolis Agente e Agente de combate às endemias

138

Alegre Todos os níveis de escolaridade

165

Goiás Níveis Fundamental e Superior

29

Catalão Todos os níveis de escolaridade

Várias

Goiás Níveis Médio e Superior

Quatro

Guapó Todos os níveis de escolaridade

172

Ourinhostodos os níveis de escolaridade

57

Ipameri Níveis Fundamental e Superior

85

Jaraguá Todos os níveis de escolaridade

Várias

Santa Todos os níveis de escolaridade

59

Mozarlândia Todos os níveis de escolaridade

71

Rianápolis Todos os níveis de escolaridade

35

Trombas Níveis Fundamental e Médio

74

Órgão
Varjão Todos os níveis de escolaridade

Vagas
107

Goiás Professor

89

Goiás Professor

20

Veja todos » Concursos Abertos Goiás
Mato Grosso
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Carlinda Níveis Médio e Superior

Dois

Verde Advogado e Analista em gestão pública

Dois

Natal Todos os níveis de escolaridade

130

Carneiro Níveis Médio e Superior

13

Prefeitura de JuruenaNível Médio

Várias

Guarita Níveis Médio e Superior

Seis

Prefeitura de Novo Monte VerdeTodos os níveis de escolaridade

46

Esperidião Todos os níveis de escolaridade

54

Oeste Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Santa Rita do TrivelatoTodos os níveis de escolaridade

Várias
45

Órgão
Claros Níveis Médio e Superior

Vagas
Sete

Grandes Níveis Médio e Superior

Várias

Cáceres Níveis Médio e Superior

Três

Grosso Professor

Um

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

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Penitenciário Agente

438

Iguatemi Níveis Fundamental e Médio

Nove

Prefeitura de Campo GrandeProfessor

Várias

Eldorado Todos os níveis de escolaridade

Várias

Paranaíba Todos os níveis de escolaridade

Sete

SANESULOperador de subestação e Operador de tratamento de água

Cinco

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul

Concursos Abertos no Nordeste

Alagoas

Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Mata Todos os níveis de escolaridade

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Alagoas
Bahia
Órgão
Biblioteconomia assistente e Bibliotecário fiscal

Vagas
Cinco

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Ilhéus Todos os níveis de escolaridade

509

Bahia Analista Técnico de processos organizacionais

Seis

Camaçari Todos os níveis de escolaridade

21

Curitibaguarda

20

Cássia Todos os níveis de escolaridade

Várias

Passé Todos os níveis de escolaridade

163

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da BahiaProfessor

Três

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da BahiaProfessor

27

UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São FranciscoProfessor

32

Órgão
UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São FranciscoProfessor

Vagas
10

Veja todos » Concursos Abertos Bahia
Ceará
Órgão
Biblioteconomia assistente e Bibliotecário fiscal

Vagas
Cinco

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Câmara de Brejo SantoTodos os níveis de escolaridade
Amontada Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de BarroquinhaNíveis Médio e Superior

11
244
40

Itapipoca Todos os níveis de escolaridade

722

Jardim Todos os níveis de escolaridade

270

Quixeré Agente e Agente de combate às endemias

19

Prefeitura de SaboeiroTodos os níveis de escolaridade

75

Prefeitura de TururuTodos os níveis de escolaridade

304

Uruburetama Todos os níveis de escolaridade

606

UFC - Universidade Federal do CearáProfessor

Três

Cariri Produtor e Técnico em laboratório

Cinco

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Ceará
Maranhão
Órgão

Vagas

Biblioteconomia assistente e Bibliotecário fiscal

Cinco

Hospitalares Todos os níveis de escolaridade

7.902

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Cantanhede Todos os níveis de escolaridade

138

Norte Níveis Médio e Superior

106

Prefeitura de Primeira CruzTodos os níveis de escolaridade

194

Luís Procurador

20

Maranhão Níveis Médio e Superior

77

Veja todos » Concursos Abertos Maranhão
Paraíba
Órgão
Biblioteconomia assistente e Bibliotecário fiscal

Vagas
Cinco

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

UFPB - Universidade Federal da ParaíbaTodos os níveis de escolaridade

154

Órgão
Itaporanga Níveis Médio e Superior

Vagas
140

Logradouro Todos os níveis de escolaridade

72

Água Níveis Médio e Superior

19

Veja todos » Concursos Abertos Paraíba
Pernambuco
Órgão
Biblioteconomia assistente e Bibliotecário fiscal

