BANCO DE VAGAS DE 05/02/2016
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

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

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

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!

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!

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!

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

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

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!

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 17h00min 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!

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

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; Pró-

atividade; 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

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

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

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

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 do sistema de informações gerenciais e análises de
viabilidade de projetos (TIR, VPL e Payback).
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 FISCAL PLENO/ SENIOR / SANTA B / 1 VAGA(S)
Empresa de pequeno porte no ramo de Automação Industrial e Elétrica está com
uma 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!

ASSITENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Clinica Médica de Especialidades está com uma 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!

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 tributários
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

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 Contábeis, 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 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 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; Ótimos conhecimentos em informática (Word,
Power point, Outlook e principalmente no Excel); Conhecimento em inglês;
Conhecimento em sistemas de gestão; Obrigatórios 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

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: uma
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

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

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

Auxiliar Fiscal
Código da vaga: k4080-1
Ramo da empresa: Automóveis - Acessórios
Cidade: Palhoça/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 22/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1TewBhK

Assistente de Compras
Código da vaga: k4080-2
Ramo da empresa: Automóveis - Acessórios
Cidade: Palhoça/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 22/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Tewzq4

Analista de Recrutamento e Seleção
Código da vaga: k4079-1
Ramo da empresa: Outros
Cidade: Araucária/PR
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 21/01/2016
Previsão de encerramento: 19/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Jn1VJ1

Auxiliar Judiciário (a)
Código da vaga: k4018-2
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 19/01/2016
Previsão de encerramento: 18/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1ZLvzin

Auxiliar Contábil
Código da vaga: k4071-2
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 19/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1ZLvBqH

AUX. ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Transportadora está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar abertura e fechamento das ordens de serviços; Efetuar
pedido de peça do veículo em manutenção; Auxiliar nas rotinas administrativas;
entre outros.
Requisitos: Ensino Médio Completo; Rotinas administrativas e atendimento ao
público.
Salário: a combinar
Benefícios: V.R. + V.T. + Cesta Básica + Assistência Médica e Odontológica +
Seguro de vida + Convênio Farmácia.
Observações: Residir próximo a Rodovia Santos Dumont/Indaiatuba-sp
Os inteirem sados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o email cv.vagas96@gmail.com com a sigla Aux. Adm no campo assunto até o dia
15/02/2016.
Veja outras vagas de Aux. Administrativo no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA/O / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no seguinte de terceirização de serviços atuação para licitações em órgão
públicas está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Leitura de Edital, planilhas, toda a rotina administrativa.
Requisitos: Conhecimento em planilhas, rotina Administrativa, Boa Comunicação.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Cesta Básica, opção de plano de saúde,

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rafael para o email gerentecomercial@unicalimp.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
20/02/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativa/o no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Gerente Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1280494
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 19 de Fevereiro de 2016
•
Experiência profissional no segmento de Prestação de serviço (Telecom,
Callcenter, Limpeza e.
Segurança).
•Experiência comprovada com gerenciamento das áreas financeira, contábil, fiscal e
RH.
•Experiência com ERP’s (Microsiga / SAP ou outros).
•Formação em Ciências Contábeis ou Administração.
Descrição sumária do cargo:
Planejamento Financeiro:
Responsável pelas projeções financeiras da empresa, com estabelecimento de
metas de faturamento, estabelecimento de margens de lucratividade, geração de
recursos, necessidade de captação de financiamentos visando cobertura das
necessidades de capital de giro, investimentos e déficits do fluxo de caixa
projetado, etc.
Contas a Pagar / Contam a Receber
Responsável pela gestão e controle das áreas de contas a pagar/receber, tesouraria
geral e elaboração de fluxo de caixa da companhia. Avaliação de risco de crédito e
autorização de pagamentos.
Contábil / Fiscal
Gestão das áreas tributária e fiscal, fazendo o acompanhamento da elaboração dos
demonstrativos à receita federal: DCTF, DIPJ, Dirf, controle de impostos a pagar:
IRPJ, IRRF, ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS e obrigações acessórias relacionadas
(escrituração fiscal, Sintegra, GIA, Percomp, Dacin).
Acompanhamento da implantação de SPED Contábil e Fiscal e Nota Fiscal
Eletrônica.
Gestão do setor contábil fazendo o acompanhamento dos fechamentos contábeis,
apuração de depreciação, baixas, elaboração de balancetes, DRE, DLPA, apuração
de balanços, etc.
RH

Gestão da área de administração de pessoal, recrutamento e seleção,
desenvolvimento de recursos humanos, treinamento, etc.
Remuneração: R$9.000 CLT
Benefícios: Vale-transporte / convênio Médico / Vale-refeição / Reembolso de
Despesas / Cesta Básica
Local de trabalho: zona sul, próximo de estação de metrô.
Horário de trabalho: comercial *das 08h às 18h
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1280494/gerenteadministrativo-financeiro#sthash.v9wqUCzT.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento Financeiro (Controladoria)
Código da vaga: v1297567
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Fevereiro de 2016
Busco um Analista de Planejamento Financeiro com foco em Controladoria;
Experiência no ERP Hyperion(diferencial);
Experiência com relatórios MIS (diferencial);
Inglês Fluente Mandatório;
Responsabilidades:
- Preparar relatórios MIS mensalmente;
- Analisar e justificar as variações;
- Preparar apresentações financeiras (PPT);
- Revisar dados dos ERPs HFM e FMR que são abastecidos por outros membros
buscando a exatidão e integridade de informações.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1297567/analista-deplanejamento-financeiro-controladoria#sthash.zVhFXobi.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Sênior - Cadastro Fiscal
Código da vaga: v1296804
Nível hierárquico: Sênior
Local: Santana de Parnaíba / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Fevereiro de 2016
Principais Atividades:
- Criar regras de tributação de ICMS, ICMS-ST, PIS-COFINS e IPI para as
mercadorias nas operações de compra e venda.
- Manter as regras de tributação de itens atualizadas no sistema;
- Conhecimento das Operações B2B e B2C (tributação, regras, operações
triangulares, remessas e retornos e etc);
- Acompanhamento de mudanças da Legislação, interpretação dos impactos da
mudança na atividade;
- Elaboração de Ementários informativos de mudança de legislação contendo a
interpretação do analista e impacto.
- Realização de comunicação escrita e verbal de forma clara e adequada ao público
que visa atingir;
- Análise de Custo e Margem dos Produtos;
- Suporte a diversas áreas da companhia (Operações, Comercial, Fisco Review,
Reposições, Jurídico, Financeiro e etc);
- Realizar estudos e soluções de consultas da ordem tributária
Perfil Profissional:
- Formação superior em Ciências Contábeis;
- Desejável conhecimento em cadastro de diferentes itens;
- Conhecimento da legislação tributária;
- Organização, comprometimento, disponibilidade, proatividade.
Início imediato
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1296804/analista-fiscal-seniorcadastro-fiscal#sthash.OL8hThhp.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria
Código da vaga: v1296085
Nível hierárquico: Pleno
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 18 de Março de 2016
Requisitos da Vaga:
Construção de relatórios para diretoria e presidência
Avaliação de indicadores econômicos e contábeis
Domínio do Excel e Power point
Escolaridade: Superior completo ou cursando
Salário:
Informar pretensão salarial.
Benefícios:

Assistência Médica;
Seguro de Vida;
Vale Refeição;
Vale Alimentação;
Vale Transporte;
Local de Trabalho: Goiania.
Forma de Contrato:
CLT
Grupo Empz
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1296085/analista-decontroladoria#sthash.94OUdCX7.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Recursos Humanos (Sorriso/Sinop)
Código da vaga: v1298685
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Mato Grosso / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Fevereiro de 2016
*Atuação generalista nas diversas atividades de Recursos Humanos como
comunicação interna, treinamento e recrutamento e seleção;
*Rotinas de departamento de pessoal, conferência de ponto, benefícios e prévia de
folha;
*Disponibilidade para viagens;
*Disponibilidade para atuar na cidade de Sorriso ou Sinop/MT.
Obs: Destacar a pretensão salarial na carta de apresentação.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298685/assistente-derecursos-humanos-sorriso-sinop#sthash.CdKbbkJn.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Júnior.
Código da vaga: v1295851
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Fevereiro de 2016

Atribuições
Necessária Carteira da OAB.
Experiência nas áreas: Contencioso Cível, Trabalhista e Tributário e
Consultivo/Preventivo. ( Pode ser estágio)
Pacote Office - Word, Excel, internet, digitação.
Competências Desejáveis: Experiência em Departamento Jurídico de empresas ou
experiência com atividade da construção civil / incorporadoras (pode ser estágio).
Conhecimento de software de processos jurídicos (CPJ, CP-PRÓ, Tedesco, PRÓJURIS etc.).
Competências Pessoais Importantes: Comprometimento, assiduidade, pontualidade,
desenvoltura, firmeza, relacionamento interpessoal, dinamismo, objetividade,
atenção concentrada, organização, assertividade, boa comunicação, iniciativa, boa
resposta a trabalho sobre pressão, curiosidade e boa aparência.
Formação: Superior Completo em Direito.
Salário pretensão salarial.
Benefícios: AM + AO + VT ou auxílio combustível + VR + VA.
Local de Trabalho: Centro - RJ.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1295851/advogadojunior#sthash.kbe6MT3t.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado II
Código da vaga: v1296859
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Fevereiro de 2016
Principais atribuições:
Foco em contencioso
Atuação generalista na área tributária, mas voltada a Impostos Diretos (IR/CSLL).
Gerenciamento de estratégia de defesa junto aos advogados terceiros
Contato com órgãos públicos e atendimento à fiscalização
Planejamento tributário e análise de riscos
Gestão de contingências e provisões.
Qualificações requeridas:
Graduação em Direito
Curso de contabilidade desejável
Inglês fluente
Experiência anterior com contabilidade
Microsoft Office nível Avançado.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1296859/advogadoii#sthash.y1xbqf3V.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo Operacional - Santos/SP
Código da vaga: v1298682
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santos / SP / BR
Data de expiração: 24 de Fevereiro de 2016
RESPONSIBILITIES:
• Receiving / sending / translation, of letters and other documents exchanged
between the company and client.
• Receive / send and protocol the monthly Measurement Reports (RM's) as well as
the return of these documents to financial department for accounting.
• Receive by e-mail the purchase requisitions - PR’s - (spares / consumable /
services and repair) and PIRs, print, request the manager approval, send by e-mail
back to the buyer and update (daily) the budget monitoring.
• Receiving and maintenance of physical files and database Indicators of Unit
performance (KPI's), keeping them always updated.
• Assisting in the maintenance of physical files, operational and technical.
• Receive by e-mail/ file (physically and electronically) and send when necessary
(to the production partners) the daily reports.
• Receive by mailbag, by e-mail when it is urgent, the local invoices request the
manager approval, send back to the financial department;
• To give support to the receptionist when necessary.
JOB REQUIREMENTS
• Microsoft Office Knowledge;
• Graduation in High School;
• Advanced/Fluent English knowledge.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298682/assistenteadministrativo-operacional-santos-sp#sthash.QK1h0JcW.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Contábil - Contrato Temporário
Código da vaga: v1298686
Nível hierárquico: Pleno

Local: Macaé / RJ / BR
Data de expiração: 24 de Fevereiro de 2016
Responsabilidades:
- Contabilidade Geral;
- Análise, classificação e conciliação contábeis e financeiras;
- Apurar impostos diretos e indiretos;
- Elaborar balanços e balancetes e relatórios contábeis, por meio de análises de
lançamentos e despesas;
- Relatórios de fechamento contábil;
- Analisar de ativos / passivos;
- Suporte Interno / Auditoria Externa;
- Ativos e Depreciação, entre outros.
Requisitos:
- Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis;
- Boa comunicação;
- Bons conhecimentos em Inglês - Leitura, escrita e conversação ( Intermediário /
Avançado).
- Boa experiência em Contabilidade.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298686/analista-contabilcontrato-temporario#sthash.sKjrJ56P.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA CONTÁBIL / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
CJ DO BRASIL está com uma vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Experiência com atendimento auditoria. Experiência com
atendimento a fiscalização. Experiência com ativo imobilizado. Possuir CRC ativo.
Conhecimentos em Tributos PIS/ COFINS, ICMS e IPI.
Requisitos: Análise Contas Patrimoniais obrigações Acessórias (Sped e o ECF),
classificações e conciliações contábeis e financeiras, transfer Price, preparação do
balanço, relatórios gerenciais, legislação e apuração de IRPJ e CSLL.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Seguro de Vida em Grupo, Tíquete Alimentação, Restaurante na empresa,
Participação nos lucros, Convênio com Farmácia.
Observações: Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: De segunda a sexta,
das 7h: 30 às 17h: 18.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
talentos@cj.net com a sigla CONTÁBIL no campo assunto até o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de Analista Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUX. ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de insumos para informatica está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuar na área financeira
Requisitos: Conhecimentos na área financeira e fiscal, tais como; Contas a Pagar e
Receber, Emissão de Nfe, Conciliação Bancária, Fluxo de Caixa, Conhecimento em
Sistemas Financeiros, Calculo de Juros e Impostos, Emissão de Boleto,
Fechamento, Negociação com Clientes, Livro Caixa, entre outros.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Prêmio + Cesta Básica + Vale-Transporte
Observações: Segunda a Sexta-feira - horário comercial. Empresa localizada na
região do Jd. Leonor
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Elaine para o email recrutamentorecycle@gmail.com com a sigla ADM no campo assunto até o dia
10/02/2016.
Veja outras vagas de Aux. Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1299131
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: UMA
Data de expiração: 25 de Fevereiro de 2016
- Auxiliar o Coordenador nas rotinas diárias;
- Rotinas Administrativas, digitalizações, arquivos;
- Solicitações de documentos;
- Análise de documentos;
- Contato com prepostos;
- Conferencia de relatórios;
- Acompanhamento/ recebimento de notificações de audiências;
E demais atividades inerentes ao setor.
Á partir de 3º período de Direito
Local: São Paulo.
Horário Comercial
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1299131/assistentejuridico#sthash.n0DN4x13.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Sênior (Contratos)
Código da vaga: v1286311
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Fevereiro de 2016
Buscamos um(a) advogado(a) para atuar na área contratual.
Pré-requisitos:
- Formação superior completa em Direito com OAB ativo;
- Pós-graduação em área correlata será considerada um diferencial;
- Inglês avançado a fluente é imprescindível (será testado);
- Relevante experiência na área contratual em empresas/escritórios de médio a
grande porte, preferencialmente, multinacionais;
- Experiência em análise e elaboração de contratos nacionais e internacionais;
- Pacote Office;
- Disponibilidade para viagens.
Habilidades:
- Apto(a) a lidar sob pressão;
- Facilidade para trabalhar em equipe.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1286311/advogado-seniorcontratos#sthash.Gh7BbclG.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista
Código da vaga: v1286294
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Fevereiro de 2016
Buscamos um(a) advogado(a) para orientar e assessorar a companhia na área
trabalhista.
Pré-requisitos:
- Formação superior completa em Direito com OAB ativo;
- Pós-graduação em área correlata será considerada um diferencial;
- Inglês intermediário a fluente (será testado);
- Experiência na área trabalhista em empresas/escritórios de médio a grande porte,
preferencialmente, multinacionais;
- Pacote Office;
- Disponibilidade para viagens.
Habilidades:

- Apto(a) a lidar sob pressão;
- Facilidade para trabalhar em equipe.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1286294/advogadotrabalhista#sthash.SirZMjT4.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista de Licitações
Código da vaga: v1299069
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Fevereiro de 2016
Requisitos e conhecimentos necessários:
•Formação superior e cursos voltados para TI;
•Inglês avançado;
•Boa experiência com vendas de TI para governo;
•Sólido Conhecimento Legislação de Licitações: Leis, Decretos, Instruções
Normativas, Portarias, Resoluções, Orientações Normativas, Acórdãos,
Jurisprudências, entre outros;
•Ter atuado na análise de editais para determinar viabilidade técnica e jurídica;
•Ser conhecedor de atestados de capacidade técnica;
•Experiência na elaboração de planilhas de formação de custos do MPOG;
•Ter trabalhado com pré-vendas de serviços de TI e com formação de custos.
Requisitos e conhecimentos desejáveis:
•Ter atuado com gestão de contratos públicos;
•Conhecer tecnicamente serviços de:
Fábrica de Software;
ITO;
Cloud;
Datacenter;
Segurança;
Tele presença;
Contact Center.
•Ter experiência com controle de oportunidades com parceiros;
•Experiência na venda de serviços de TI.
Atribuições:
•Gestão estratégica de todo o acervo de atestados e certificados.
•Gestão toda documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista
financeira e técnica e para participação em Editais e RFPs de todo o Brasil.
•Controle das licitações em andamento em todas as suas fases.
•Controle da regularidade da empresa para participar das licitações (SICAF, Índices
Financeiros, Compromissos assumidos, entre outros).
•Controle de questionamentos, recursos e impugnações.

•Conferência da documentação técnica e proposta comercial.
Local de trabalho: Centro, RJ.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1299069/especialista-delicitacoes#sthash.wlMFBcP9.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1299130
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Distrito Federal / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Fevereiro de 2016
Objetivo do Cargo:
Responsável pela análise de informações SAP para emissão das Notas Fiscais dos
produtos acabados, pesagem de veículo e digitação de notas fiscais de entrada.
Principais atividades:
- Análise de documentos recebidos da logística e posterior emissão de Nota
Fiscal/pesagem de veículo; - Digitação das Notas Fiscais de entrada de materiais
produtivos. Conhecimentos Necessários:
- Ferramentas Excel, Word e Power Point; - Conhecimento em Faturamento;
Desejável:
- SÁ Local de Atuação:- Brasília/DF.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1299130/assistenteadministrativo#sthash.oeUTzSHf.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga: v1299180
Nível hierárquico: Pleno
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Fevereiro de 2016
REQUISITOS
• Formação: ENSINO SUPERIOR.
• Experiência: ÁREA ADMINISTRATIVA;

• Conhecimentos específicos: Noções de Departamento De Pessoal E Noções
financeiras.
•INFORMAÇÕES
• Local de trabalho: MANUTENÇÃO.
• Horário de trabalho: 08h00minh AS 18h00minh
• Tipo de contrato: EFETIVO.
• Benefícios: VT, VA, VR, PS, PO.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1299180/analistaadministrativo#sthash.JLaI0v5E.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administração Financeira
Código da vaga: v1299072
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Fevereiro de 2016
Auxiliar nas atividades de contas a pagar. Conciliação bancária, pagamentos
nacionais e estrangeiros. Separar os documentos pertinentes e realizar conferência
dos dados de pagamentos e valor. Auxiliar na administração das previsões de
pagamentos, antecipações e devoluções, auxiliar nos assuntos atinentes ao setor
de Contas a Pagar, tais como: vencimentos e valores incorretos, ausência de boleto
ou Nota Fiscal entre outros, a fim de solucionar pendências e irregularidades.
Formação: Ensino Superior cursando ou completo
Experiência em rotinas administrativas
Pacote Office.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência médica, odontológica, vale alimentação, refeição no local,
convenio farmácia. Fretado em Campinas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1299072/assistenteadministracao-financeira#sthash.kcwd9EvC.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Controladoria
Código da vaga: v1299157
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Fevereiro de 2016
Atuará oferecendo suporte ao Diretor Administrativo Financeiro na gestão das áreas
contábil, fiscal, tesouraria, faturamento, planejamento, controladoria e cobrança,
elaborar demonstrativos financeiros conforme legislação, além de orientar a equipe
envolvida, desenvolvimento e análise EBITDA, elaboração de relatórios financeiros
e gerenciais para reporte á diretoria e acionistas.
Perfil:
Deverá ser graduado em Economia, Administração ou Ciências Contábeis,
conhecimento sólido em contabilidade e legislação fiscal, foco em resultado,
experiência em cargos de liderança e pró-atividade.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1299157/gerente-decontroladoria#sthash.21vtNM5j.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Contábil / Fiscal
Código da vaga: v1299087
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Fevereiro de 2016
Auxiliar nos processos contábeis e fiscais existentes na Empresa, consultando e
registrando os documentos que se referem às entradas de notas fiscais de
mercadorias e serviços, lançando dados no sistema contábil, fazendo conciliações
de impostos, participando de atividades relacionadas ao fechamento mensal e
anual, visando colaborar para plena execução dos processos do setor.
Ensino médio completo. Desejável Superior cursando
Experiência em rotina contábil / fiscal: lançamentos contábeis, legislação contábil e
tributos. Pacote Office.
Benefícios: Vale-Transporte, Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência
Odontológica, Seguro de Vida em Grupo, vale Alimentação, Restaurante na
empresa, Participação nos lucros, Convênio com Farmácia, Estacionamento, Auxílio
Creche, Transporte Fornecido pela empresa.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Vaga em campinas. Disponibilidade para atuar na região.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1299087/assistente-contabilfiscal#sthash.R61wt4Dy.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Estatística
Código da vaga: k3422-173
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 28/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WSRmzt

Secretária Executiva
Código da vaga: k444-1252
Ramo da empresa: Administração e Limpeza Predial
Cidade: Natal/RN
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 12/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Sq5Xle

Assistente Financeiro Contábil
Código da vaga: k444-1258
Ramo da empresa: Outros
Cidade: Natal/RN
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 12/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Sq5Whe

Advogado (a)
Código da vaga: k7-3244
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: um
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 26/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WSRlvt

Consultor (a) Contábil
Código da vaga: k1924-33
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WSRlvz

Administrador (a) de Suporte
Código da vaga: k3345-13
Ramo da empresa: Auditorias, Empresas de Gestão, Assessoria Empresarial e
Logística.
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WSRlLQ

Analista Sênior de Controladoria
Pré-Requisitos:
• Superior completo em Economia ou Engenharia de Produção.
Conhecimentos Obrigatórios:
• Domínio do pacote Office avançado, sobretudo em Excel e PowerPoint;
Matemática Financeira.
• Business Intelligence (BI), Sistemas Integrados SAP CO/BPC e Sistema de
Custeio.
Missão do Cargo:
Apurar, acompanhar e avaliar o orçamento empresarial, os custos e a viabilidade
econômico-financeira de produtos e investimentos através da geração e do
desenvolvimento de informações utilizando ferramenta de BI, ERP e outras,
subsidiando a alta administração e demais gerências na tomada de decisões.
Local de Trabalho: Centro - Rio de Janeiro - RJ
Faixa: R$ 6.000,00 a R$ 7.000,00
Benefícios: Vale-transporte + Assistência Médica e Odontológica + Vale-refeição
(24,00) + Vale Alimentação (415,00) + Auxílio Creche + Auxílio Babá + Previdência
Privada + Seguro de Vida + Vale Cultura.
Candidatos dentro do perfil devem candidatar-se através do link
vagas.com. BR/v1296765

Recepcionista Bilíngue
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Região / Bairro: Centro
Requisitos:
Ensino médio completo.
Experiência na função de recepcionista bilíngue e ou recepcionista.
Vivência com atendimento ao público, controle de acesso em prédios comerciais de
alto luxo.
Inglês (será testado).
Ter disponibilidade total de horário.
Dinâmica.
Pro ativa.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 09h12min horas às 19h00min horas
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico.
Forma de contratação: CLT

Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/recepcionista-bilingue-234930. aspx

Analista Fiscal
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: contábil (escritório)
Região / Bairro: Centro
Atividades:
Toda área fiscal
Requisitos:
3° grau completo
Conhecimento em toda área fiscal
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
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/analistafiscal-234929. aspx

Auxiliar Administrativo
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: Varejista (moda)
Porte da empresa: Grande
Atividades:
Suporte ao setor de desenvolvimento de produtos.
Controle de peças e alimentação de planilhas.
Confecção de relatórios.
Planejamento e organização.
Requisitos:
Criatividade e inovação.

Gosto por moda.
Conhecimentos básicos em ficha técnica.
Ensino médio completo.
Técnico em administração.
Inglês básico.
Pacote Office básico.
Conhecimentos básicos de corel draw.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
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/auxiliaradministrativo-234926.aspx

Encarregado de Logística
Para a cidade de São João de Meriti / RJ
Segmento: varejista
Porte: grande
Perfil:
Experiência em liderança
Desejável ensino superior completo ou cursando (administração ou logística)
Desejável pacote Office avançado.
Principais atividades:
Gestão de pessoas (contratação, demissão e treinamentos).
Coordenar a operação de carga e descarga
ISO 9001, garantir que os processos sejam cumpridos conforme as normas.
Gestão de inventário (equipamentos e produtos)
Controle de contratos e desenvolvimento de novos fornecedores para prestação de
serviço
Horário de trabalho: 13h40min h às 22h00min h - segunda a sábado
A empresa oferece:
Salário: R$ 2. 276,00
Benefícios: VT + alimentação no local + cesta básica + cartão Multicheque +
convênio com instituições de ensino
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/encarregado-de-logistica-222630.aspx

Assistente Contábil e Fiscal
Código da vaga: k1931-123
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 28/01/2016
Previsão de encerramento: 22/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1nSnask

ANALISTA DE CUSTOS
Para atuar em Multinacional de grande porte em Guarulhos.
Necessário ter experiência na função;
Conhecimento em Excel avançado;
Inglês intermediário;
Espanhol será considerado diferencial;
Fácil acesso a regi]ao de Guarulhos.
Interessados devem candidatar-se à vaga no link:
http://hr4.selecty.com.br/vaga/311/vaga-para-analista-de-custos-em-guarulhossp.
Em caso de dúvidas, entre em contato.
Rosana - 3500-4408

Auxiliar de Departamento De Pessoal – Niterói
Requisitos:
- Ensino Médio Completo.
- Conhecimento Avançado em Excel.
- Experiência comprovada na função.
- Conhecimento no Sistema Alterdata
Funções:
- Admissão;
- Rescisão;

- Compra de benefícios;
- Folha de pagamento;
- Folha de ponto;
- Encargos Sociais;
- Atendimento pessoal e telefônico;
- Arquivo.
Salário: R$1.200,00 + VT + VR + Plano de Saúde e Odontológico (após o período
de experiência) + Seguro de Vida
Horário de trabalho: Segunda a Quinta 08h00min às 18h00min e Sexta 08h00min
às 17h00min
Interessados e dentro do perfil solicitado, encaminhar o currículo no corpo do email clique no link e envie seu cv diretamente para a empresa sem intermediários.
http://www.trabalhonointerior.com/2016/01/auxiliar-de-departamentopessoal_27.html

Auxiliar Administrativo
É necessário ter experiência em emissão de boletos, fechamento de caixa,
planilhas, atendimento ao cliente entre outros.
Trabalhar de segunda a sexta-feira das 13h30 às 22h30 e sábado alternados das
08h às 16h.
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Vale Transporte e Vale Refeição
Trabalhar no Morumbi, São Paulo.
Interessados encaminhar seus currículos atualizados para o e-mail: clique no link e
envie seu cv diretamente para a empresa sem intermediários
http://www.vagasurgentessp.com/2016/01/auxiliar-administrativo-sao-paulo1_27.html

Analista de R&S
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista (alimentação)
Região / Bairro: Padre Miguel
Atividades:
Anúncio de vagas,

Triagem de currículos,
Convocação de candidatos,
Entrevistas individuais,
Dinâmicas de grupo,
Relatórios mensais,
Entrevistas de desligamento,
Integração de novos colaboradores entre outras atividades pertinentes a área de
R&S.
Requisitos:
Ensino superior completo em psicologia com crc ativo.
Desejável sólida vivência em rotinas de recrutamento e seleção e demais áreas
pertinentes no setor de Rh.
Ter prática com grande volume de vagas será o diferencial.
É importante ter disponibilidade para deslocamento nas filiais da empresa
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 08h00min horas às 18h03min horas
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Cesta Básica.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analista-ders-234525.aspx

Assistente de Departamento De Pessoal
Código da vaga: k1931-121
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 26/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrcBy

Assistente Financeiro (a) Júnior
Código da vaga: k479-641
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrbgS

CONTADOR / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Sócio em assessoria empresarial na área de contabilidade,
focado em ser um DIFERENCIAL de mercado. Empreendedor e determinado.
Atender as necessidades dos clientes e suprir as deficiências do mercado,
Requisitos: Profissional da área de contabilidade com grande experiência em
Indústria, Comércio e Serviços, busca profissional também experiente com
formação acadêmica em ciências contábeis que tenha a ambição de empreender na
área de Serviços Contábeis e com o propósito de ser um DIFERENCIAL de mercado.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Pereira para o email contador.socio@outlook.com com a sigla Contadora no campo assunto até o
dia 28/02/2016.
Veja outras vagas de CONTADOR no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Metalúrgica contrata para inicio imediato. Está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Emissão de NF de venda, remessa e serviços; entrada de notas
fiscais, etc.

Requisitos: 2º grau completo Amplo conhecimento em faturamento, CFOP, emissão
de notas fiscais, impostos, etc.
Salário: R$ 1.150,00
Benefícios: Transporte, refeição e assistência médica.
Observações: RESIDIR EM CAMPINAS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
milrecrutamento5@gmail.com com a sigla AF no campo assunto até o dia
10/02/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CONTADOR / AMERICANA / 1 VAGA(S)
Indústria do ramo mobiliário está com uma vaga(s) em aberto para americana.
Responsabilidades: morar em americana ou santa Barbara
Requisitos: Experiência na função em empresas Setor Industrial. Conhecimento em
toda rotina contábil de lançamentos e conciliações de contas; Apurações de
Impostos; Fechamentos contábeis do Balancete, DRE; Escrituração e controle
contábil dos livros pertinentes; Preparação e entrega de todas as obrigações fiscais,
ECF, DIRF, DCTF, GIAS; Preparação de informação para relatórios gerenciais.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daniela Pastare-lo
para o e-mail daniela@hdvisual.com.br com a sigla dp no campo assunto até o dia
10/02/2016.
Veja outras vagas de Contador no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente Administrativo I
Requisitos para a vaga:
Ensino médio completo ou superior em curso;
Habilidade no Pacote Office.
Principais atribuições da vaga:
Recebimento dos processos judiciais
Marcação de prazos judiciais
Preparação dos processos para digitalização
Digitalização dos processos

Renomear os arquivos digitais
Distribuir os arquivos renomeados para os cadastradores;
A Empresa oferece: salário R$ 1378,34 + VT + VR (R$ 15,00)
Horário de Trabalho: De segunda a sexta de 9h até 18h.
Local de Trabalho: Centro/RJ
Regime de contratação: Terceirizado
Interessados encaminhar currículos para rh8@personale.com.br, colocando no
título da vaga Auxiliar Administrativo I.

ASSISTENTE DE RH PLENO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria de médio porte está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuará prestando suporte às áreas de T&D e Cargos e Salários,
bem como com relatórios, pesquisas e análises para tomada de decisão.
Requisitos: Ambos os sexos. Ensino superior ou cursando em RH ou Administração.
Salário: R$ 2.150,00
Benefícios: Refeição no local, Cesta Básica, Convênio Médico, PLR e Seguro de Vida.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o email recrutando2014@bol.com.br com a sigla RH no campo assunto até o dia
10/02/2016.
Veja outras v aguas de Assistente de RH Pleno no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ORÇAMENTISTA FUNILARIA / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Centro de Recuperação Automotiva está com uma vaga(s) em aberto para
AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Responsável pela elaboração de orçamentos de funilaria e
pintura.
Requisitos: Experiencia na elaboração de orçamentos de funilaria e pintura de
veículos multimarcas de pequeno e médio porte. Experiência com os sistemas
Audatex, Orion e Soma.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Observações: Enviar pretensão salarial.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail recrutamento.am@outlook.com com a sigla Orçamentista no campo
assunto até o dia 10/02/2016.
Veja outras vagas de Orçamentista Funilaria no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE FINANCEIRO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Ultrajes está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: CONTAR CLIENTES ATRAVÉS DE E-MAIL E TELEFONE COLETAR
REFERENCIA COMERCIAIS DADOS SERASA CONTANDO CLIENTES E
REPRESENTANTES
Requisitos: ATUAÇÃO NA ÁREA DE COBRANÇA - ANÁLISE DE CREDITO LIBERAÇÃO DE PEDIDO- SEXO FEMININO - SUPERIOR CURSANDO EM ADM SEGUNDA A SEXTA DAS 08h00min ÁS 17h48min
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Cesta Básica Vale Transporte Refeição
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Josiane para o email ULTRAFEST.VALINHOS@YAHOO.COM.BR com a sigla AF no campo assunto até
o dia 15/02/2016.
Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar Administrativo (a) Financeiro (a)
Código da vaga: k4015-11
Ramo da empresa: Indústria de Fios Elétricos, Cabos e Conectores.
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 30/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PI2PvT

Assistente Administrativo - Temporário
Código da vaga: v1301486
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Natal / RN / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Fevereiro de 2016
Principais Atividades
- Efetuar o apontamento de horas, através das marcações de ponto eletrônico,
registrando atestados e tratando divergências identificadas;
- Interface com a área de folha de lamento, a fim de, reunir documentação para
férias, rescisão contratual, homologações no sindicato;
- Realizar o recrutamento e seleção de pessoal, captando candidatos, efetuando
análise prévia através de contato telefônico e entrevista presencial, juntamente
com a área solicitante;
- Efetuar a integração de novos colaboradores, preparando os documentos
necessários para admissão e fornecendo orientações inerentes às políticas de RH e
procedimentos internos, a fim de garantir a integração dos mesmos no ambiente de
trabalho;
- Administrar benefícios concedidos pela empresa aos empregados, providenciando
a entrega e levantando informações necessárias para manutenção (inclusões,
alterações e exclusões), com a finalidade de assegurar o pagamento dos benefícios
aos colaboradores;
- Efetuar o levantamento de informações para composição dos indicadores de RH,
tais como: taxa de saída, turnover, horas extras, entrevistas de desligamento;
- Prestar atendimento e suporte aos empregados e gestores, fornecendo
informações e orientações aos assuntos relacionados à folha de pagamento,
procedimentos e normas internas;
- Apurar e inserir no sistema de gestão ou planilhas, os indicadores de produção;
- Fornecer as informações para a elaboração do quadro de gestão à vista, a fim de
possibilitar o acompanhamento das metas estipuladas;
- Executar outras atribuições correlatas, de acordo com a necessidade da área;
Formação
Superior completo ou cursando em Administração de empresas, Recursos Humanos
ou afins.
Local de Trabalho
- Natal/RN
- Horário: 07h às 17h
Observação
- Vaga temporária com possibilidade de efetivação
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301486/assistenteadministrativo-temporario#sthash.KGC80nrS.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo I
Código da vaga: v1298876
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Pirituba / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Fevereiro de 2016
* Pré-requisito:
- Ensino médio completo;
* Local de Trabalho:
Usina Hidrelétrica Machadinho – Pirituba/SC.
* Conhecimentos Necessários:
- Aplicativos Microsoft (Word, Excel e Power point);
- Noções contábeis;
- Técnicas de Redação.
* Atividades do cargo:
-Emissão de Notas de Débito/ encaminhar internamente as NF’s;
-Controlar a agenda de compromissos do gerente da U.O;
-Controlar as correspondências internas e externas e demais documentos da U.O;
-Executar os procedimentos para realização de viagens dos empregados da U.O;
-Recepcionar as pessoas, e encaminhá-las e/ ou prestar-lhes as informações
desejadas;
-Levantar as necessidades, solicitar e controlar os materiais de expediente da U.O.;
-Processar alguns pagamentos da U.O. Via sistema Oracle;
-Apoiar as atividades desenvolvidas pela U.O.;
-Controle e arquivo de documentos solicitados.
Data início de inscrição: 25/01/2016
Data término de inscrição: 09/02/2016
"A Tractebel Energia prioriza a contratação de pessoas com deficiência".
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298876/assistenteadministrativo-i#sthash.Io36v1Sg.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga: v1298883
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Fevereiro de 2016
Horário de trabalho: segunda a sexta de 08h30min às 18h15min com uma hora de
intervalo.