Vagas
Cinco

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Educação Níveis Médio e Superior

3.000

Salgueiro Professor

Cinco

Camaragibe Níveis Médio e Superior

Oito

Pernambucano Nível Superior

50

Prefeitura de Afogados da IngazeiraAgente comunitário de saúde e Agente de
combate às endemias

10

Guabiraba Todos os níveis de escolaridade

277

Brejinho Todos os níveis de escolaridade

136

Prefeitura de CondadoTodos os níveis de escolaridade

113

Órgão

Vagas

Prefeitura de CortêsTodos os níveis de escolaridade

142

Prefeitura de PetrolinaProfessor e Secretário escolar

272

Quixaba Todos os níveis de escolaridade

33

Prefeitura de SanharóTodos os níveis de escolaridade

105

Prefeitura de São JoãoTodos os níveis de escolaridade

298

Racial Todos os níveis de escolaridade

23

UFPE - Universidade Federal de PernambucoProfessor

26

UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São FranciscoProfessor

32

UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São FranciscoProfessor

10

Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco
Piauí
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Piripiri Níveis Médio e Superior

23

Abreu Todos os níveis de escolaridade

135

Piauí Todos os níveis de escolaridade

34

Arraial Todos os níveis de escolaridade

60

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Piauí
Rio Grande do Norte
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Natal Níveis Médio e Superior

912

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

15

Norte Professor

26

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte
Sergipe
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Cristinápolis Níveis Fundamental e Médio

Oito

Pinhão assistente e Auxiliar administrativo legislativo
SEBRAE Nível Superior

Quatro
21

Veja todos » Concursos Abertos Sergipe

Concursos Abertos no Norte

Acre
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Feijó Coveiro e Motorista

Seis

SESACREMédico

43

Veja todos » Concursos Abertos Acre
Amapá
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Trabalho Níveis Médio e Superior

28

Santana Todos os níveis de escolaridade

20

Amapá Bibliotecário

Dois

Amapá Professor

27

Amapá Níveis Médio e Superior

30

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

Vagas
600

Órgão

Vagas

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Constant Todos os níveis de escolaridade

727

Coari Níveis Médio e Superior

510

Maué Professor

361

Airão Todos os níveis de escolaridade

85

Figueiredo Todos os níveis de escolaridade

370

Amazonas Professor

70

Amazonas Professor

34

Veja todos » Concursos Abertos Amazonas
Pará
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Trabalho Níveis Médio e Superior

28

Ananindeua Agente e Agente de combate às endemias

514

Barcarena Todos os níveis de escolaridade

484

Gurupá Agente
Novo Todos os níveis de escolaridade

19
177

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Pará
Rondônia
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Rondônia Professor

Quatro

Teixeira Níveis Médio e Superior

12

Seringueiras Níveis Médio e Superior

15

União Todos os níveis de escolaridade

107

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

Vagas
950

Roraima Professor

Cinco

Roraima Professor

49

Roraima Professor

Oito

Veja todos » Concursos Abertos Roraima
Tocantins
Órgão

Vagas

Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Câmara de ItapiratinsNíveis Fundamental e Médio

Quatro

Tocantins Todos os níveis de escolaridade

49

Palmas Nível Superior

10

Veja todos » Concursos Abertos Tocantins

Concursos Abertos no Sudeste

Espírito Santo
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Santo Professor
Cláudio Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Atílio VivácquaTodos os níveis de escolaridade
Colatina Auxiliar
Linhares assistente e Psicólogo
Venécia Todos os níveis de escolaridade

Quatro
100
53
240
15
358

Órgão
Bananal Todos os níveis de escolaridade
Serra Nível Superior

Vagas
148
Várias

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

Vagas
30

Bombeiros Nível Médio

500

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Indaiabira Níveis Médio e Superior

36

Monte Todos os níveis de escolaridade

194

Baependi Agente

Um

Câmara de Carmo de MinasTodos os níveis de escolaridade

Três

Itabirito Todos os níveis de escolaridade

17

Câmara de UrucuiaNíveis Fundamental e Médio

Sete

CISREUNOTodos os níveis de escolaridade

344

Mata Técnico

Um

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 Professor
Itabirito assistente e Médico veterinário
Vasconcelos Todos os níveis de escolaridade
Lima Todos os níveis de escolaridade
Barbacena Todos os níveis de escolaridade