Descrição das atividades: Suporte ao setor administrativo; cotar e realizar compras
de passagens aéreas reservas de hotéis e locação de automóvel, para todos os
funcionários, conforme demandas estabelecidas; efetuar o controle dos contratos
no sistema, revisar e solicitar a alteração sempre que necessário, entre outras
demandas da área.
Benefícios: VT, VR, Plano de Saúde, Bolsa de Estudos, Seguro de Vida.
Salário: R$ 2.086,28
OBS.: Vaga Temporária - Para cobrir licença maternidade.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298883/analistaadministrativo#sthash.akdviRvH.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado(a) Sênior
Código da vaga: v1299830
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Março de 2016
Requisitos:
Formação superior completa em Direito;
Indispensável OAB;
Desejável Pós em Processo Civil ou Mestrado em Direito;
Experiência em cobrança judicial (recuperação de crédito, falência, execução,
monitória, Arresto);
Experiência em contencioso cível empresarial, com foco em análise de contratos de
finanças, compras, contratos gerais, condução e acompanhamento de processos
administrativos/judiciais;
Conhecimento avançado em Excel - planilhas e controles de processos;
Necessário inglês fluente, desejável espanhol.
Principais atividades:
Assessorar juridicamente às unidades do Grupo BASF, através de análise de
contratos, controle de processos de ordem geral, cobrança judicial,
comparecimento em audiências e a outros atos, para fins de salvaguardar e
defender os direitos e os interesses da instituição.
Local da vaga: São Paulo - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1299830/advogado-asenior#sthash.uZ9BqdI3.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO CONTRATUAL PLENO (v1300310)
Código da vaga: v1300310
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Data de expiração: 27 de Fevereiro de 2016
PRINCIPAIS ATIVIDADES
Dar apoio às áreas internas relativas à interpretação de contratos, cláusulas,
aditivos, entre outros;
Elaborar e/ou analisar contratos da AES Serviços (e.g. Prestação de Serviços,
Fornecimento de Materiais, P&D, Eficiência Energética, Consultorias,
Compartilhamento de Infra-Estrutura, Parcerias Comerciais, Termos de Quitação,
Distratos, NDA`s, Aditivos, dentre. Elaborar e/ou analisar as notificações e contra
notificações;
Participar de reuniões internas e externas de negociações de contratos, aditivos
e/ou projetos específicos;
Prestar assessoria jurídica à área de Novos Negócios da AES Serviços na
implementação de novos projetos por meio do atendimento às consultas,
elaboração e/ou revisão dos documentos da operação.
REQUISITOS DA VAGA
Superior Completo em Direito com OAB;
Pós em direito empresarial, direito contratual e/ou societário - será considerado um
diferencial.
Experiência em contratos comerciais;
Inglês avançado
Pacote Office: Word e Power Point (Intermediário), Excel (Básico).
Imprescindível conhecimento em Direito Civil, Administrativo e Empresarial.
Legislação do Setor de Energia Elétrica - desejável
Local de Trabalho: Tamboré/Barueri
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1300310/advogado-contratualpleno#sthash.pmb0cQqX.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado - Ambiental
Código da vaga: v1300117
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Fevereiro de 2016
Perfil: Formado em Direito
Atuação:

Direito Ambiental
Requisitos:
* experiência em Direito Público/administrativo.
Idiomas: Inglês fluente
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1300117/advogadoambiental#sthash.BwECFh0U.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Backoffice On Shore Night Jr (HORÁRIO NOTURNO).
Código da vaga: v1298935
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
A área de Backoffice On Shore – Night do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM é
responsável pela conferência das operações de Renda Variável e BMF,
processamento, análise e envio dos relatórios.
Atividades:
Responsável em fazer o pre-machinha das operações e a disponibilização dos
relatórios dos Fundos aos gestores.
Pré-requisitos:
Graduação em Economia, Matemática, Ciências Contábeis ou Administração;
Noções de Instrumentos Financeiros e Matemática Financeira;
Disponibilidade para trabalhar em horário noturno;
Inglês intermediário;
DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR NO PERÍODO DE 17h30min ÀS 01h56min.
Requisitos Desejáveis:
Experiência em Mercado Financeiro e/ou Fundos de Investimento.
Local de trabalho:
Centro - Rio de Janeiro.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298935/analista-de-backofficeon-shore-night-jr-horario-noturno#sthash.a6rinXTV.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento Estratégico SR
Código da vaga: v1300125
Nível hierárquico: Sênior

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Fevereiro de 2016
Atuar nas seguintes frentes:
1)Planejamento Estratégico
- Desenvolver relatórios de desempenho do negócio com indicadores que facilitem a
tomada de decisão e o direcionamento estratégico da empresa (curto, médio e
longos prazos)
- Apoiar projetos estratégicos da empresa, apoiando sua estruturação,
planejamento e acompanhamento; avaliando seus riscos e potenciais obstáculos de
entrega e; elaborando análises para suportar a tomada de decisões do projeto
2)Inteligência Competitiva
- Responsável pelas analises e estudos da atuação do cartão Carrefour e dos
principais concorrentes
- Análises e acompanhamento do mercado de crédito ao consumidor, especialmente
em varejistas
3) Analises ad-hoc, pontuais
- Prover informações de alto valor estratégico para as decisões do Banco CSF, por
meio da análise de tendências e cruzamento de informações internas e externas
Remuneração: Compatível com o Mercado
- Benefícios: Vale transporte, vale refeição e refeitório no local, vale alimentação,
assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, PLR, convênio
farmácia e previdência privada;
- Horário: Comercial
- Local de trabalho: Zona Sul de São Paulo;
- Modalidade contratual: CLT.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1300125/analista-deplanejamento-estrategico-sr#sthash.xnmYsHe0.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Financeiro e de Controladoria
Código da vaga:v1300001
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas:1
Data de expiração:26 de Fevereiro de 2016
• Responsável pelo Planejamento Financeiro, Fiscal e Controladoria da empresa;
• Responsável pela gestão de Contas à Pagar, Contas à Receber, Conciliações
bancárias, Tesouraria e Fluxo de Caixa;
• Responsável por gerenciar as equipes Financeiras aprox. 4 pessoas;
• Responsável pelo Planejamento Financeiro, Tributário e de Investimentos;

• Responsável pela Gestão de Orçamento e Planejamento Empresarial (matricial);
• Acompanhamento de Custos e Precificação;
• Acompanhamento e gestão Contábil e Fiscal.
• Responsável por implantar melhorias na gestão financeira e fiscal da empresa;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1300001/coordenadorfinanceiro-e-de-controladoria#sthash.gxkTwgs5.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista Pleno - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: jurídico (escritório)
Região / Bairro: Vila Olímpia
Atividades:
Atuação nas áreas consultiva e contenciosa
Atuar na redação de peças processuais e elaboração de prazos na área de
contencioso trabalhista.
Realização de audiências e sustentações orais.
Alimentação de sistema eletrônico e elaboração de relatórios.
Requisitos:
Experiência mínima de 03 anos na área trabalhista
Desejável pós graduação na área
Necessário possuir registro ativo na OAB
Dias da Semana: Não Informado
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

Analista Jurídico Consumerista - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Local: zona norte

Porte: grande
Atividades: atuar no jurídico interno da empresa, com foco na área consumerista,
pequenas causas, código do consumidor, realizar negociações, interface com
escritórios, controle de prazos, etc.
Requisitos: curso superior completo em direito. Carteira OAB ativa.
Horário: comercial, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: plano de saúde, vale-transporte, refeitório no local e PPR.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Departamento De Pessoal - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Competências Essenciais:
Toda rotina de departamento de pessoal, declarações, e-Social, Rais, Dirf,
admissões, rescisões, Sefip, folha de pagamento.
Competências Técnicas:
Experiência anterior na função
Segundo grau completo
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, Convênio Médico, PLR
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Secretária - Jundiaí
Descrição Detalhada
Segmento: Educação
Atividades:
Experiência em escolas

Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Assistência Farmacêutica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Custos - Jundiaí
Descrição Detalhada
Requisitos:
Superior em ciências contábeis ou administração
Experiência em avaliação de demonstrativos e indicadores financeiros, alocação e
Classificação de custos
CNH b.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar Fiscal - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Competências Essenciais:
Toda rotina de departamento fiscal, apuração de tributos federais e municipais,
declarações federais, emissão de nota fiscal eletrônica.
Competências Técnicas:
Experiência anterior na função.
Segundo grau completo

Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, PLR
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Contador - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Atividades:
Liderar a área de Bpo. contábil para clientes de serviço que utilizam o erp
Requisitos:
Superior completo em ciências contábeis
Inglês intermediário
Experiência em escritório contábil, fechamentos contábeis e gerenciamento de
equipe.
Residir em são José dos campos
Dias da Semana: Não Informado
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

Supervisor Financeiro - Taubaté
Descrição Detalhada
Graduação em ciências econômicas, administração de empresas ou contabilidade.

Experiência ampla na área financeira em indústria, com orientação e
acompanhamento de contas á receber, á pagar, elaboração de fluxo de caixa,
conciliações bancárias, auditorias e financiamentos;
Conhecimento no pacote Office avançado;
Desejável ter atuado com sistemas TOTVs Logix;
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Supervisor Fiscal - Taubaté
Descrição Detalhada
Necessário residir na região
Vasta experiência na função em indústria.
Superior em ciências contábeis, administração de empresas e afins.
Curso de especialização na área (desejável).
Domínio do sistema sap.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Gerente Regional - RJ
- Conhecimento em Finanças, Indicadores, Gestão de pessoas, Gestão de Projetos,
entre outros.
- Ter certificação PMP / Black Belt será um diferencial.
Descrição do cargo:
- Ser responsável pelos setores de DP /TI;
- Garantir que a operação esteja dentro das metas;
- Desenvolvimento de lideranças;
- Relacionamento com os Diretores da Empresa.
Os interessados deverão enviar o currículo com a pretensão salarial para
talentosvarejo@yahoo.com.br, mencionando no assunto Gerente Regional.

AUXILIAR DEPTO PESSOAL / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE está com 1 vaga(s) em aberto para NOVA
ODESSA / SP.
Responsabilidades: - EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA EMPRESAS
Requisitos: - CONHECIMENTO DA ROTINA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL- USUARIO DO SISTEMA FOLHAMATIC
Salário: R$ 1.140,00
Benefícios: - VALE ALIMENTAÇÃO - R$ 16,80 POR DIA - VALE TRANSPORTE
Observações: REGISTRO CLT IMEDIATO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de DEISE para o email contato@loccont.com.br com a sigla AUX DP no campo assunto até o dia
29/02/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DEPTO PESSOAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Educação está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Suporte administrativo fazendo registros e cadastro de dados.
Requisitos: Experiência em rotinas administrativas, registros ou cadastro de dados.
Necessário superior completo ou cursando.
Salário: R$ 1.600,00
Benefícios: VR (25,00 ao dia), VT, Convênio Unimed e Uniodonto (estendido a
dependentes), Convênio Farmácia, Convênio SESC, participação nos lucros da
empresa (PPR) e Bolsa no ensino de idiomas e profissionalizantes de nossas
marcas.
Observações: Trabalho de segunda à sexta, das 8h às 18h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutador para o
e-mail cv.emprega@gmail.com com a sigla ASSIST. ADMINISTRAT. No campo
assunto até o dia 29/02/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JR no Emprega Campinas. É
100% grátis!

DEPARTAMENTO DE PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Clínica com especialidade em psiquiatria. Está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Desenvolver atribuições referentes ao cargo, possuir
experiência em departamento de pessoal/RH.
Requisitos: Residir em Campinas, sexo feminino.
Salário: a combinar
Benefícios: REFEIÇÃO NO LOCAL, VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA.
Observações: Jornada de trabalho segunda a sexta, CLT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
gopviv2012@gmail.com com a sigla RECURSOS HUMANO no campo assunto até o
dia 29/02/2016.
Veja outras vagas de Departamento De Pessoal no Emprego a Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
NECESSÁRIO:
- Experiencia mínima de um ano na área administrativa, como auxiliar
administrativo ou auxiliar de escritório.
- Word e excel (Pacote office)
- Fácil acesso ao Centro- RJ
- Disponibilidade para inicio imediato
Benefícios:
Pretensão salarial + VT + VR
Interessadas encaminhar currículo para o e-mail abaixo colocando o nome da vaga
no assunto: consultoria.workepower@yahoo.com.br

ANALISTA FINANCEIRO I / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Pearson está com 3 vagas(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Fazer controle de contas a receber, lançamentos e reports.

Requisitos: Experiência em rotina de departamento financeiro e contas a receber.
Conhecimento em SAP será diferencial. Fundamental ensino superior completo ou
cursando.
Salário: a combinar
Benefícios: VR (25,00 ao dia), VT, Convênio Unimed e Uniodonto (estendido a
dependentes), Convênio Farmácia, Convênio SESC, participação nos lucros da
empresa (PPR) e Bolsa no ensino de idiomas e profissionalizantes de nossas
marcas.
Observações: Trabalho de segunda à sexta, das 8h às 18h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Naiana para o email cv.emprega@gmail.com com a sigla ANALISTA FINANCEIRO no campo assunto
até o dia 29/02/2016.
Veja outras vagas de Analista Financeiro I no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA DE DEPTO PESSOAL SR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Responsável pela folha de pagamento: conferências,
lançamentos, cálculos, parametrização, geração de pagamentos, contabilização,
geração de guias para pagamentos dos tributos / encargos (FGTS, INSS, Imposto
de Renda) e contribuições sindicais (mensalidades, contribuições periódicas, etc).
Necessário realizar cálculo de rescisão de contrato de trabalho. Relação Sindical:
Homologação das Rescisões de contrato junto ao sindicato, representando a
empresa como preposto, avaliar os pleitos sindicais, pauta de negociações anuais
(convenções coletivas)
Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou afins.
Conhecimento da legislação trabalhista, e experiência comprovada na função.
Conhecimento no sistema RM Totvs será um diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, Vale Refeição, Convênio médico.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vagner para o email vagnerduello@yahoo.com.br com a sigla ANALISTA_DP_SR no campo assunto
até o dia 07/02/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DE DEPTO PESSOAL SR no Emprega Campinas. É
100% grátis!

SÓCIO CONTADOR/TRIBUTÁRIO / AMERICANA / SP E REGIAO / 1 VAGA(S)
Confidencial. Está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP e regiao.
Responsabilidades: Será Sócio de um novo escritório contábil onde junto
assumiremos a gestão.
Requisitos: Busco um sócio para montar escritório contábil, formado em
contabilidade com CRC ativo, ser empreendedor inovador, desejável experiência em
escritório Contábil (Assessoria ou Consultoria).
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sócio para o email sociocontador2016@gmail.com com a sigla Contábil/Tributário no campo
assunto até o dia 15/02/2016.
Veja outras vagas de Sócio Contador/Tributário no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE DE RH EXTERNO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Consultoria de RH, Treinamento e Recrutamento Seleção está com 1 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar consultorias externas em clientes, emissão de
relatórios, atendimento e retorno aos clientes, digitações diversas, entre outras
atividades.
Requisitos: Ensino Superior em Psicologia concluído ou cursando ultimo semestre.
Salário: R$ 1.600,00
Benefícios: VT + Almoço no local + Programa de Carreira + reembolso de km
Observações: Horário: Segunda à sexta - 08h00minh às 18h00minh
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jéssica Meirelles
para o e-mail vagas@akenus.com.br com a sigla Ass.RH.Psico no campo assunto
até o dia 15/02/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DE RH EXTERNO no Emprega Campinas. É 100%

ADVOGADO (A) JÚNIOR OU PLENO
Código da vaga: v1301743
Nível hierárquico: Pleno

Local: Recife / PE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Março de 2016
Pré-requisitos:
Advogado devidamente inscrito na OAB a, no mínimo 3 anos;
Necessário possuir experiência nas áreas cível e trabalhista;
Preferencialmente com experiência em empresa ,
Horário: Das 8 às 18 horas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301743/advogado-a-junior-oupleno#sthash.GRo9e7LJ.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista Pleno
Código da vaga: v1301744
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR
Data de expiração: 02 de Março de 2016
Requisitos do Perfil:
- Experiência na área trabalhista;
- Inscrição regular na OAB;
- Experiência defendendo os interesses de clientes PJ;
- Desejável Especialização/Pós-graduação em Direito do Trabalho;
- Experiência em realização de audiências.
- Conhecer Sistema E-Doc e PJE.
- Ter desenvoltura e iniciativa.
Atividades:
- Acompanhamento de processos estratégicos e de volumes;
- Audiências de conciliação, instrução e julgamento, sustentação oral no TRT;
- Elaboração de Recurso Ordinário, Revista, Agravo de Instrumento.
Contrato de Associação
Assistência médica
Local: Centro/RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301744/advogado-trabalhistapleno#sthash.A7ocgavH.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Departamento De Pessoal
Código da vaga: v1294950
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Aracruz / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Fevereiro de 2016
1 - Supervisão da elaboração da folha de pagamento da empresa;
2 - Análise e lançamento de dados no sistema;
3 - Coordenação dos processos admissionais e demissionais;
4 - Responsável pelo levantamento, cálculo, homologação e recolhimento de
encargos trabalhistas;
5 - Contato com instituições financeiras e previdenciárias;
6 - Relatórios de turn over, absentismo e demais controles operacionais para a
diretoria e departamentos interessados;
7 - Suporte ao departamento jurídico e demais departamentos da empresa;
8 - Controle dos cartões de pontos, convênio médico e odontológico;
9 - Interface com associações classistas e sindicatos;
10 - Responsável pelo pagamento dos salários e benefícios da empresa;
11 - Contato com empresas prestadoras de serviços (médicos, odontológicos, etc);
12 - Manter interface com Agências e Consultorias na área;
13 - Atuação voltada às metas do Sistema de Qualidade;
14 - Participar do desenvolvimento da unidade, sugerindo, inovando, buscando a
atualização constante;
15 - Desenvolver todas as atividades da maneira mais viável econômica, visando a
satisfação do cliente e resultados positivos para a empresa;
16 - Estar ciente de que o desenvolvimento dos negócios da empresa está
diretamente ligado ao seu desenvolvimento.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1294950/encarregado-dedepartamento-pessoal#sthash.gDqY47iH.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1300528
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Março de 2016
Apoiar controle de despesas de processos jurídicos e suportá-los por meio
de acompanhamento de prazos, análises de decisões judiciais, relatórios,
controle de documentações na regional de sua responsabilidade.

Desafios:
• Assertividade e cumprimento de procedimentos jurídicos;
• Análises viáveis e exequíveis de processos jurídicos;
• Contribuir para a redução de despesas com processos jurídicos.
Principais Responsabilidades:
• Apoiar o processo de elaboração de defesa desenvolvendo relatórios fáticos,
selecionando testemunhas e prepostos, controlando envio dos mesmos a
escritórios de advocacia contratados;
• Apoiar controle dos processos cíveis, trabalhistas e administrativos por meio de
acompanhamento de cumprimento de prazos, documentações exigidas e despesas
dos mesmos;
• Apoiar decisões sobre o andamento do processo e/ou solicitação de recurso por
meio de análise de sentenças, acordos e acórdãos;
• Analisar decisões dos juízes solicitando recursos financeiros e/ou bens da
empresa
através de acompanhamento de oficial de justiça e execução judicial;
• Controlar despesas de honorários advocatícios e de reembolsos por meio de
verificação de relatórios;
• Apoiar execução de procedimentos do setor contencioso conferindo
documentações, guias, controles e outras atividades;
• Representar a empresa em processos trabalhistas por meio de participação de
audiências.
Formação acadêmica:
• Curso superior em andamento (a partir do 6º período) em direito.
Desejável superior completo em direito.
Salário:
• À combinar
Benefícios:
• Transporte,Alimentação,Assistência médica,odontológica e seguro de vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1300528/assistentejuridico#sthash.p1ZVXoF5.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Jr.
Código da vaga: v1301770
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Março de 2016
Requisitos:

- Ensino Superior Completo (ou cursando o último ano) em Administração ou áreas
afins;
- Experiência em rotinas e processos administrativos;
- Conhecimento em rotinas de contas a pagar, contas a receber, faturamento e
tesouraria;
- Habilidade para criar planilhas de controle e indicadores;
- Conhecimento em ferramentas de gestão empresarial;
- Ser usuário do pacote Office, principalmente Excel.
Atividades:
- Serviços de apoio à gestão de gastos e recursos no cliente;
- Controle dos formulários de solicitação de recursos;
- Relatórios gerenciais mensais ou “on demand”;
- Gerência, controle e administração de faturas;
- Controle de inventário dos recursos contratados;
- Apresentação de resultados ao cliente;
- Distribuição e acompanhamento dos trabalhos para a equipe;
- Análises dos relatórios;
- Atendimento aos clientes.
Local de trabalho: São Bernardo do Campo (necessário residir nas proximidades ou
ter fácil acesso).
Horário: Segunda à sexta - das 8h00 às 17h00.
CLT + Benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301770/analistaadministrativo-jr#sthash.pL0WQ0AT.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1302078
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Março de 2016
Este profissional atuará no Departamento Jurídico, executando processos e
atividades administrativas, como também, representará a empresa em processos
jurídicos como Preposto.
É necessário ter no mínimo o Ensino médio completo e desejável estar estudando
Direito.
A experiência como Preposto será um diferencial, além de ser usuário do pacote
office no nível intermediário.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1302078/auxiliaradministrativo#sthash.djja7d7s.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista Fiscal
Código da vaga: v1301579
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Março de 2016
Requisitos e conhecimentos necessários:
Ensino superior completo em Administração de Empresas, Contabilidade ou
Economia;
MBA/ Pós graduação concluído;
Espanhol avançado (será testado);
Experiência com:
•Apuração de impostos diretos e indiretos;
•Obrigações acessórias;
•Conciliação e contabilização de impostos;
•Emissão e validação de notas fiscais;
• Sólidos conhecimentos da legislação do ICMS, ICMS –ST, IPI, PIS e COFINS, IR,
INSS e ISS;
•Elaboração de políticas, procedimentos e processos para área de atuação;
•Relatórios gerenciais dos mais diversos;
•Ter atuado com atendimento de fiscalizações e auditorias.
Local de trabalho: Centro, RJ
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301579/especialistafiscal#sthash.zI2MCkBa.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1301668
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 02 de Março 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.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301668/analistafinanceiro#sthash.7hb8bTnj.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1301721
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Março de 2016
Apurar mensalmente os tributos diretos e indiretos, através de análise documental
e controles de monitoramento. Prover informações aos fiscos municipais e
estaduais, através dos arquivos eletrônicos e eventuais notificações / intimações.
Definir tratamento tributário dos fornecedores contratados, por meio da análise de
suas atividades. Monitorar as práticas tributárias adequadas nas operações do
grupo, sistemas operacionais e eventuais projetos, analisando a legislação
pertinente a cada operação e identificando como nossos sistemas devem fornecer
as informações necessárias para atendimento às regras estabelecidas pelo fisco.
Acompanhar as alterações e novas regras provenientes do legislativo municipal,
estadual e federal, sinalizando impactos para a companhia. Prestar suporte aos
questionamentos dos gestores, por meio da análise de qual a melhor forma de
execução dos processos. Realizar conciliações contábeis, análise de balanço e DRE.
Conferência de declarações contábeis, DCTF; DIPJ; SPED PIS/COFINS. Apuração de
ICMS, PIS, IPI,/COFINS, IRPJ/CSLL, ISS, conferência de Livro Fiscal, GIA e demais
declarações Federais e Estaduais. Elaboração de relatórios contábeis para gerência
e tomadas de decisões. Experiência de sistema integrado ERP será um considerado
um diferencial.

Benefícios: VR, VT ou estacionamento, Convênio Médico e Odonto, Seguro de Vida,
Bônus.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301721/analistafiscal#sthash.NFbKHLDD.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FINANCEIRO
Código da vaga: v1302126
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / BR
Atividades:
- Realização da conciliação diária do Contas a receber;
- Atualização do sistema com baixas através de relatório bancário;
- Identificação e baixas de recebimento de clientes nacionais e internacionais;
- Confirmação antecipada de pagamentos;
- Acompanhamento de inadimplências;
- Realização de cobrança de clientes nacionais/internacionais por email/telefone;
- Atendimento a clientes internos e externos.
Requisitos:
- Indispensáveis:
Experiência em rotinas do Contas a Receber;
Experiência com cobrança e análise de contas;
Conhecimento intermediário/avançado de Excel;
Inglês intermediário/avançado.
- Desejáveis:
Conhecimento do Microsiga (sistema TOTVS) será um diferencial.
- Local de trabalho: Centro - Rio de Janeiro/RJ
- Favor enviar a pretensão salarial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1302126/assistentefinanceiro#sthash.Ywghrjxw.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FINANCEIRO
Código da vaga: v1301873
Nível hierárquico: Pleno

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Março de 2016
Buscamos profissionais com Superior Completo em Administração e/ou
Contabilidade, sólidos conhecimentos no Pacote Office (Excel avançado) e vivência
na área de contas a pagar, receber, rotinas contáveis e folha de pagamento.
Conhecimentos em inglês será considerado um diferencial.
Atribuições:
-Pagamento de Fornecedores;
-Recebimento de Clientes;
-Reembolso de Despesas;
-Conciliação bancária;
-Folha de Pagamento.
Oportunidade CLT- Salário fixo + VR + VT ou VC + AM + Aux. Idiomas + Vale
Gympass (Academias até R$499). Região de Pinheiros.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301873/analistafinanceiro#sthash.lOASezcJ.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Contabilidade
Código da vaga: v1302148
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Abril de 2016
Atividades: Experiência em rotinas contábeis como: conciliação, lançamento de
impostos, apuração dos impostos diretos e indiretos.
Formação: Ensino Superior em andamento em Ciências Contábeis.
Conhecimentos: Conhecimento em SAP.
Localidade: São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1302148/assistente-decontabilidade#sthash.ldhsNrUg.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Fiscal
Código da vaga: v1301910
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 02 de Março de 2016
Desejável experiência com emissão de notas fiscais
Fará lançamento de notas fiscais no sistema interno da empresa.
Segundo grau completo
Salario R$880,00+ VT, VR e Seguro de Vida.
Horário de trabalho de segunda a sexta-feira das 8 as 18h
Local de trabalho próximo ao metro Consolação.
Vaga temporária de 3 a 6 meses.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301910/auxiliarfiscal#sthash.rsqaocH9.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Adm. Financeiro
Código da vaga: v1301658
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Março de 2016
Principais atribuições:
Irá atuar alocada em um Condomínio Comercial, sendo responsável pelas
atividades administrativas/financeira da área de administração de propriedades,
tais como: contas a pagar e receber, organização geral do arquivo físico e digital
dos documentos do condomínio (NF, documentos legais, pasta das empresas
ocupantes e prestadoras de serviços, protocolos, etc.); Controle geral do sistema
de acesso; Controle de telefones e ramais; Controle do material de escritório,
Atendimento ao cliente, Controle de contratos, Orçamentos referentes à compra de
materiais e/ou à contratação de serviços; Malote / Correio (Adm); Controle geral
das NF’s do condomínio; Envio das NFs para sede; Retenção de Impostos;
Lançamento geral das notas fiscais no sistema financeiro; Apontamentos e Controle
do fluxo de pagamentos das notas fiscais e demais atividades pertinentes ao cargo.
REMUNERAÇÃO: Faixa R$ 1.500,00
BENEFÍCIOS:
* Vale refeição: R$ 399,00/Mês;
* VT;
* Assistência médica Marítima;

* Seguro de vida em grupo;
* Auxílio Creche;
* Convênio com SESC.
Horário de Trabalho de 2ª a 6ª feira das 09h às 18h.
Local de trabalho: Campinas - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301658/assistente-admfinanceiro#sthash.CNugCsfL.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR CONTÁBIL / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS - Em parceria com Escritório de Contabilidade
em Valinhos, contrata para Auxiliar Contábil. está com 1 vaga(s) em aberto para
VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Abertura de Malotes e triagem de documento, Efetuar
contabilidade das empresas clientes, inclusive elaborar relatórios complementares
como Balanço Patrimonial, DRE e EBITDA, Elaborar DIRF, DCTF, DIPJ, DACON e
PERDCOMP, Escriturar Livro Registro de Inventário, Escriturar os livros LALUR,
Apurar as receitas financeiras, trimestralmente, para inclusão na base de cálculo do
IRPJ e Contr. Social das empresas, Fazer levantamento anual das pastas a serem
liberadas para arquivo morto, Entre outras...
Requisitos: Obrigatórios: Formação completa em Ciências Contábeis; Experiência
em assessoria Contábil. Ter trabalhado em escritório de Contabilidade. Experiência
e habilidade em todas as atividades descritas nas atividades do cargo. Diferencial
conhecer o sistema Prosoft.
Salário: a combinar
Benefícios: Ginástica Laboral – 03 vezes por semana, Café da Manhã/Café da
Tarde, Convênio Farmacêutico com 10% de desconto e desconto em folha, Vale
transporte sem desconto, Assistência Médica e Odontológica, Refeição: Alelo R$
17,00, PLR – 20% salário; Uniforme, Bolsa Auxílio para faculdade nos cursos de
Direito (Jurídico), Administração de Empresas e Ciências Contábeis.
Observações: Obrigatório Enviar pretensão Salarial / Horário de seg a sexta das 9
as 18h. Empresa localizada em Valinhos. Residir em locais de fácil acesso ou
possuir carro.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natalia para o email selecao@irasoaresrh.com.br com a sigla Contabilidade no campo assunto até o
dia 10/02/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ADVOGADO TRABALHISTA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Fazani Advogados Associados está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Advogado com mínimo 3 (três) anos de experiência na área
trabalhista.
Requisitos: Confecção de iniciais, recursos, réplicas e manifestações em geral,
acompanhamento de audiências e andamento de processos.
Salário: a combinar
Benefícios: Compatíveis com o mercado.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Janaína para o email janaina@fazaniadvogados.com.br com a sigla ADV no campo assunto até o dia
10/02/2016.
Veja outras vagas de Advogado trabalhista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ESCRITA FISCAL / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório Contábil está com 1 vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Rotina completa na área fiscal para empresas regime periódico
de apuração.
Requisitos: Conhecimento em escrita fiscal para empresas regime periódico de
apuração.
Salário: a combinar
Benefícios: Vales transporte e refeição
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Maria para o email maria.carmo@veigaepostal.com.br com a sigla EFRPA no campo assunto até o
dia 31/03/2016.
Veja outras vagas de ESCRITA FISCAL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSIST. DEP. PESSOAL / MONTE MOR / SP / 1 VAGA(S)
CONFIDENCIAL. está com 1 vaga(s) em aberto para MONTE MOR / SP.
Responsabilidades: Atuar com toda rotina de Departamento De Pessoal:
Administração de folha, gestão de benefícios, segurança do trabalho, gestão
trabalhista (leis, preposto, fiscalização, etc), desligamentos, etc.

Requisitos: Ensino Superior completo em Administração de Empresas e/ou
Recursos Humanos ou áreas afins. Ter proatividade, capacidade de realização,
dinamismo, energia e capacidade analítica. Conhecimento no sistema FOLHAMATIC.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Convênio com farmácia, Estacionamento, Seguro de vida em grupo, refeição, Vale
transporte.
Observações: Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: Das 08h00min às
18h00min, de segunda a sexta.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecaonova1@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia 15/02/2016.
Veja outras vagas de ASSIST. DEP. PESSOAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

GERENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1302350
Nível hierárquico: Gerência
Local: São José dos Campos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Fevereiro de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
- Gestão do time administrativo e operacional;
- Responsável pela capacitação e desenvolvimento da equipe;
- Garantir o atingimento dos indicadores de desempenho;
- Administrar receitas, custos e fluxo de caixa;
- Controle de pagamento de Notas Fiscais;
- Garantir o atingimento das metas orçamentárias;
- Controle de orçamento;
- Responsável pela conservação do patrimônio da empresa;
- Gerenciamento dos projetos de infra-estrutura;
- Gestão e negociação com fornecedores;
- Pesquisa e contratação de novos fornecedores;
- Demais atividades pertinentes à função.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
- Superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
- Desejável Pós-graduação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Experiência com gestão de equipes;
- Experiência na liderança de processos administrativos;
- Experiência em planejamento estratégico e orçamentário;

- Conhecimento em Excel, para gerar relatórios semanais e de indicadores.
REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS
Salário compatível com o mercado + pacote de benefícios.
HORÁRIO DE TRABALHO
De segunda à sexta, em período tarde/noite.
LOCAL DE ATUAÇÃO
São José dos Campos/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1302350/gerenteadministrativo#sthash.ToVvvoN5.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1302317
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Fevereiro de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Participar em todo o processo de geração de provas (geração de prova,
conferências, disponibilização, geração de relatórios);
Realizar atendimento às unidades (Diretores, DCA, SICP e SAA) através dos canais
(e-mails, telefones e sistemas de chamado);
Realizar atendimento aos Departamentos Internos dos Corporativo;
Participar em reuniões.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Ensino Médio ou equivalente completo ou Ensino Superior Incompleto / Completo
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Bons conhecimentos no pacote Office;
Conhecimentos intermediários em Excel e e-mail;
Experiência em atendimento a clientes;
Experiência em atividades voltadas a educação superior será considerado
diferencial.
HORÁRIO DE TRABALHO
2ª a 5ª das 08h00min às 18h00min e 6ª das 08h00min às 17h00minh
LOCAL DE ATUAÇÃO
Valinhos - Unidade Corporativa (AESA Valinhos)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1302317/assistenteadministrativo#sthash.xMHG9FXk.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1302442
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Março de 2016
Escopo:
·
Responsável pela gestão de tributos, auditoria, controle das contas a pagar,
controle das aplicações financeiras, controle dos saldos bancários, administração do
fluxo de caixa e análise das demonstrações financeiras.
·

Experiência com grande número de faturamentos.

·
Gerar, planejar e organizar as atividades de controladoria da empresa,
observando princípios legais, políticas e diretrizes adotadas, para definir formas de
controle orçamentário, contábil e financeiro.
Status dos ativos de longo prazo ou de curto, realizar o planejamento de lucro,
suprir a diretoria com informações gerenciais, subsidiando-a em análises
estratégicas e tomadas de decisões.
·
Fornecer demonstrações financeiras precisas, permitindo à diretoria usar os
relatórios para administrar a empresa de modo eficiente, orientar sobre assuntos
contábeis locais.
·
Levantar questões comerciais, como custo e formação de preço de venda,
garantir que as demonstrações financeiras cumpram as leis contábeis brasileiras,
gerenciar informações de planejamento através de dados do faturamento, fluxo de
caixa, custos, despesas, para a elaboração de relatórios, acompanha e executa
planejamentos de recebimentos e pagamentos, visando impactar diretamente a
operação no mercado de capitais.
Requisitos:
·
Formação: Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Engenharia
·
Local: Brooklin
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
Avalie as informações sobre a função e o cargo
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
CANDIDATAR-SE A ESSA VAGA
Compartilhar esta vaga:
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1302442/gerentefinanceiro#sthash.augeCSN5.dpuf
www.vagas.com.br

ALIMENTAÇÃO

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

Gerente Regional
Código da vaga: k337-933
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Brasília/DF
Salário: 6 a 8 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
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: 1
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: 1
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

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

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: 1
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

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: 1
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

COZINHEIRA (SEGUNDA A SÁBADO) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Restaurante no Centro de Campinas está com 1 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 a 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. É
100% grátis!

AJUDANTE DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
RESTAURANTE E LANCHONETE NA UNICAMP - BARÃO GERALDO - CAMPINAS/SP
está com 2 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 1 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. É 100%
grátis!