Três
12
Várias
47
639

Braga Todos os níveis de escolaridade

40

Betim Todos os níveis de escolaridade

780

Prefeitura de BocaiúvaTodos os níveis de escolaridade

294

Despacho Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Bonito de MinasTodos os níveis de escolaridade

39
135

Braúnas Nível Superior

20

Braúnas Todos os níveis de escolaridade

46

Prefeitura de BuenópolisTodos os níveis de escolaridade

34

Órgão

Vagas

Campestre Todos os níveis de escolaridade

86

Nova Todos os níveis de escolaridade

43

Carandaí Todos os níveis de escolaridade

43

Rico Todos os níveis de escolaridade

188

Caxambu Todos os níveis de escolaridade

129

Poções Todos os níveis de escolaridade

74

Cláudio Todos os níveis de escolaridade

152

Cláudio Guarda

Seis

Dentro Todos os níveis de escolaridade

Várias

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

Diamantinos Níveis Médio e Superior

18

Vasconcelos Todos os níveis de escolaridade

133

Dionísio Todos os níveis de escolaridade

16

Silvério Todos os níveis de escolaridade

17

Órgão

Vagas

Navarro Níveis Fundamental e Superior

Várias

Navarro Todos os níveis de escolaridade

101

Estiva Todos os níveis de escolaridade

48

Formiga Nível Superior

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais
Rio de Janeiro
Órgão
Termonucleares Níveis Médio e Superior

Vagas
32

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Saúde Níveis Médio e Superior

2.493

Jardim Todos os níveis de escolaridade

18

Tanguá Níveis Fundamental e Médio

12

Valença Todos os níveis de escolaridade

18

Marinho Fuzileiro

1.860

Muriaé Todos os níveis de escolaridade

37

Muriaé Todos os níveis de escolaridade

12

Paracambi Todos os níveis de escolaridade

903

Órgão
Piraí Todos os níveis de escolaridade

Vagas
45

Janeiro Advogado e Procurador

Três

Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro
São Paulo
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

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

884

Paulo Todos os níveis de escolaridade

214

Urbanos Níveis Médio e Superior

176

Brotas Advogado e Assessor parlamentar

Dois

Herculândia Todos os níveis de escolaridade
Marília Níveis Médio e Superior

Quatro
15

Paulista Nível Superior

Dois

Pirapora Nível Superior

Dois

Vista Telefonista

Dois

Vicente Todos os níveis de escolaridade

36

Órgão

Vagas

Votuporanga Níveis Fundamental e Médio

Cinco

Iperó Todos os níveis de escolaridade

Três

Imóveis Suporte e Suporte técnico

12

Itaquaquecetuba Todos os níveis de escolaridade

14

Adolfo Todos os níveis de escolaridade

15

Prefeitura de AlambariMonitor de transporte escolar

13

Aparecida Todos os níveis de escolaridade

35

Araras Nível Superior

Várias

Auriflama Níveis Médio e Superior

Várias

Barueri Agente

13

Prefeitura de Boa Esperança do SulNíveis Fundamental e Superior

32

Buritizal Nível Superior
Colômbia Todos os níveis de escolaridade
Conchal Nível Superior

Várias
10
Cinco

Cotio Nível Fundamental

258

Cotia Agente e Auxiliar de classe

200

Artes Tradutoras

Três

Órgão

Vagas

Rica Todos os níveis de escolaridade

51

Paulista Todos os níveis de escolaridade

19

Franca Todos os níveis de escolaridade

80

Rocha Todos os níveis de escolaridade

80

Guaimbê Motorista

Quatro

Ibiúna Todos os níveis de escolaridade

381

Ipaussu Professor

Dois

Ipuã Todos os níveis de escolaridade
Itápolis Nível Superior
Louveira Todos os níveis de escolaridade
Marapoama Níveis Médio e Superior

69
Várias
19
Várias

Prefeitura de OurinhosTodos os níveis de escolaridade

55

Ourinhos Níveis Médio e Superior

74

Paulista Médico e Médico ESF

Três

Pedregulho Níveis Médio e Superior

Cinco

Paulista Todos os níveis de escolaridade
Potirendaba Todos os níveis de escolaridade