Ajudante de Cozinha
Código da vaga: k1529-122
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 22/01/2016
Previsão de encerramento: 17/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Tewz9H

Auxiliar de Açougueiro (a)
Código da vaga: k2028-9
Ramo da empresa: Comércio - Supermercados Varejistas
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 19/01/2016
Previsão de encerramento: 10/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WsRIN2

COZINHEIRA DE FORNO E FOGÃO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
CAFÉ E RESTAURANTE está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: TODO SERVIÇO DE COZINHA DE UM CAFÉ E RESTAURANTE
Requisitos: PROFISSIONAL QUE SAIBA COZINHAR E TENHA EXPERIÊNCIA EM
CARTEIRA. PESSOA DINÂMICA, RESPONSÁVEL, E QUE QUEIRA TRABALHAR.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE CAFÉ DA MANHA ALMOÇO REGISTRO EM CARTEIRA
SALARIO COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO

Observações: CURIOSOS POR FAVOR NÃO ENVIE CURRICULUMM
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ADRIANO SALES
para o e-mail buffetdgusta@hotmail.com com a sigla SELEÇÃO no campo assunto
até o dia 10/02/2016.
Veja outras vagas de cozinheira de forno e fogão no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR DE COZINHA/CHAPEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: . Conhecimento em chapa, montagem, preparação e
higienização dos pratos e alimentos.
Requisitos:
•
Masculino
•
De 24 a 45 anos;
•
Preferencialmente ter experiência como ajudante de cozinha ou chapeiro em
restaurante ou no ramo alimentício;
•
Regime de contratação: CLT (Efetivo);
• Horário: Das 07h40min as 16h00min horas;
•
Informações adicionais: Disponibilidade para trabalhar aos sábados,
domingos e feriados.
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios: Vale transporte, cesta básica, alimentação no local
Observações: Caso preferir ligue para (19) 3229-4439 ou (19) 99689-8835 e
agende sua entrevista. Inicio imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux Dior no campo assunto
até o dia 10/12/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Cozinha/Chapeiro no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Restaurante em campinas contrata auxiliar de cozinha. está com 2 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Estamos contratando auxiliar de cozinha, homem ou mulher
para trabalho diretamente na cozinha, com manipulação de alimentos e montagem
de refeições. Trabalho de segunda a sábado. Horário das 8.00h as 16.50h.
Requisitos: Experiência mínima de 6 meses.
Salário: R$ 1.210,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE + REFEIÇÃO + SEGURO DE VIDA + BONIFICAÇÃO
+ BONIFCAÇÃO POR META + VALE TRANSPORTE + SEGURO DE VIDA + PALNO
ODONTOLÓGICO
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alex para o e-mail
cozinharh@hotmail.com com a sigla aux no campo assunto até o dia 10/02/2016.
Veja outras vagas de auxiliar de cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AJUDANTE DE COZINHA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
RESTAURANTE DA DORA está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS.
Responsabilidades: Responsabilidades: Auxiliar no pré-preparo e preparo dos
alimentos, lavando, higienizando e cortando os alimentos, deixando os prontos para
o cozimento e executar as funções de limpeza.
Requisitos: É NECESSÁRIO experiência na função de ajudante de cozinha
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios: Benefícios: Assistência médica, odontológica, seguro de vida, refeição
no local, vale transporte. Horário de trabalho: 07 às 17h00minh Escala 5x2.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ELLEN para o email ROPOLI.ME@GMAIL.COM com a sigla no campo assunto até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de AJUDANTE DE COZINHA no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Ajudante de Cozinha
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: alimentação (restaurante)
Região / Bairro: Madureira
Requisitos:
Grande experiência em carteira

Dias da Semana: De segunda-feira à sábado
Horário / Período:
Das 07h00min horas às 16h00min horas
Trabalha aos sábados
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/ajudante-decozinha-234923.aspx

CONFEITEIRO - ILHA DO GOVERNADOR (2 VAGAS)
Vaga para ambos os sexos, experiência de pelo menos 2 anos em carteira como
confeiteiro, morar nas proximidades da Ilha do Governador, boa aparência e
responsabilidade.
Horário: 07h00minh as 15h20minh - Escala 6x1 ( 01 folga fixa na semana + 01
domingo no mês)
Oferecemos: 1.410,61 + VT + Refeição no local (Cozinha industrial) (Após o
período de experiência: Vale alimentação (R$ 280,00) + Plano de saúde + Plano
odontológico + Auxílio Creche + Participação nos Lucros + Seguro de vida )
Interessados e dentro do perfil, encaminhar currículo no corpo do e-mail para
tamara.recursoshumanos@outlook.com - no título colocar "CONFEITEIRO".
NÃO ENVIAR ANEXOS!
CURRÍCULOS FORA DO PERFIL NÃO SERÃO ANALISADOS.

Ajudante de Cozinha
Local de Trabalho: Pavuna (Morar próximo)
Vagas: uma
Escala 6x1
Horário: 14h às 22h20minh
Salário: R$ 1.044,00
Benefícios: VT + Vale Alimentação + Refeição no local + Plano de Saúde e
odontológico + Convênio farmácia + Seguro de Vida e Auxílio Funeral

Precisa ter experiência com corte de carnes e legumes.
Se você possui o perfil desta vaga, enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
supervisao05@yahoo.com.br, colocando no assunto: Ajudante de Cozinha Pavuna.

Peixeiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Local: taquara e barra da tijuca
Porte: grande
Escolaridade: ensino fundamental completo
Experiência mínima de 6 meses na função
Horário de trabalho: 14h às 22h
Escala 6x1
A empresa oferece:
Salário R$1086,00
Benefícios: VT, alimentação no local, plano de saúde e odontológico extensivo à
dependentes, cesta básica, cartão mamãe, seguro de vida, cartão Multicheque,
convênio com faculdades e chances de crescimento.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/peixeiro224091.aspx

Ajudante de Açougue
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista (supermercado)
Região / Bairro: Zona Sul
Porte da empresa: Grande
Atividades:
Atendimento ao cliente.
Reposição de mercadorias.
Limpeza do setor.
Corte e embalagens de carnes.
Requisitos:

Ensino fundamental.
Escala: 06x01
Horário / Período:
Das 13h40min horas às 22h00min horas
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/ajudante-deacougue-234487.aspx

Churrasqueiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: alimentação (açougue)
Região / Bairro: Zona Sul
Porte da empresa: Multinacional
Atividades:
Grelhar carnes com perfeição utilizando a churrasqueira como instrumento.
Controle e manutenção da churrasqueira.
Realizar cortes e preparação de carnes.
Realizar embalsamento e etiqueta mento dos alimentos.
Confecção de espetos.
Atendimento ao cliente.
Manter o local limpo e organizado.
Requisitos:
Ensino médio completo.
Experiência anterior na função.
Conhecimento dos tipos de ponto de carne.
Vaga masculina
Escala: 06x01
Horário / Período:
Das 16h00min horas às 00h00min horas
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Comissionado: Sim
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.

Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/churrasqueiro-234490.aspx

TÉCNICA DE NUTRIÇÃO (TEMPORÁRIO)
SELECIONAMOS PARA RESTAURANTE DE ALTO PADRÃO LOCALIZADO NO CENTRO
DO RJ:
Técnica de Nutrição - TEMPORÁRIO(3 MESES)
Requisitos:
-Experiência na função, preferencialmente em Cozinha de restaurantes; Podendo
ser indústrias também.
-Escolaridade: Técnico em Nutrição Completo.
-Disponibilidade de horário;
-Fácil acesso ao Centro do Rio.
-Ambos os sexos
Atividades:
- Dar suporte a Nutricionista nas atividades da área;
- Acompanhar os processos junto a todas as cozinhas da empresa;
- Elaborar processos de qualidade do setor;
- Demais responsabilidades do cargo.
Horário de Trabalho:
- Segunda à Quinta: 08h00 às 18h00
- Sexta: 08h00 às 17h00
Local de Trabalho:
Rua do Lavradio – Centro do Rio.
Salário: R$ 1.400,00 + Alimentação no Local + Vale Transporte.
INTERESSADAS ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA O E-MAIL ABAIXO COLOCANDO O
TITULO DA VAGA NO ANUNCIO:
consultoria.workepower@yahoo.com.br

Maitre Executivo
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: hotelaria

Região / Bairro: Copacabana
Atividades:
Verificar se não ocorreram faltas na equipe do restaurante, através de
acompanhamento e vistoria, para que a falta de um funcionário não atrapalhe o
andamento das atividades.
Verificar se todos os itens do cardápio constam na cozinha, contatando o chefe de
cozinha ou cozinheiro responsável, para que não ocorra o fato de um cliente
solicitar alguma refeição que não possa ser servida.
Acompanhar a montagem e a organização dos ambientes que estão sob sua
responsabilidade, através da verificação do que está sendo feito, visando manter o
ambiente organizado e em perfeito estado para receber os clientes.
Solicitar a locação de materiais para grandes eventos, mantendo contato com os
fornecedores, visando atender plenamente a realização do evento.
Acompanhar os eventos sociais, na montagem e atendimento aos clientes, visando
atender a demanda da empresa.
Recepcionar os clientes e encaminhá-los às mesas, de forma cortes e atenciosa,
deixando-os à vontade.
Acompanhar o atendimento e a reposição do buffet realizada pelos garçons, quando
aplicável, através de vistorias no mesmo e nas mesas, para que não ocorram falhas
no decorrer da atividade
Apresentar os ambientes da área de gastronomia aos clientes, através de visitas às
instalações, para auxiliar na venda de pacotes oferecidos pelo hotel.
Elaborar e ministrar treinamentos práticos e teóricos aos garçons, comes e barman,
com o apoio de apostilas e demonstrações práticas, buscando o aperfeiçoamento da
equipe.
Preparar os ambientes da área de gastronomia, verificando ar condicionado, luzes,
organização, arranjos de mesa, limpeza de vidros e portas e musica ambiente.
Responder pelo setor de gastronomia na ausência do maitre executivo e do
supervisor de gastronomia.
Informar verbalmente seu superior imediato sobre problemas e dúvidas que não
possam ser resolvidos em seu nível, para que o mesmo tome as devidas
resoluções.
Sugerir, sempre que possível, implementações e melhorias, visando contribuir para
o melhor funcionamento do setor.
Interagir com seus colegas, no decorrer de suas atividades, visando sempre o
trabalho em equipe e o bom funcionamento da área e da empresa como um todo.
Informar ao superior sobre possibilidades de falta ao serviço e situações do
cotidiano que possam atrapalhar o bom andamento da área, para que o mesmo
reorganize as atividades decorrentes à situação.
Cumprir as normas internas da empresa, principalmente referente a horário de
entrada e saída do trabalho.
Respeitar colegas e superiores, proporcionando um ambiente de trabalho
confortável e agradável a todos.
Executar outras atividades correlatas à função.
Requisitos:
Ensino superior completo em hotelaria, turismo ou gastronomia, sólida experiência
comprovada em carteira na função e inglês fluente.
Escala: 06x01

Horário / Período:
Das 08h00min horas às 16h20min horas
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: de R$3001,00 à R$4000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Seguro de Vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/maitreexecutivo-234660.aspx

Açougueiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Local: tijuca, Copacabana, barra da tijuca
Porte: grande
Escolaridade: ensino fundamental
Experiência mínima de 6 meses na função
Horário de trabalho: 14h às 22h
Escala 6x1
A empresa oferece:
Salário R$1002,79 + benefícios
VT, alimentação no local, plano de saúde e odontológico extensivo à dependentes,
cesta básica, cartão mamãe, seguro de vida, cartão Multicheque, convênio com
faculdades e chances de crescimento
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/acougueiro212011.aspx

Padeiro
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Local: tijuca, Copacabana, barra da tijuca
Porte: grande
Escolaridade: ensino fundamental

Experiência mínima de 6 meses na função
Horário de trabalho: 14h às 22h
Escala 6x1
A empresa oferece:
Salário R$1002,79 + benefícios
VT, alimentação no local, plano de saúde e odontológico extensivo à dependentes,
cesta básica, cartão mamãe, seguro de vida, cartão Multicheque, convênio com
faculdades e chances de crescimento
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/padeiro212014.aspx

COZINHEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RESTAURANTE SITUADO NO BAIRRO PARQUE JAMBEIRO, PRÓXIMO AO PRADO,
CONTRATA COZINHEIRA COM EXPERIENCIA está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO DOS
PRATOS QUENTES COM O AUXILIO DAS AJUDANTES
Requisitos: NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA ANTERIOR COMO COZINHEIRA
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: * VT * CAFÉ DA MANHÃ * REFEIÇÃO NO LOCAL **HORÁRIO DE
TRABALHO: SEG A SEX: 07h00min ÁS 15h00min SÁBADO: 08h00min ÁS 15h00min
Observações: NECESSÁRIO POSSUIR EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO CARGO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ALINE para o email kidelicia@hotmail.com.br com a sigla COZINHEIRA no campo assunto até o dia
20/02/2016.
Veja outras vagas de COZINHEIRA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CHEFE DE COZINHA / VARZEA PAULISTA / 2 VAGA(S)
EMPRESA DE GRANDE PORTE ESTÁ COM VAGA PARA CHEFE DE COZINHA. está com
2 vaga(s) em aberto para VARZEA PAULISTA.
Responsabilidades: Supervisionar, controlar e organizar os serviços da cozinha,
acompanhando e elaborando a diversas fases de preparação dos pratos, garantindo
os métodos de cozimento e padrões de qualidade dos alimentos, bem como
garantir e realizar as atividades em conformidade com as normas e procedimentos.

Requisitos: Ambos os Sexos; Idade de 30 a 50 anos; Desejável ter tido experiência
em cozinha industrial; Conhecimento amplo em gastronomia; Disponibilidade de
horário.
Salário: a combinar
Benefícios: Salário; Refeição no Local Cesta Básica Assistência Medica Assistência
odontológica Seguro de Vida PLR
Observações: MORAR EM: VÁRZEA PAULISTA, JUNDIAÍ, CAMPO LIMPO PAULISTA E
FRANCISCO MORA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de PAULO SANTOS
para o e-mail rhconsultoria.campinas@gmail.com com a sigla CHEFE.COZ no campo
assunto até o dia 15/02/2016.
Veja outras vagas de CHEFE DE COZINHA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ATENDENTE CAFETERIA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CAMPINAS RH em parceria com Cafeteria. está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Experiência anterior em atendimento em balcão, preparo de
café e lanches, demais rotinas da função.
Requisitos: Ensino médio. Residir em Campinas preferência com fácil acesso para a
região Ponte Preta / Vila João Jorge. Irá atuar em escala 6×1 das 14h30 às 20h30
(folgas revezando sábado e domingo).
Salário: R$ 1.002,00
Benefícios: Após experiência salário passa para R$ 1.120,00 + VT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sirlene para o email selecao@campinasrh.com.br com a sigla Atendente Cafeteria no campo
assunto até o dia 10/02/2016.
Veja outras vagas de ATENDENTE CAFETERIA no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AJUDANTE DE COZINHA
LOCAL DE TRABALHO: COPACABANA
HORÁRIO: Plantão 12x36 - Trabalha 15 plantões no mês
BENEFÍCIOS: Alimentação no local, Assistência Médica, Odontológica, vale
transporte, desconto com instituições de ensino, desconto em farmácias e PPR
(participação nos resultados)

PRÉ- REQUISITOS: Ensino fundamental
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:
rhsaude2016@yahoo.com.br Colocando no assunto - Ajudante de Cozinha

COZINHEIRO
LOCAL DE TRABALHO: COPACABANA
HORÁRIO: PLANTÃO 12X36
BENEFÍCIOS: Alimentação no local, Assistência Médica, Odontológica, vale
transporte, desconto em instituições de ensino, desconto em farmácias.
PRÉ- REQUISITOS: Ensino fundamental completo e experiência em cozinha
industrial (grande volume de refeições).
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
- Responsabilizar-se pelo preparo dos alimentos sob a supervisão da Nutricionista
de produção, através de técnicas de manipulação adequadas para cada gênero
alimentício, a fim de garantir a qualidade e segurança do cardápio.
- Assegurar que as atividades executadas pelo Ajudante de Cozinha estejam de
acordo com os padrões do setor (higiene e preparação), através da orientação e
supervisão direta das práticas deste profissional, a fim de que suas rotinas sejam
executadas de maneira assertiva.
- Garantir que as mercadorias oriundas do estoque estejam alinhadas ao cardápio,
através da conferência e observação dos padrões, a fim de proporcionar a melhor
qualidade alimentar aos clientes.
- Cumprir efetivamente as fichas de preparação do cardápio, bem como seguir o
Manual de Boas Práticas do setor, com finalidade de padronizar as receitas e
minimizar o risco de erros.
Os interessados deverão encaminhar os currículos no corpo do e-mail para:
rhsaude2016@yahoo.com.br colocando no assunto: COZINHEIRO

COZINHEIRO LIDER / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Lanchonete está com 1 vaga(s) em aberto para HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: liderança o de equipe, controles, estocagem, conhecer normas
vigilância sanitária, fazer escalas e planilhas.
Requisitos: Experiencia 2 anos na função líder de cozinha
Salário: a combinar
Benefícios: v.t refeição no local, uniformes, cesta básica
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marcos para o email lanchaorosolem@gmail.com com a sigla lider_cozinha no campo assunto até o
dia 08/02/2016.
Veja outras vagas de Cozinheiro lider no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COZINHEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RESTAURANTE SITUADO NO BAIRRO PQ JAMBEIRO, PRÓXIMO AO NOVA EUROPA E
SHOPPING PRADO, CONTRATA COZINHEIRA COM EXPERIÊNCIA está com 1 vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO DE
REFEIÇÕES QUENTES COM O AUXILIO DE AJUDANTES
Requisitos: NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO CARGO
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: * VALE TRANSPORTE * CAFÉ DA MANHÃ * REFEIÇÃO NO LOCAL
***HORÁRIO DE TRABALHO: SEG A SEX: 07h00min ÁS 15h00min SÁB: 08h00min
ÁS 15h00min
Observações: NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO CARGO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ALINE para o email kidelicia@hotmail.com.br com a sigla COZINHEIRA no campo assunto até o dia
15/02/2016.
Veja outras vagas de COZINHEIRA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AJUDANTE DE CHEF DE COZINHA / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Hotel na região de Campinas está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC
/ SP.
Responsabilidades: Atuar como chef na cozinha do hotel, administrando os pratos e
eventos.