13
125

Órgão

Vagas

Promissão Níveis Médio e Superior

31

Feijó Todos os níveis de escolaridade

51

Albertina Agente e Auxiliar de desenvolvimento infantil

11

Veja todos » Concursos Abertos São Paulo

Concursos Abertos no Sul

Paraná
Órgão

Vagas

Energia Contadora e Técnico industrial de eletrônica

Dois

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Protos os níveis de escolaridade
Amazonas Professor

30
Cinco

Paraíso Contador

Um

Azuis Níveis Médio e Superior

Sete

Câmara de JurandaContador

Um

Câmara de Novo ItacolomiAssessor jurídico

Um

Mariana Nível Superior

Um

Órgão
CISMEPARTodos os níveis de escolaridade
Curitiba Médico e Médico Anestesiologia
Binacional Profissional e Profissional de nível fundamental

Vagas
18
Cinco
Seis

Tamandaré Todos os níveis de escolaridade

86

Araucária Auxiliar e Educador social

35

Caroba Todos os níveis de escolaridade

11

Iguaçu Todos os níveis de escolaridade

11

Prefeitura de BraganeyTodos os níveis de escolaridade

10

Prefeitura de CambiraTodos os níveis de escolaridade

19

Floresta Todos os níveis de escolaridade

22

Floresta Níveis Fundamental e Superior

Um

Ibaiti Todos os níveis de escolaridade

104

Paranaguá Todos os níveis de escolaridade

109

Pérola Todos os níveis de escolaridade

Nove

Protos os níveis de escolaridade

Sete

Palmeiras Todos os níveis de escolaridade

Nove

Sapopema Estagiário

Seis

Órgão
Taperatodos os níveis de escolaridade

Vagas
13

Prefeitura de XambrêCirurgião-dentista e Contador
PROAMUSEPTodos os níveis de escolaridade
PROLAR - Companhia de Habitação de Ponta GrossaTodos os níveis de escolaridade
Federal Juiz

Dois
95
Cinco
22

Maringá Nível Superior

Nove

UFFS - Universidade Federal da Fronteira SulProfessor

Oito

Paraná Professor

Oito

Paraná Professor

102

Paraná Professor

Dois

Paraná Professor

Oito

Paraná Professor

Quatro

Veja todos » Concursos Abertos Paraná
Rio Grande do Sul
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Rocha Todos os níveis de escolaridade

Oito

Órgão

Vagas

Ilópolis assistente

Um

Missões Contadoras

Um

CREFITOTodos os níveis de escolaridade

Cinco

Cooperativismo Professor

Quatro

Alegres Níveis Médio e Superior

Várias

IFRS - Instituto Federal de Educ. do Rio Grande do SulTodos os níveis de
escolaridade

24

IFRS - Instituto Federal de Educ. do Rio Grande do SulProfessor

15

Municipais Níveis Médio e Superior

Três

Alegrete Todos os níveis de escolaridade

38

Canitarnível Superior

10

Pedrito Todos os níveis de escolaridade

47

Giruá Atendente

Dois

Gramado Agente

35

Prefeitura de IbirapuitãTodos os níveis de escolaridade

58

Ilópolis Todos os níveis de escolaridade

Três

Prefeitura de Liberato SalzanoTodos os níveis de escolaridade

46

Alegre Assistente

28

Órgão

Vagas

Novo Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Santiago Estagiário

Várias

Patrulha Cuidador

Várias

Patrulha Nível Superior
Augusto Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de São José do HortêncioNíveis Médio e Superior