Requisitos: Conhecimentos e formação na área de Chef de cozinha ou ajudante
Salário: a combinar
Benefícios: VA, VT, plano de saúde, plano ontológico, alimentação no local
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paula para o email contato@personeconsultoria.com.br com a sigla Chef no campo assunto até o
dia 15/02/2016.
Veja outras vagas de Ajudante de Chef de Cozinha no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COZINHEIRO(A) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Restaurante está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Preparação de pratos, organização e limpeza do ambiente de
trabalho.
Requisitos: Conhecimento em cozinha brasileira comprovado.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, refeição no local, cesta básica, comissão.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paulo para o email paulofaisao2@gmail.com com a sigla Cozinha no campo assunto até o dia
10/02/2016.
Veja outras vagas de Cozinheiro(a) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

GERENTE DE FASTFOOD / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa do ramo alimentício contrata: está com 2 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Gerenciar a operação da loja: Gerenciar atendimento aos
clientes Gerenciamento de pessoas Contratação de Funcionários Treinamento de
funcionários Responsável por indicadores de Vendas Controle de Estoque
(Inventário) Controle de custo de alimentos Fazer relatórios gerenciais Manutenção
da loja (orçamentos, negociação, acompanhamento) Com experiência em FastFood
Requisitos: - Experiência no ramo Alimentício - Estabilidade em empregos Masculino / Feminino; - Residir em Campinas/SP ou Região. - Habilitado e com
carro próprio; - Ensino Médio completo; - Conhecimento nível intermediário em
informática ( manuseio de equipamentos eletrônicos). - Facilidade com cálculos e

gestão de pessoas - Comunicativo (a), proativo (a), dinâmico(a), que goste de
trabalhar com o público, espírito de liderança, habilidade em treinar pessoas.;
Salário: a combinar
Benefícios: A empresa oferece: - Folga aos Domingos - Salário compatível com o
mercado; - Vale Transporte; - Cesta Básica; - Treinamento; - Uniforme; - Refeição
no Local.
Observações: Horário de Trabalho: a combinar.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de André para o email andre.g@hotmail.com.br com a sigla Gerente no campo assunto até o dia
10/02/2016.
Veja outras vagas de Gerente de FastFood no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COZINHEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Restaurante situado no Bairro Pq Jambeiro, próximo ao Nova Europa, contrata
Cozinheira com experiência. está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Profissional será responsável pela confecção de pratos quentes
com o auxilio de ajudantes
Requisitos: Necessário Experiência anterior no cargo
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: * Vale Transporte * Alimentação no Local * Café da Manhã **Horário:
Seg a sex: 07h00min ás 15h00min Sáb: 08h00min ás 15h00min
Observações: Vaga Efetiva! Necessário residir em Campinas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Aline para o email trabalheconosco@kideliciarestaurantes.com.br com a sigla COZINHEIRA no
campo assunto até o dia 15/02/2016.
Veja outras vagas de Cozinheira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUTOMOTIVA

ENGENHEIRO DE APLICAÇÃO/PRODUTO
Código da vaga: v1253086
Nível hierárquico: Sênior

Local: Resende / RJ / BR
Data de expiração: 10 de Fevereiro de 2016
O Grupo Seres assessorando empresa do segmento automotivo, busca profissional
que tenha experiência em engenharia de produção.
Ensino Superior Completo em Engenharia Mecânica, Produção, Automotiva ou
outras.
Idioma: Inglês Avançado/Fluente
Necessário vivência anterior em instalação da linha de produção com tecnologia de
manufatura (instruções de trabalho, tempo de produção, ferramentas e
equipamentos e comissionamento).
Primordial Conhecimento em ar condicionador automotivo e Chassi.
Disponibilidade para viagens.
Local de trabalho: Resende/RJ.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1253086/engenheiro-deaplicacao-produto#sthash.0JXeVjFI.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Manufatura
Código da vaga: v1300113
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Fevereiro de 2016
Realizará processos de MANUFATURA AUTOMOTIVA e fará a gestão de projetos.
a. Requisitos Obrigatórios:
I. Experiência em processo de MANUFATURA AUTOMOTIVA (Soldagem, Pintura,
Montagem e etc)
II. Conhecimento em gestão de projetos III. Formação em Engenharia MECÂNICA
OU MECATRÔNICA OU ELÉTRICA OU ELETRÔNICA ou áreas afins
IV. Experiência segmento automotivo
V. Inglês ou Mandarim avançados
VI. Domínio Pacote OFFICE
VII. Bom relacionamento pessoal
VIII. Disponibilidade para viagens internacionais
IX. Experiência em POWERTRAIN e/ou DINÂMICA VEICULAR e/ou TESTES DE
RODAGEM e/ou CALIBRAÇÃO e/ou CHASSI e/ou COLOR AND TRIM será
considerado um diferencial.
Salário: compatível com o mercado mais benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1300113/engenheiro-demanufatura#sthash.LqDWHiDx.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Unidade
Código da vaga: v1301408
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Fevereiro de 2016
Atribuições:
•Garantir o controle de despesas da unidade através do acompanhamento do
orçamento;
• Realizar acompanhamento constante junto aos prestadores de serviços;
• Garantir a correta desmobilização de ativos;
• Coordenar entregas e devoluções de veículos na rede de fornecedores da região;
• Gerir pessoas através de treinamentos, orientações, avaliação de desempenho,
gestão de férias e estímulo a motivação;
• Cooperar para a minimização de custos de manutenção por meio de análise de
orçamentos;
• Cooperar para o cumprimento de prazos de manutenção por meio de controles
específicos e acompanhamento junto a fornecedores;
• Visitar clientes e fornecedores estreitando relacionamento;
• Garantir informações 100% assertivas sobre o posicionamento dos veículos;
• Identificação de desvios, propondo melhorias quando necessário;
Formação Acadêmica:
Superior completo em administração, engenharia ou em cursos correlatos.
Desejável curso técnico em mecânica automotiva.
Requisitos:
• Pacote Office
• Conhecimentos de Mecânica automotiva
• Experiência no setor automotivo será um diferencial
Remuneração:
Salário + Benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301408/coordenador-deunidade#sthash.fbp3bLNV.dpuf
www.vagas.com.br

Eletricista Automotivo
Código da vaga: v1298006
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Sud Mennucci / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Fevereiro de 2016

Realizará manutenção e reparos no sistema elétrico de máquinas agrícolas,
caminhões, veículos leves, implementos agrícolas e rodoviários.
Formação: Ensino Fundamental Completo.
Necessário experiência na área.
BENEFÍCIOS:
- Plano de saúde e odontológico;
- Restaurante na empresa;
- Seguro de vida;
- PPR (programa de participação dos resultados da empresa);
- Convênio com farmácia
- Transporte para as cidades de Pereira Barreto e Sud Mennucci
* Se você é pessoa com deficiência ou reabilitado, envie seu currículo e teremos o
prazer de avaliar o seu perfil profissional e adequação a vaga divulgada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298006/eletricistaautomotivo#sthash.k2NikWWu.dpuf
www.vagas.com.br

Lavador Automotivo
Código da vaga: v1298007
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Pereira Barreto / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 21 de Fevereiro de 2016
Realizará a lavagem de veículos leves, caminhões, ônibus e reboques em lavador
automático e manualmente em máquinas e implementos agrícolas.
Formação: Ensino Fundamental Completo
Disponibilidade para residir em Pereira Barreto ou Ilha Solteira
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
PPR;
Cooperativa de Créditos;
Restaurante na empresa;
Seguro de vida.
* Se você é pessoa com deficiência ou reabilitado, cadastre seu currículo e teremos
o prazer de avaliar o seu perfil profissional e adequação a vaga divulgada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298007/lavadorautomotivo#sthash.sJzpRC8j.dpuf
www.vagas.com.br

Mecânico Automotivo de Implementos Rodoviários
Código da vaga: v1297633
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Guaíra / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 21 de Março de 2016
Responsabilidades:
Manutenção de freios e suspensão de reboques.
Requisitos necessários:
Experiência com manutenção de implementos rodoviários. Disponibilidade para
trabalhar em turno.
Local de Trabalho: Guaíra - SP
- See more at: HTTPS://www.vagas.com.br/vagas/v1297633/mecanicoautomotivo-de-implementos-rodoviarios#sthash.KTh8S6XZ.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE QUALIDADE
Código da vaga: v1271145
Nível hierárquico: Pleno
Local: Betim / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Fevereiro de 2016
ATRIBUIÇÕES:
- Coordenação da equipe de qualidade, elaboração PPAP e assistência técnica ao
cliente.
REQUISITOS:
- Imprescindível experiência nas atividades mencionadas, com foco em tarefas
gerenciais.
- Será considerado diferencial ter atuado na área de qualidade no setor automotivo.
- Escolaridade mínima: Ensino Médio completo + curso profissionalizante na área
de qualidade OU Técnico completo em áreas afins.
- Conhecimentos em Pacote Office.
- See more at: HTTPS://www.vagas.com.br/vagas/v1271145/analista-dequalidade#sthash.yOonGdth.dpuf
www.vagas.com.br

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 de Testes
Código: 463083. Data: 14/01/2016
Salário A Combinar
Localização Itatiaia/RJ
Descrição da vaga
Atuar em ambiente de testes de integração: teste de aplicações que utilizam .NET
API e .NET.
Implantar e dar suporte UAT.
Criar casos de teste de interface entre sistema MES e outro sistema.
Ter usado qualquer um dos softwares de testes automatizados(corredor de carga,
Nunit, Junit e teste estúdio.
· Competências Técnicas:
SQL VB, DOT NET. Ter atuado em fabricação e indústria automotiva serão
considerados um diferencial.
- Prestador de serviços (PJ) ou Temporário

- Projeto com duração de 4 meses.
- Inglês – Fluente.
www.ceviu.com.br

PROCESSISTA
São José dos Campos, SP
Formação em Técnico Mecânico
Experiência com planejamento de processo mecânico.
Preferencia ramo aeronáutico ou automotivo.
Domínio de softwares como Edge-Cão ou Master-Cão ou Lixaram
Inglês técnico
Residir em SJC ou Jacareí
CV com pretensão salarial
Emprega São José
www.indeed.com.br

Engenheiro Mecânico Supervisor de Manutenção Automotiva São Paulo
Seleção Engenharia- Jaboticabal, SP
Coordenar a padronização dos processos de manutenção da unidade. Responder
pela execução do planejamento, organização, treinamento, integração e
coordenação de sua equipe, visando alcançar os resultados e o cumprimento das
metas de forma participativa.
Ensino Superior completo em Engenharia Mecânica.
Idioma(s):Conhecimento de Informática:
Benefícios: A combinar
Tipo de Contratação: CLT
Área de atuação: Automação, Manutenção, Produção
Especialidade: Automação, Automobilística
Tipo de Obras: Automobilística, Industrial
Cursos: Graduação em Engenharia Mecânica
Disponibilidade para Mudança: Indiferente
| Disponibilidade para Viagem: Indiferente |
Possuir Veiculos: Indiferente
| Possuir CREA: Indiferente

| Habilitação:
www.indeed.com.br

ANALISTA DE COMEX
Caçapava, SP
Experiência Obrigatória no regime Drawback;
Experiência no segmento automotivo na área de importação: coordenação de
embarque door-to-door, interação com agente de carga e despachante aduaneiro,
contato direto com o fornecedor estrangeiro. Análise de documentações, visitas ao
porto para reuniões com a fiscalização;
Experiência em implementação de novos projetos para redução de custos,
consolidações;
Conhecimento do sistema SAP;
Inglês Avançado (será testado);
Vagas Vale
www.indeed.com.br

Mecânico Automotivo
GRUPO PARVI- Boa Vista, RR
R$ 2.000 por mês
EXPERIÊNCIA NA ÁREA!
Realiza manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos, monta e troca
peças, lubrifica motor, regula mecanismos e alinha direção. Auxilia o cliente quanto
à substituição e aproveitamento de componentes.
Tipo de vaga: Efetivo
Salário: R$2.000,00 /mês
Apenas candidatos locais:
•Boa Vista, RR
Experiência necessária:
•MECÂNICO DE AUTOS: 1 ano
Formação acadêmica necessária:
•Ensino médio ou equivalente
www.indeed.com.br

Analista de Teste-me
Código: 462488. Data: 08/01/2016
Salário A Combinar
Localização Itatiaia/RJ
Descrição da vaga
Nossa empresa está com uma oportunidade para Analista de Teste.
Requisitos: Experiência com sistemas de fábrica de testes desenvolvidos em
produtos GE Pórtico Suíte
Atividades:
Criar casos de teste, Ensaios de interface entre sistema MES e outro sistema, Teste
de aplicações
que utilizam GE Policy, Implícita. Testes de integração do sistema, criar roteiros
dentro do sistema
como também casos de usos de testes e relatórios.
Diferencial: Ter atuando em indústria Automotiva. Testes de integração do sistema,
criar roteiros
dentro do sistema como também casos de usos de testes e relatórios.
Favor encaminhar currículo com pretensão PJ e disponibilidade
www.ceviu.com.br

Service Delivery Manager
Código: 459989. Data: 07/01/2016
Salário A Combinar
Localização Joinville/SC
Descrição da vaga
Indústria - Multinacional - Automotivo
Operações de TI - Infraestrutura - Serviços
Sobre nosso cliente
Nosso cliente é um importante player multinacional do setor automotivo, com
diversas plantas no Brasil e América do Sul.
Descrição do cargo
- Liderar área de Infraestrutura de TI da companhia, sendo responsável por todo o
budget da área (operacional e de investimentos), reportando os resultados para o
Head de TI da América do Sul.
- Atuar na linha de frente no que se refere à atendimento aos clientes internos,
índices de satisfação das áreas de Serviço e Help Desk, desempenho da resposta
aos chamados, implantação de melhores práticas.
- Responder pelos KPIs da área de TI das unidades da companhia, interfaces de
troca de informações com clientes, gestão e desenvolvimento de pessoas.
O candidato

Se você tem seu histórico em TI voltado para Infraestrutura, Serviços em TI e
Gestão de Projetos, já atuou em indústrias multinacionais e tem experiência em
gestão e desenvolvimento de pessoas, tem inglês fluente, aplique seu CV.
www.ceviu.com.br

ANALISTA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO JR
Pindamonhangaba, SP
Experiência Obrigatória no regime Drawback;
Experiência no segmento automotivo na área de importação:
coordenação de embarque door-to-door, interação com agente de carga e
despachante aduaneiro, contato direto com o fornecedor estrangeiro. Análise de
documentações, visitas ao porto para reuniões com a fiscalização;
Experiência em implementação de novos projetos para redução de custos,
consolidações;
Conhecimento do sistema SAP;
Inglês Avançado (será testado);
Vagas Vale
www.indeed.com.br

CONTROL PLAN
Belo Horizonte, MG
Conhecimento em processo automotivo industrial;
Conhecimento em análise de tolerância em produtos e peças make ou bay;
Desejável conhecimento nos seguintes softwares:
UG/NX;
Conversor Catia/ CDs 4X;
Valises/ VA;
Team Center;
CODEP;
Desejável conhecimento em Metrologia, GVIT, sistema de referimento de carroceria
e plano de métodos de fabricação.
Conhecimento das Normas Fiat será considerado um diferencial.
Plano de Saúde Co-participativo, Alimentação, VT, Seguro de vida.
Emprego Minas Gerais
www.indeed.com.br

Lubrificador
WORHK- Piracicaba, SP
R$ 1.300 por mês
Ter CNH A/B
Experiência em serviços automotivos/ Atendimento entrega em residências e/ou
empresas troca de óleo e filtros, revisão básica do veículo e eco lavagem
Remuneração: Fixo de R$ 1.300,00 + Benefícios.
Horário: 08h00 às 18h00 Segunda a Sexta Feira. 08h00 às 12h00 Sábado.
Experiência necessária:
•Serviços automotivos: 1 ano
www.indeed.com.br

OPERADOR DE PRODUÇÃO
Belo Horizonte, MG
Salário: R$1.300,00
Requisitos:
Desejável Ensino Médio Completo;
Experiência: Desejável experiência em empresas automotivas;
Disponibilidade total para turnos.
Descrição:
Realizar as rotinas da produção, de acordo com a demanda, assim
como o setor produtivo em que for escalado. Atuar com agilidade,
atendendo a montagem dos produtos, assim como finalização dos
mesmos.
Benefícios:
Alimentação, plano de saúde e odontológico, clube para o
funcionário, cesta básica, participação nos lucros da empresa.
Emprego Minas Gerais
www.indeed.com.br

Operador Líder Produção
Jacareí, SP
Operador Líder Produção Injeção Plástica
Apenas residentes em Jacareí e São José dos Campos

Salário a combinar
Descrição:
- Vasta experiência em gestão de pessoas e operação de produção em empresas de
injeção plástica automotiva.
- Troca de moldes, preparação, regulagem e liberação de máquinas injetoras,
acompanhamento e controle de produção, try out, qualidade, orientação e
treinamento de operadores de injetoras
- Liderança, treinamento, contratação de pessoal. Programação de manutenção
preventiva nas máquinas injetoras e periféricos.
- Conhecimentos nas Ferramentas de Gestão, PDCA, QRQC, KAIZEN, KANBAN, 5s,
PPM, 5 POR QUES. Projetos de melhorias em tempo de setup, redução de ciclo,
diminuição de refugo, ganho de produtividade e treinamentos para os operadores
de máquinas injetoras.
- Bom relacionamento com PCP, Qualidade, Manutenção, Ferramentaria e Logística.
Materias: PVC, PMMA, PC, POM, PEAD, PEBD, PP, PS, ABS, PA, PET, PBT, PU
Balcão de Empregos
Www.indeed.com.br

MECÂNICO AUTOMOTIVO
Século Recursos Humanos- Cachoeirinha, RS
Suspensão, freios, injeção eletrônica, motor, troca de correias, revisões entre
outras atividades do setor
Salário: R$2.000,00 /mês
Experiência necessária:
•Mecânica automotiva multimarcas (generalista): 2 anos
Formação acadêmica necessária:
•Ensino médio ou equivalente
www.indeed.com.br

PINTOR INDUSTRIAL AUTOMOTIVO
Indaiatuba, SP
– Pintura e jateamento
Requisitos: – experiencia com pintura automotiva de pelo menos dois anos
– ensino medio completo
Salário: R$ 1.600,00

Benefícios: Serão falados em entrevista
Observações: De segunda a quinta das 8 as 18h
Sextas das 8 as 17h
Emprega RMC
www.indeed.com.br

Programador PHP
Código: 464199. Data: 27/01/2016
Salário De R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00
Localização Curitiba/PR
Descrição da vaga
É uma startup voltada para o segmento automotivo que está mudando o formato
na qual lojista de veículos de todo Brasil compram e vendem automóveis. Está é
uma rara oportunidade de mudar um mercado através da criação de ferramentas
para milhares de pessoas utilizarem no dia a dia. Não somos apenas outro sistema,
somos um sistema que está mudando os processos de comercialização de veículos
no Brasil.
Para essa oportunidade é necessário:
- Conhecimento avançado em PHP
- Desejável conhecimento em framework Ii e controlador de versionamento Git
Hub
Benefícios
Vale transporte, Vale alimentação.
www.ceviu.com.br

Mecânico de Veículos - Ilha do Governador/RJ
Vaga masculina, fácil acesso à Ilha do Governador, experiência comprovada em
CTPS de pelo menos 2 anos. Experiência: Ter conhecimento em manutenção
automotiva preventiva e corretiva, preferencialmente em caminhões.
Carteira de Habilitação: D
Oferecemos: R$2.200,00 + V.T. + Refeição no local (Cozinha industrial) após
período de experiência: Vale alimentação (R$ 280,00) + Plano de saúde + Plano
odontológico + Auxílio Creche + Participação nos Lucros + Seguro de vida.
Interessados e dentro do perfil, enviar currículo para
tamara.recursoshumanos@outlook.com - no título colocar "Mecânico de Veículos"

Ou se preferir, compareça no endereço:
Rua Camerino, 128 -9ºandar (Próximo da Central do Brasil)
CANDIDATOS FORA DO PERFIL NÃO SERÃO ENTREVISTADOS.
ANEXOS NÃO SERÃO ANALISADOS.

AUXILIAR DE FUNILARIA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CAMPINAS RH em parceria com Transportadora está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Experiência anterior na função com funilaria de veículos, carros
e caminhões.
Requisitos: Ensino fundamental, disponibilidade para trabalhar com escala de folgas
6×1. Residir em Campinas ou Hortolândia.
Salário: a combinar
Benefícios: VT + RL + CB + SV.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sirlene para o email selecao@campinasrh.com.br com a sigla Aux Funilaria no campo assunto até o
dia 10/02/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE FUNILARIA/ strong> no Emprega Campinas. É
100% grátis!

MECÂNICO AUTOMOTIVO
Gravataí, RS
Atribuições:
Receber e verificar Check List;
Usar capas de proteção no veiculo;
Colocar o carro no elevador;
Examinar suspensão, freio, sistema de Lubrificação, filtros e acessórios;
Orientar o cliente sobre a necessidade de manutenção;
Efetuar substituição de peças;
Anotar códigos de peças no Check List;
Apertar as rodas;
Separar mercadorias;
Auxiliar geometriza;
Auxiliar na organização do estoque;

Manter limpeza das ferramentas.
Requisitos: Desejável experiência como mecânico de carros leves / passeio,
suspensão e freios. Ter trabalhado em auto center será um diferencial.
Jornada de Trabalho: De segunda a sexta, horário comercial e sábados das
08h00min às 16h00min.
Salário + Benefícios: VT e VR de R$ 12,50 dia.
Daremos preferência para quem residir em Gravataí e regiões próximas.
Emprega RS
www.indeed.com.br

Funileiro
AMCN- São Paulo, SP
R$ 2.800 por mês
Ter o registro na função comprovado na carteira e ter habilidades para a função.
Conhecer toda a rotina de uma oficina automotiva.
Escolaridade mínima
Ensino Médio (2º Grau) Completo
Habilidades esperadas
Horário: 2ª á 6ª feiras das 7hs ás 17hs Localidade: Sacomã.
Tipo da Vaga
Nova posição
Remuneração
R$ 2.800,00 por mês
Benefícios oferecidos
Vale-transporte
Curriculum.com.br
www.indeed.com.br

Montador de Autos
AMCN- São Paulo, SP
R$ 2.000 por mês
Ter o registro que comprove em carteira e conhecer toda a rotina de trabalho para
a função exigida.
Escolaridade mínima

Ensino Médio (2º Grau) Completo
Habilidades esperadas
Horário: 2ª ás 6ª feiras das 7hs ás 17hs.
Localidade: Sacomã.
Tipo da Vaga
Nova posição
Remuneração
R$ 2.000,00 por mês
Benefícios oferecidos
Vale-transporte
Curriculum.com.br
www.indeed.com.br

Desenhista Projetista Eletrônico
Manaus, AM
R$ 1.450 por mês
Desenhista Projetista Eletrônico
Formação:
Ensino Técnico eletrônico ou técnico informática completo.
REQUISITOS:
Experiência projetos de produtos eletrônicos.
Experiência em softwares de desenvolvimento de layouts (desejável conhecimento
de sistema Altium Design).
Desejável conhecimento em desenvolvimento de produtos voltados as áreas
industriais, automotivas e Consumer.
Desejável conhecimento sobre normas técnicas (interpretação).
Ter noções de desenhos mecânicos, circuitos eletrônicos interpretação.
Ter noções sobre processo produtivo.
Possuir conhecimento sobre normas técnicas (interpretação).
Desejável conhecimento em projetos voltados a processos produtivos.
Experiencia mínima de 3 anos em carteira. linguagem c, eletrônica digital e Linux.
Atividades: Projetar circuitos eletrônicos, captura de esquema eletrônico e d
desenvolver PCB (layout). Testar os produtos novos (ou alterações) conforme
especificações do projeto. Cumprir diretrizes e prazos do projeto. Formular
etiquetas de ligação: manuais, desenhos e documentos técnicos de produtos.
Participar da análise da viabilidade técnica de produtos. Participar da aprovação e
melhorias do desenvolvimento de novos produtos e alterações. Ministrar
treinamentos. Observar e cumprir o custo do produto final. Dar suporte ao cliente
na instalação e utilização de produtos novos, quando necessário. Cumprir os
procedimentos do sistema de gestão da qualidade

Habilidades: Proatividade, Foco em Resultado, Capacidade de Análise e Resolução
de Problemas.
Benefícios: Plano de saúde, transporte, refeição, vale alimentação.
Faixa Salarial: R$ 2.496.00
Os interessados encaminhem currículo com pretensão salarial para:
audremara.brandao@transire.com.br
Vagas Urgentes
www.indeed.com.br

MECÂNICO DE VEÍCULOS
Ilha do Governador, RJ
R$ 2.200 por mês
Vaga masculina, fácil acesso à Ilha do Governador, experiência comprovada em
CTPS de pelo menos 2 anos.
Experiência: Ter conhecimento em manutenção automotiva preventiva e corretiva,
preferencialmente em caminhões. Carteira de Habilitação: D
Oferecemos: R$2.200,00 + V.T. + Refeição no local (Cozinha industrial) após
período de experiência: Vale alimentação (R$ 280,00) + Plano de saúde + Plano
odontológico + Auxílio Creche + Participação nos Lucros + Seguro de vida.
Atividades: As atividades a serem realizadas pelo profissional devem ser com total
responsabilidade, eficiência e qualidade.
Disponibilidade de início imediato.
Emprega Carioca
www.indeed.com.br

COMERCIAL

Vendedor (a)
Código da vaga: k2420-6
Ramo da empresa: Indústria Metalúrgica
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 3
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

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: 4
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: 1
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: 1
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

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: 4
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

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

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: 5
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

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: 1
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

Caixa
Código da vaga: k437-146
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Tubarão/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
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

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: 2
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: 1
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: 3
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

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: 2
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: 1
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: 1
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: 1
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

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: 1
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 1 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. É 100%
grátis!

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: 5
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

Vendedor (a)
Código da vaga: k752-399
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 22/01/2016
Previsão de encerramento: 19/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KvFTPk

Vendedor (a) de Materiais de Construção Civil
Código da vaga: k4015-4
Ramo da empresa: Indústria de Fios Elétricos, Cabos e Conectores
Cidade: Balneário Camboriú/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 22/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1TewC5f

Assistente Comercial
Código da vaga: k4015-6
Ramo da empresa: Indústria de Fios Elétricos, Cabos e Conectores
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 22/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1TewBy8

Gerente Comercial
Código da vaga: k3919-4
Ramo da empresa: Outros
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 21/01/2016
Previsão de encerramento: 28/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KtSSRt

Supervisor (a) de Vendas
Código da vaga: k3422-167
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 6
Data de abertura: 19/01/2016
Previsão de encerramento: 18/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1ZLvCuG

SUB-GERENTE - LOJA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Joalheria de Luxo está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades:
* Fechamento de Loja e aberturas esporádicas.( conforme escala com o Gerente ).
* Gestão Equipe de vendedores
* Vendas ( também irá atender como vendedora ). Terá comissão sobre suas
vendas.
* Manter local trabalho limpo e organizado.
* Atendimento ao cliente.
* Manter equipe motivada
* Responder e-mails
* Se reportará diretamente ao Gerente da Loja.
Requisitos:
* Mulheres , a cima de 30 anos.
* Conhecimento em Joalheria / Relojoaria ( será diferencial )
* Experiência comprovada como Gerente ou SUB GERENTE.
* Disponibilidade horário período Tarde/Noite ( 13:40 ás 22:00 )
* Interesse em crescimento profissional.
* Comunicativa, Dinâmica e boa dicção.
Salário: a combinar
Benefícios: Á combinar
Observações: Enviar currículos somente se estiver no perfil. Enviar cv com FOTO
ATUALIZADA Todos os currículos deverão mencionar idade ou data nascimento.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de GERÊNCIA para o
e-mail lojacpn@lisjoalheria.com.br com a sigla SUB2016 no campo assunto até o
dia 01/03/2016.
Veja outras vagas de SUB-GERENTE - LOJA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CONSULTOR DE VENDAS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de pequeno porte dedicada ao gerenciamento, consultoria, monitoramento
e administração de ambiente de TI. está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Captação e prospecção de vendas. Vendas de equipamentos e
serviços de TI. Definir junto ao cliente o tipo e modelo de equipamento e serviços
que atenda melhor suas necessidades. Executar atividades de apoio à área
comercial e revendedores da empresa, com visitação a revendas e clientes finais
(somente empresas). Executar tarefas de pós-venda. Efetuar treinamento para a
correta utilização dos equipamentos da empresa. Confeccionar relatórios de
vendas.

Requisitos: Ensino superior. Necessário ter experiência com vendas ao mercado
corporativo e administração de carteira de revendas. Habilidade em estratégias de
vendas.
Salário: R$ 1.700,00
Benefícios: Comissões sobre os negócios que fechar. Km. Refeição. Seguro de vida.
Assistência médica e odontológica.
Observações: Horário de 2ª à 6ª das 08h00 às 18h00. Necessário CNH categoria B
e veículo próprio.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana para o e-mail
recrutamento@oryonti.com.br com a sigla CV0415 no campo assunto até o dia
07/02/2016.
Veja outras vagas de Consultor de Vendas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDEDOR EXTERNO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Cervejaria Germânia está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: - Divulgar e vender produtos, na região de atuação, avaliando
condições essenciais junto ao supervisor, visando cumprir as metas estabelecidas; Prospectar clientes potenciais, objetivando a ampliação da carteira; - Providenciar
junto aos clientes ativos e potenciais, as informações cadastrais necessárias para
consulta e análise de crédito, de acordo com as exigências da empresa; Transmitir pedidos à empresa, nos prazos requeridos , conforme as Normas e
Procedimentos da Cervejaria Germânia; - Realizar o trabalho pós-venda.
Requisitos: - Ensino superior completo (desejável) - CNH - Conhecimento da praça
de atuação (3 a 5 anos em vendas no setor bebidas/alimentos) - Informática em
nível de usuário - Matemática financeira
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: - Bonificação em cima das metas conquistadas - Convênio médico Convênio odontológico - Reembolsos de transporte e alimentação - PLR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Giovanna Tomé
para o e-mail selecao@choppgermania.com.br com a sigla VENDCAMP no campo
assunto até o dia 26/02/2016.
Veja outras vagas de Vendedor Externo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDAS EXTERNAS / CAMPINAS E RMC / SP / 2 VAGA(S)
Empresa do setor de telecomunicações. está com 2 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Experiência em vendas externas de telefonia fixa, internet e
PABX.
Requisitos: Pessoa dinâmica para prospecção de novos clientes na área de Telecom
voltado a produtos de telefonia fixa (voz, dados e internet) e hardware / PABX.
Salário: a combinar
Benefícios: fixo + comissão agressiva + bônus de campanhas.
Observações: CLT. Veículo próprio.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail vaga.selec@gmail.com com a sigla Vendas no campo assunto até o
dia 15/02/2016.
Veja outras vagas de Vendas Externas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Vendedor (a) Interno (a)
Código da vaga: k444-1254
Ramo da empresa: Educação - Ensino Técnico Profissionalizante
Cidade: Campina Grande/PB
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 12/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WSRoqZ

Coordenador (a) Comercial
Código da vaga: k444-1256
Ramo da empresa: Escolas e Instituições de Ensino em Geral
Cidade: Campina Grande/PB
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1

Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 12/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WSRmzu

Vendedor (a) Externo ( a)
Código da vaga: k444-1246
Ramo da empresa: Comércio de Cosméticos
Cidade: Caico/RN
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 12/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WSRor1

Vendedor (a) Externo (a)
Código da vaga: k444-1253
Ramo da empresa: Comércio de Cosméticos
Cidade: Mossoro/RN
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 12/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WSRmzB

Operador (a) de Caixa
Código da vaga: k444-1225
Ramo da empresa: Comércio - Shopping Centers

Cidade: Natal/RN
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 12/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Sq5Wh8

Gerente de Loja
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista
Região / Bairro: Village Mall
Requisitos:
Experiência comprovada na função em lojas do varejo de moda.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Das 15:00 horas às 23:00 horas
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Comissionado: Sim
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/gerente-deloja-234915.aspx

SUPERVISOR DE VENDAS – Indústria Alimentícia
COM ATUAÇÃO NO INTERIOR DE MG (IMPRESCINDÍVEL TER ESSA VIVÊNCIA)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Resumo das Atividades Desenvolvidas: Irá viajar durante a semana por todo
Interior de Minas Gerais realizando a supervisão e acompanhamento da equipe de
Vendas nos diversos pontos de vendas onde a empresa tem seus produtos (Food
Service e Varejo).

Pré-Requisito: Necessária experiência anterior na função em empresas do ramo de
alimentos e/ou bebidas; Imprescindível ter trabalhado viajando e ter experiência
com liderança de equipes no Interior de MG; Carteira de habilitação na categoria B;
Imprescindível disponibilidade para constantes viagens.
Salário: Fixo + Comissão - Necessário enviar pretensão salarial (Currículos sem
essa informação, NÃO serão avaliados.)
Benefícios: VR, Ajuda de Custo, Carro da Empresa, Assistência Médica, Assistência
Odontológica, Seguro de Vida, Bolsa de Estudos e PLR anual.
Horário de Trabalho: Segunda a sexta-feira de 8h às 18h.
MP CONSULTORIA EM RH
Interessados encaminhar currículo com pretensão salarial e com o título da vaga no
Campo Assunto (E-mails sem esses dados não serão avaliados):
selecao@mpconsultoriarh.com.br

Gerente de Joalheria
Para a cidade de Niterói / RJ
Requisitos:
Experiência comprovada na função em lojas do varejo, desejável vivência com
joias.
Dias da Semana: De segunda-feira à sábado
Horário / Período:
A definir
Trabalha aos sábados
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Comissionado: Sim
Benefícios: Bonificação
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/gerente-dejoalheria-234924.aspx

Vendedor (a) de Software Corporativo
Código da vaga: k2074-30
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software

Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 3
Data de abertura: 28/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1nSn7wF

Consultor (a) de Pré-venda
Código da vaga: k2699-17
Ramo da empresa: Indústria de Equipamentos Eletrônicos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 28/01/2016
Previsão de encerramento: 18/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1nSn7wL

Representante Comercial
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Região / Bairro: Centro
Requisitos:
Com experiência comprovada.
Ter atuado com venda de serviços de recursos humanos (recrutamento e seleção).
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, Assistência Farmacêutica, Convênio com
Instituições de Ensino, Bonificação
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/representante-comercial-234328.aspx

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k4085-2
Ramo da empresa: Bancos e Instituições Financeiras
Cidade: Blumenau/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 26/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrecx

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k4085-1
Ramo da empresa: Bancos e Instituições Financeiras
Cidade: Chapecó/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 3
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 26/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrecD

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k4085-4
Ramo da empresa: Bancos e Instituições Financeiras
Cidade: Criciúma/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrfND

Consultor (a) de Pré-venda
Código da vaga: k3900-6
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 15/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrbgN

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k4085-3
Ramo da empresa: Bancos e Instituições Financeiras
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 26/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrbgQ

Gerente de Loja
Código da vaga: k437-164
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Içara/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrg4a

Operador (a) de Caixa
Código da vaga: k437-161
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Itajai/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrhoX

Gerente de Loja
Código da vaga: k437-162
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Itapoá/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrhFa

Vendedor (a)
Código da vaga: k437-160
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Navegantes/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrhFd

Gerente de Loja
Código da vaga: k437-163
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Pomerode/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1VpRiFZ

Gerente de Loja
Código da vaga: k437-165
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Tubarão/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrg4n

VENDEDORA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Pura Ousadia Lingerie com sex shop está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Atendimento, venda, organização do local do trabalho.
Requisitos: Maior de 18 anos, residir em Campinas, experiência em vendas
Salário: R$ 1.100,00
Benefícios: Vale transporte, ajuda a alimentação e comissão.
Observações: Disponibilidade de horário, residir em Campinas, maior de 18 anos,
experiência em vendas.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Renata para o email puraousadialingerie@uol.com.br com a sigla Vendedora no campo assunto até
o dia 15/02/2016.
Veja outras vagas de Vendedora no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Balconista
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: varejista (hipermercado)
Porte: grande
Escolaridade: ensino médio completo
Atribuições: experiência mínimo 6 meses.
Perfil: dinâmico, comunicativo, facilidade no trabalho com metas e prazos e com
credibilidade.
Horário de trabalho: 15h às 23h20
Escala 6x1
A empresa oferece:
Salário R$ 1. 101,23
Benefícios: vt, alimentação no local, plano de saúde e odontológico extensivo à
dependentes, cesta básica, cartão mamãe, seguro de vida, cartão Multicheque,
convênio com faculdades e chances de crescimento.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/balconista216417.aspx

CONSULTOR (A) DE VENDAS INTERNA / CAMPINAS E RMC / SP / 5
VAGA(S)
Assertiva Soluções : Informações que produzem resultados. Empresa provedora e
informações estratégicas para negócios. está com 5 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Atuará como televendas ativas de serviços digitais de inovação
para pessoas jurídicas. Fará contato com novos prospects e leads, analisará o uso e
comportamento dos seus usuários no uso do sistema, incentivará o uso e
identificará as melhores oportunidades de negócio. Elaborará propostas comerciais
e realizará follow-up com o objetivo de completar o processo de venda.