Três
53
Dois

Martinho Todos os níveis de escolaridade

18

Sobradinho Todos os níveis de escolaridade

28

Passos Todos os níveis de escolaridade

23

Passos Nível Superior

21

Prefeitura de TuparendiTodos os níveis de escolaridade

17

Uruguaiana Auxiliar

40

Federal Juiz

22

UFFS - Universidade Federal da Fronteira SulProfessor

Oito

Maria Nível Superior

Dois

UFSM - Universidade Federal de Santa MariaProfessor

Nove

UFSM - Universidade Federal de Santa MariaProfessor

Oito

Órgão
UNIPAMPA - Universidade Federal do PampaProfessor

Vagas
Sete

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

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

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

Irati Advogado e Assessor jurídico

Um

Nereu Servente

Um

José Níveis Médio e Superior

Sete

Municipal Nível Superior

Três

Régis Níveis Fundamental e Médio

Várias

Oeste Nível Médio

Dois

Prefeitura de AgrolândiaDiretor

Dois

Arvoredo Auxiliar

Três

Prefeitura de AscurraTécnico de Enfermagem

Várias

Órgão

Vagas

Bandeirante Todos os níveis de escolaridade

Um

Bandeirante Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Velha Todos os níveis de escolaridade

431

Belmonte Enfermeiro e Professor

Três

Belmonte Todos os níveis de escolaridade

Dois

Blumenau Todos os níveis de escolaridade

Várias

Brusque Nível Fundamental

146

Caibi Auxiliar e Motorista

Três

Prefeitura de CatanduvasTodos os níveis de escolaridade

65

Chapecó Professor

Várias

Cunhataí Níveis Médio e Superior

Várias

Prefeitura de DescansoTodos os níveis de escolaridade

Várias

Descanso Enfermeiro e Professor

Quatro

Pedrinho Todos os níveis de escolaridade
Rios Agentes
Florianópolis Níveis Médio e Superior
Fraiburgo Todos os níveis de escolaridade

19
Três
35
Várias

Órgão

Vagas

Fraíburgo auxiliar

Várias

Fraiburgo Agente

Várias

Rogério Todos os níveis de escolaridade

Várias

Pará Agente e Auxiliar de consultório dentário

Dois

Guatambu Todos os níveis de escolaridade

24

Ibirama Professor e Servente de merendeira

12

Imaruí Todos os níveis de escolaridade

46

Imbituba Agente

Várias

Jardinópolis Professor

Quatro

Régis Todos os níveis de escolaridade

Várias

Leal Nível Superior

Várias

Maracajá Todos os níveis de escolaridade

Várias

Itaberaba Estagiário e Professor

Nove

Papanduva Todos os níveis de escolaridade

Várias

Lopes Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de PeritibaOdontólogo

Várias

Prefeitura de PiratubaTodos os níveis de escolaridade

32

Órgão
União Todos os níveis de escolaridade
Helenos Níveis Médio e Superior

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – VILA OLÍMPIA - SP
O profissional que buscamos será contratado diretamente por nosso cliente,
empresa multinacional do segmento de telecomunicações, de médio/de grande
porte, provedora de internet, acesso dedicado, transmissão Wimax, etc. para o
mercado corporativo.
DESCRIÇÃO E REQUISITOS:
Buscamos um jovem profissional que tenha alguma deficiência / PCD para atuar na
Área Administrativa;
O perfil buscado está mais embasado em pró-atividade e vontade de aprender;
Desejável Ensino Médio completo.
Horário de Trabalho: Integral – das 09 às 18 horas.
Características Pessoais: Proatividade, bom relacionamento interpessoal.
Salário: Em torno de R$ 1.500,00
Contratação Efetiva-CLT;
Benefícios: Assistência médica e odontológica, vale refeição, seguro de vida;
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: PCD ADMINISTRAÇÃO – SP
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.
CURTA E SIGA NOSSA PÁGINA NO
FACEBOOK:HTTPS://www.facebook.com/SPEEDRH
Para saber mais sobre nós e conhecer todas as nossas vagas, inclusive as
recorrentes, acesse: WWW.SPEEDRH.COM.BR ou acompanhe pelo TWITTER –
@SPEEDRH

Vagas
52
Várias

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;
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 às dúvidas, orientação e
organização em geral dos setores de embarque, desembarque, fila entre outros.
Acompanha passageiro 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 apaixonem-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

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 a 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 melhore 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

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) Telemarketing
Código da vaga: k3714-8
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Joinville/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: um
Data de abertura: 08/01/2016
Previsão de encerramento: 31/01/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1S9uVXl

Estagiário - Designer
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Região / Bairro:
Porte da empresa: Grande
Competências Essenciais:
Criação de peças de comunicação para campanhas publicitárias internas e externas
Diagramação de boletins e publicações diversas.
Tratamento de imagens e criação de banners estáticos para web
Apoio a eventos, incluindo cobertura fotográfica
Competências Técnicas:

Necessário estudar no período da manhã
Bons conhecimentos em photoshop, ilustrator e in design
Criatividade para desenvolver peças para campanhas de diferentes temas
É desejável algum conhecimento em fotografia, mídias web e edição de vídeos
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Vespertino
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Seguro de Vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/estagiariodesigner-232236.aspx

Estagiário - Comunicação Visual
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Região / Bairro:
Porte da empresa: Grande
Competências Essenciais:
Criação de peças de comunicação para campanhas publicitárias internas e externas
Diagramação de boletins e publicações diversas.
Tratamento de imagens e criação de banners estáticos para web
Apoio a eventos, incluindo cobertura fotográfica
Competências Técnicas:
Necessário estudar no período da manhã
Bons conhecimentos em photoshop, ilustrator e in design
Criatividade para desenvolver peças para campanhas de diferentes temas
É desejável algum conhecimento em fotografia, mídias web e edição de vídeos
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Vespertino
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Seguro de Vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/estagiariocomunicacao-visual-232238.aspx

Estagiário - Estatística
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: logística
Região / Bairro: barra da tijuca
Competências Essenciais:
Atualizar e consolidar dados e informações operacionais e econômicas do setor
Auxiliar e acompanhar elaboração de relatórios e análises técnicas
Competências Técnicas:
Estudante de engenharia, entre o quatro e o seis período, com disponibilidade
manhã/tarde, 6 h diárias de seg/sex
Domínio do pacote Office e inglês intermediário
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/estagiarioestatistica-232240.aspx

Estágio - Setor de Projetos
Código da vaga: v1295510
Nível hierárquico: Estágio
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Fevereiro de 2016
Atribuições:
- ANÁLISE DE PROJETO ARQUITETÔNICO, PRÉ-COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS,
ESTUDO DE NÍVEIS, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, DEFINIÇÕES DE CÁLCULO,
INTERAÇÃO COM CALCULISTA E CONSULTORS DE SOLOS.
Competências Necessárias:
- TER CURSADO TOPOGRAFIA E DESENHO TÉCNICO NO CURSO DE ENGENHARIA.
- CONHECIMENTO BÁSICO EM AUTOCAD.
- LEITURA E COMPREENSÃO DE PROJETOS.
Competências Desejáveis:
- CONHECIMENTO BÁSICO EM EXCEL.
Salário e benefícios:
Compatíveis com o mercado.
www.vagas.com.br

Programa de Estágio Top Talents food 2016
Código da vaga: v1292350
Nível hierárquico: Estágio
Local: Brasil
Quantidade de vagas: oito
Data de expiração: 15 de Fevereiro de 2016
Quem pode participar?
•Estudantes dos cursos de: Administração, Direito, Engenharias, Economia,
Contabilidade, Marketing e Publicidade e Propaganda.
•Conclusão do Curso: Dez/2016 e Dez/2017
• Inglês: Conhecimento intermediário
• Informática: Conhecimento Intermediário
• Disponibilidade para estagiar: 6 horas diárias
• Local de Estágio: São Paulo
Programe-se!
Fique ligado com o cronograma de todas as etapas:
- Inscrições: 12/01/2016 a 15/02/2016
- Conhecendo o food: 21/01/2016 a 27/01/2016
- Seu Projeto no food: 29/01/2016 a 02/02/2016
- Entrevistas Finais: 04/02/2016 a 11/02/2016
- Início:
15/02/2016
www.vagas.com.br

PROGRAMA DE ESTÁGIO VILLARES METALS
Código da vaga: v791760
Nível hierárquico: Estágio
Local: Sumaré / SP / BR
Buscamos jovens profissionais que gostem de desafios e de trabalhar em equipe.
No nosso programa de estágio você irá ampliar sua visão de negócio e suas
possibilidades de carreira em um ambiente de tecnologia de ponta.
O objetivo do programa é capacitar e desenvolver o estagiário na prática através de
atividades supervisionadas, alinhadas à sua formação acadêmica e que
acompanhem sua área de atuação dentro da empresa. Para isso serão realizados
alguns treinamentos e workshops que irão ampliar sua experiência.
Todo este processo possui o envolvimento de um mentor, que irá assegurar o seu
desenvolvimento e promoverá avaliações periódicas e feedbacks.
O programa de estágio tem a duração de até dois anos.
REQUISITOS:

- Estudantes do Ensino Superior ou Técnico com formação prevista para 2016 ou
2017.
Cursos:
Administração de Empresas;
Ciências Econômicas;
Engenharias (Ambiental, Automação e Controle, Civil, Industrial, Materiais,
Metalúrgica, Mecânica, Elétrica ou Produção);
Direito;
Propaganda e Marketing;
Relações Públicas.
CONHECIMENTOS:
- Pacote Office completo;
- Inglês nível intermediário
- Disponibilidade para estagiar na cidade de Sumaré.
BENEFÍCIOS:
Bolsa auxílio compatível com o mercado
Assistência Médica UNIMED
Assistência Odontológica UNIODONTO
50% Reembolso medicamentos
Transporte Fretado
Alimentação no local
www.vagas.com.br

Estagiário - Estatística
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Região / Bairro: centro
Requisitos:
A partir do 5º período de Estatística
Não é necessário experiência
Conhecimento em Word, Excel, PowerPoint, sãs ou interprese guide.
Interesse em aprendizado de pacotes estatísticos.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/estagiarioestatistica-233075.aspx

Estágio (a) Departamento Societário
Código da vaga: k752-404
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: um
Data de abertura: 15/01/2016
Previsão de encerramento: 26/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Q48Lmb

RJ - ESTAGIÁRIO (A) DE DESIGN
Buscamos candidatos (as) com os seguintes requisitos:
·
Cursando Design ou Desenho Industrial
·
Desejável vivência anterior na área de criação.
·
Domínio de Photoshop, Illustrator ou Indesign.
·
Disponibilidade para estagiar 6 horas diárias.
·
Necessário estudar no turno da noite.
ENVIAR JUNTO AO CURRÍCULO O PORTIFÓLIO
- Local de trabalho: Zona Norte
- Benefícios: Vale Alimentação + Bolsa de Estudo
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR O CURRÍCULO COM PRETENSÃO
SALARIAL PARA O E.MAIL anapaula@afamar.com.br E COLOCAR NO ASSUNTO A
VAGA EM QUESTÃO: ESTAGIÁRIO (A) DE DESIGN

Estágio Técnico em Segurança do Trabalho
Atividades:
Participar das atividades HSSE;
Reuniões de Segurança;
Inspeções de Segurança;
Conhecer programas de prevenção de segurança.
Necessário:

Inglês Intermediário;
Estar cursando Técnico em Segurança do Trabalho.
Horário:
08h00min às 15h00min
Local de Trabalho:
Ilha do governador
A empresa oferece:
Salário 740,00 + VR 30,00 + Seguro de vida + VT
Interessados e dentro do perfil enviar currículo no corpo do e-mail para
maria.eduarda@adecco.com colocando no assunto: Segurança do trabalho.

Estagiário externo
Escritório de Advocacia busca profissional no perfil abaixo:
Local de trabalho: Centro, Caxias, Barra ou Freguesia
Atividades: Atividades externas, acompanhar advogado nas audiências e
diligências.
Pré – requisito:
Cursando Direito a partir do 5º Período.
Bolsa: R$700,00 (s/ carteira OAB-E) ou R$800,00 (c/carteira OAB-E) + Auxílio
lanche (100,00) + VT
Interessados devem enviar currículo no CORPO do e-mail para:
rhjuridicorj@yahoo.com.br com o título: Estágio Direito Externo

Estagiário Jurídico
Pré-requisitos:
- Ensino superior em direito a partir do 7º período;
- Carteira OAB;
- Inglês intermediário;
- Desejável conhecimento em direito processual cível e direito cível;
- Conhecimento do pacote Office.
Atividades:
Atuar na área de contencioso cível.
- Acompanhar processos judiciais e elaboração de peças;

- Realização de diligências em fóruns e entes administrativos;
- Elaboração de planilhas;
- Alimentar o sistema jurídico.
Local de trabalho: Centro do Rio de Janeiro
A empresa oferece: bolsa auxílio + VR + VT
Interessados, enviar o currículo para talento_vagas@yahoo.com.br mencionando no
assunto "ESTAGIÁRIO JURÍDICO".

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. São 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. São 100%
grátis