Requisitos: Mínimo de 2 anos de experiência em televendas ativas. intimidade com
o uso de ferramentas digitais (Crm, Erp, Internet, Redes Sociais...) e habilidade no
uso do pacote Office (Word, Excel, Power Point e Outlook). Boa comunicação verbal
e escrita, raciocínio lógico, capacidade de argumentação de venda e apreço por
desafios profissionais serão considerados diferenciais.
Salário: R$ 2.527,23
Benefícios: Vale transporte, alimentação e plano de saúde. Horário de trabalho:
Segunda a Sexta-Feira das 08:30 às 17h30, Salário de R$ 2.527,23 composto por
fixo + remuneração variável sem teto.
Observações: Encaminhe seu currículo profissional juntamente com o endereço do
seu Linkedin e Facebook.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Domingo para o email talento@assertivasolucoes.com.br com a sigla CONVEN-5 no campo assunto
até o dia 10/02/2016.
Veja outras vagas de CONSULTOR(A) DE VENDAS INTERNA no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k3677-4
Ramo da empresa: Alarmes e Produtos de Segurança Eletrônica
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RT6w8y
Vendedor (a)
Código da vaga: k444-1264
Ramo da empresa: Escolas e Instituições de Ensino em Geral
Cidade: Natal/RN
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 01/02/2016
Previsão de encerramento: 12/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KSR9Fw

COMUNICAÇÃO

Diretor de Marketing - Inteligência e Aquisição de tráfego
Código da vaga: v1298804
Nível hierárquico: Diretoria
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Fevereiro de 2016
Principais Responsabilidades:
- Aquisição de tráfego com foco em geração de receita;
- Estratégias de crescimento e desenvolvimento do negocio;
- Responsável pela área de Inteligência de Negócios (BI) e com gestão dos
principais indicadores do negócio ;
- Gestão de equipe de 10 pessoas;
Pré-requisitos:
- Carreira desenvolvida na área de e-commerce;
- Experiência anterior com compra de mídia online com foco em desempenho e
gestão de grandes contas de links patrocinados;
- Forte capacidade analítica e matemática;
- Inglês fluente;
- Experiência anterior com gestão de pessoas;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298804/diretor-de-marketinginteligencia-e-aquisicao-de-trafego#sthash.WCoNl1VV.dpuf
www.vagas.com.br

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

GERENTE DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (PARA HOSPITAL) – São Paulo
– SP
Nosso cliente, Rede de Hospitais de Primeira Linha e Grande porte, localizado na
Região do Bairro do Paraíso / Av. Paulista, busca profissional com o perfil abaixo:
DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES
Centralizar e coordenar todas as atividades de endomarketing, marketing hospitalar
(incentivos) e marketing externo de um Grupo Hospitalar de Primeira Linha.
REQUISITOS
Imprescindível ter atuado em empresa familiar.
Imprescindível ser da Área Hospitalar.
Desejável experiência de 05 anos na área de Comunicação e Marketing
Sexo Feminino.
FORMAÇÃO
Graduação em Comunicação Social ou Marketing
Desejável Pós Graduação em Administração de Marketing ou Marketing Estratégico
Desejável Inglês Avançado (é um diferencial).
OBSERVAÇÕES FINAIS:
Horário de trabalho: Regular, de Segunda a Sexta-feira.
Salário: Altamente competitivo, de acordo com o mercado – Envie sua pretensão
salarial que será avaliada.
Benefícios: Cesta Básica; Refeição no local; Vale transporte; Assistência Médica e
Odontológica.
Local de Trabalho: Bairro do Paraíso / Av. Paulista.
Contratação efetiva CLT.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: GERENTE DE COMUNICAÇÃO E MKT – SP.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.
CURTAM E SIGAM NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK:
https://www.facebook.com/SPEEDRH
Para saber mais sobre nós e conhecer todas as nossas vagas, inclusive as
recorrentes, acesse: WWW.SPEEDRH.COM.BR ou acompanhe pelo TWITTER –
@SPEEDRH

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: 1
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

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: 1
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

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

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 ESPECÍFICOS/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

Gerente de Marketing Estratégico
Código da vaga: k1680-121
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 21/01/2016
Previsão de encerramento: 18/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KtSQcr

Analista de Campo - Varejo - Base Novo Hamburgo
Código da vaga: v1298692
Nível hierárquico: Sênior
Local: Novo Hamburgo / RS / BR
Data de expiração: 24 de Fevereiro de 2016
Atividades:
• Acompanhamento de lojas franqueadas com o objetivo de analisar os
procedimentos e padrões com relação a visual merchandising, gestão de estoque,
comunicação visual e campanhas propostas;
Desejável:
Experiência em ponto de venda, gerenciamento de lojas.
Experiência anterior com rede de franquias.
Imprescindível ter carro e computador.
Disponibilidade para viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298692/analista-de-campovarejo-base-novo-hamburgo#sthash.UceBnSeC.dpuf
www.vagas.com.br

Designer Redes Sociais / WEB - ESTÁGIO
Código da vaga: v1298684
Nível hierárquico: Sênior
Local: Barueri / SP / BR
Data de expiração: 24 de Março de 2016

Buscamos um estagiário em midias sociais com habilidade em designer gráfico para
atuar em nosso escritório de Alphaville. Jovem, com muita criatividade, habilidade
de comunicação e atitude empreendedora. Você irá nos ajudar a comunicar ao
mercado experiências digitais incríveis
Algumas funções da posição: Gestão de midias digitais (criar conteúdo para site e
gerenciamento do mesmo, assim como das redes sociais) e auxilio nos projetos em
desenvolvimento da área.
O perfil buscado é de alguém com muita energia e vontade de aprender, aberto
para atuar em diferentes atividades. Preferencialmente cursando comunicação
Social, publicidade e Propaganda ou RP (2o. ano) ou áreas afins
ATIVIDADES
·
Atuar como operador gráfico desenvolvendo conteúdo social e peças de
designer
·
Manutenção de Websites Wordpress
·
Suporte para o pessoal de atendimento, apoiando na coração de peças
incríveis para atingimento dos objetivos de marketing
·
Fechamento de arquivo para a gráfica
·
Criar imagens, e-books, apresentações, conceitos, identidades visuais,
postagens para mídias sociais e o que for necessário para encantar nossos clientes
e nosso ecossistema e mercado
PRE-REQUISITOS
·
Adobe ilustrator
·
Adobe Indesign
·
Adobe Photoshop
·
Desenvolvimento de conteúdo para redes sociais
·
Estar cursando técnico ou graduação ligados a função
·
Disponibilidade para trabalhar em Alphaville
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298684/designer-redes-sociaisweb-estagio#sthash.nUmY6kb6.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Pl.
Código da vaga: v1297622
Nível hierárquico: Pleno
Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Fevereiro de 2016
Responsável pelas atividades de comunicação interna e externa: descrição / revisão
e análise de textos. Análise de produtos para descrição de portfólio e materiais
comerciais. Desenvolvimento e acompanhamento da intranet da empresa.
Concepção e gestão do Plano de Comunicação On-line e Off-line.

Experiência com redação de textos é desejável.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1297622/analista-decomunicacao-pl#sthash.hnb103oi.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Comunicação
Código da vaga: v1298311
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Fevereiro de 2016
Planejar e coordenar a implementação das atividades de comunicação com o
mercado. Supervisionar a assessoria de imprensa, relações públicas, publicidade e
propaganda, compliance, comunicação interna, eventos, pesquisa de mercado e de
oportunidade. Acompanhar e apoiar na consecução dos objetivos comerciais e
institucionais estabelecidos para o fortalecimento da imagem da entidade. Gestão e
liderança da equipe. Experiência com gestão de pessoas, organização de eventos,
comunicação institucional e comunicação interna.
Formação:
Marketing, Relações Públicas, Propaganda e Publicidade ou afins. Desejável Pósgraduação ou Especialização/MBA.
Idiomas:
Inglês avançado
Espanhol avançado
Local de trabalho:
Próximo à estação Brigadeiro/SP
Remuneração e Benefícios:
Salário e benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298311/gerente-decomunicacao#sthash.zfE9RoCv.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Marketing
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Região / Bairro: Abolição

Requisitos:
Segundo grau completo.
Boa experiência em atividades voltadas para pesquisas e relacionamento com
clientes.
Bons conhecimentos em microinformática
(word, excel, etc.)
Morar próximo ou ter fácil acesso ao bairro da abolição.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 08:00 horas às 18:00 horas
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Cesta Básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliar-demarketing-234727.aspx

Designer Gráfico
O profissional será responsável por fazer as ilustrações e os layouts e formatar o
PDF de acordo com o padrão visual definido.
Os requisitos são:
- Formação superior em Designer Gráfico;
- Experiência em construção de materiais para EAD;
- Conhecimentos do Pacote Office, Softwares Gráficos e de Tratamento de Imagem,
Ferramentas Tecnológicas e Produtos de Educação a Distância.
Local de trabalho: Duque de Caxias
Os interessados devem encaminhar o currículo com pretensão salarial para o e-mail
selecao.estrategica@yahoo.com.br Mencionar no campo assunto “DESIGNER
GRÁFICO”

WEB DESIGN.
O profissional será responsável criar interfaces visuais para cursos, ilustrações,
publicações, animações e materiais didáticos relacionados aos cursos de educação à
distância.
Os requisitos são:
- Superior completo;

- Experiência na produção de material de educação a distância;
- Conhecimentos de software de imagem, ferramentas computacionais e
tecnológicas voltadas à EaD;
- Habilidade de trabalhar em equipe, organização e criatividade complementam o
perfil desejado;
- Disponibilidade para início imediato.
Local de trabalho: Duque de Caxias
Os interessados devem encaminhar o currículo com pretensão salarial para o e-mail
selecao.estrategica@yahoo.com.br, colocando no assunto WEB DESIGNER.

Designer Instrucional
O profissional será responsável por roteirizar a produção, de acordo com a
modelagem pedagógica para os cursos em EaD.
Requisitos necessários:
- Nível superior completo;
- Formação em Design Instrucional;
- Imprescindível ter experiência na elaboração de material didático para EaD.
Local de trabalho: Duque de Caxias
Disponibilidade para início imediato.
Os interessados devem encaminhar o currículo com pretensão salarial para o e-mail
selecao.estrategica@yahoo.com.br

Assessor de Comunicação
Código da vaga: v1298928
Nível hierárquico: Sênior
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
Atribuições:
- Realizar a assessoria de comunicação junto ao público externo, mantendo e
ampliando o relacionamento com a imprensa local, nacional e internacional,
agências, universidades, entidades de classe, empresas em geral e com a
comunidade;
- Monitorar e avaliar os veículos de comunicação, visando a manutenção e geração
de valor para a imagem da companhia;

- Participar no planejamento estratégico da área de Comunicação.
Requisitos Necessários:
- Graduação Completa em Jornalismo;
- Sólidos conhecimentos em organização e acompanhamento de entrevistas,
produção de press releases, técnicas de gestão de crise de imagem e técnicas de
divulgação em redes sociais;
- Inglês Fluente.
Benefícios da vaga:
- Assistência Médica e Odontológica Nacional;
- Seguro de Vida em Grupo;
- Vale Alimentação;
- Programa de Participação nos Resultados;
- Previdência Privada.
*Todas as nossas vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência*
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298928/assessor-decomunicacao#sthash.UeSC2fvm.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Sênior
Código da vaga: v1298922
Nível hierárquico: Sênior
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
Atribuições:
- Realizar análise e execução de atividades pertinentes à Comunicação Corporativa
da companhia;
- Contribuir com a gestão da imagem, desenvolvendo material gráfico e
audiovisual, visando atender a demanda do setor com eficácia, zelando pela
imagem da companhia e de suas empresas e pelo bom atendimento dos clientes
internos;
- Intermediar o relacionamento entre as agências, fornecedores e clientes internos.
Requisitos Necessários:
- Graduação Completa em Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Relações
Públicas);
- Sólidos conhecimentos em texto publicitário, fotografia e edição de imagens;
- Noções de Publicidade e Propaganda;

- Desejável conhecimento de CRM (Customer Relationship Management) e
Marketing;
- Desejável Inglês Intermediário.
Benefícios da vaga:
- Assistência Médica e Odontológica Nacional;
- Seguro de Vida em Grupo;
- Vale Alimentação;
- Programa de Participação nos Resultados;
- Previdência Privada.
*Todas as nossas vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência*
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298922/analista-decomunicacao-senior#sthash.BVq3AEcu.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Trade Marketing
Código da vaga: v1301196
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
FORMAÇÃO: Superior em comunicação ou marketing
REQUISITOS: Experiência na execução de mercado: criação, planejamento e
acompanhamento de ações de trade (promoções em gerais), fotografia de sucesso,
soluções para incremento de venda e divulgação de produtos. Acompanhamento
das ações de degustação, rota ao mercado, analise e relatório das ações. ( Suporte
a área comercial). Desejável inglês fluente.
OBS.: Necessário possuir veículo próprio
LOCAL DE TRABALHO: BH e grande região
BENEFÍCIOS: Ajuda de custo / Assistência Medica / Assistência Odontológica /
Cartão Alimentação / Convênio Farmácia / PLR / Seguro de Vida
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301196/assistente-de-trademarketing#sthash.SglNUGva.dpuf
www.vagas.com.br

6º FOCA JORNALISMO ECONÔMICO - 25 VAGAS
Código da vaga: v1295824
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Brasil
Quantidade de vagas: vinte e cinco
Data de expiração: 28 de Fevereiro de 2016
6º FOCA JORNALISMO ECONÔMICO
Requisitos:
* Superior em jornalismo concluído em 2014, 2015 ou com conclusão prevista para
7/2016
* Idioma: Inglês avançado/fluente
Informações referentes ao curso
* Vagas: 25 vagas
* Investimento: Gratuito
* Período: 3 meses (4/4 a 30/6)
* Local: Sede - S. A. O Estado de S. Paulo / São Paulo
Calendário - 2016
* Período para cadastro de currículo e realização de teste online: de 26 de janeiro a
28 de fevereiro
* Divulgação de até 75 pré-selecionados: 6 de março
* Entrevistas e provas presenciais: 14, 15, 16 e 17 de março
* Divulgação dos selecionados: 20 de março
* Período: 4 de abril a 30 de junho
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1295824/6-foca-jornalismoeconomico-25-vagas#sthash.k4MkRWcE.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Marketing – Caucaia/CE
Descrição Detalhada
Segmento: indústria (moda íntima)
Atividades:
Acompanhamento e encaminhamento de contatos de clientes recebidos pelo site.
Monitoramento das redes sociais.
Acompanhamento das mídias contratadas.
Planejamento e execução de ações externas em eventos que a empresa patrocina.
Planejamento e acompanhamento de ações de endomarketing junto ao rh.
Controle e solicitação de material de visual merchandising nos pontos de vendas
dos clientes.

Suporte a loja em ações promocionais, eventos, elaboração de material gráfico e
identidade visual.
Aprovação de artes junto a diretoria.
Contato com fornecedores e clientes.
Acompanhamento de retorno dos patrocínios com as bandas.
Responsabilidade do setor e todas as atividades relacionadas a função.
Requisitos:
Ensino superior em andamento ou completo em marketing, administração ou
publicidade e propaganda.
Experiência na área de confecção (fundamental).
Habilidade para trabalhar em equipe.
Busca continua por melhorias.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Cesta
Básica, Ônibus / Van Fretado
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Designer de Produto Júnior - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: e-commerce
Região / Bairro: Vila Olímpia
Requisitos:
Cursando design gráfico, design ou tecnólogo em web design e ter domínio de
photoshop, além de conhecimento em azure ou balsame, adobe illustrator, um/ui,
html/html 5, css/css3, responsiva design, jquery e javascript.
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
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

AUXILIAR DE MARKETING (TEMP) / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria está com 1 vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Superior Completo ou Cursando em Comunicação Social,
Publicidade e Propaganda, Marketing ou Design Gráfico. Conhecimentos em Corel
Draw e Photoshop.
Requisitos: Auxiliar o setor de Marketing no desenvolvimento de materiais de
comunicação, site institucional e contato com fornecedores. Auxiliar na produção de
material gráfico, auxiliar na elaboração de cotações de brindes e atividades
correlatas ao cargo.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte - Refeitório no Local
Observações: Temporário - Enviar pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Thatiane para o email rh@paineisglobobrasil.com.br com a sigla MKT no campo assunto até o dia
29/02/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Marketing (temp.) no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

EDUCAÇÃO

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 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 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: 08:00 as 18:00
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 1 ao 4
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 13:00 horas às 19:00 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 08:00 horas às 12:30 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 1.
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

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: 2

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

Orientadora Educacional
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: Educação
Região / Bairro: Ilha do governador
Requisitos:
Curso superior completo em pedagogia com habilitação em orientação educacional.
Conhecimento das rotinas pedagógicas.
Domínio do pacote office.
Necessário ter disponibilidade para atuar em horário integral e eventualmente aos
sábados.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: 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/orientadoraeducacional-233721.aspx

Professor - Física
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: Educação
Região / Bairro: Madureira
Atividades:
Ministrar aulas para curso preparatório (Enem)
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir

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/professorfisica-234356.aspx

Professor - Biologia
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: Educação
Região / Bairro: Madureira
Atividades:
Ministrar aulas para curso preparatório (Enem)
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
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/professorbiologia-234355.aspx

Coordenador (a) de Ensino
Código da vaga: k444-1261
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Natal/RN
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/01/2016

Previsão de encerramento: 12/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1nSn83K

ANALISTA PEDAGÓGICO – TIJUCA / RIO DE JANEIRO
Instituição de ensino, localizada na Tijuca, contrata para o seu quadro Analista II,
conforme as informações abaixo:
Ensino superior completo na área de Educação;
Conhecimentos básicos da legislação educacional e regulação educacional;
Vivência anterior em instituição de ensino superior;
Pacote Office avançado.
Atividades:
Coletar e preencher informações do censo do ensino superior, reunir, organizar e
inserir documentos institucionais no sistema do MEC, subsidiar a produção de
indicadores sobre a docência e análise do perfil do corpo discente.
Benefícios:
-Vale transporte
- Vale refeição
- Assistência médica e odontológica
- Convênio com a faculdade
Horário: de segunda a quinta, das 08:00 às 18:00 e sexta das 08:00 às 17:00,
desejável disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, quando necessário.
Interessados, enviar currículo com pretensão salarial no corpo do e-mail para:
rhuniversidade@gmail.com, mencionando o cargo “Analista Pedagógico” no
assunto.

Professor (a) de Música
Código da vaga: k1604-8
Ramo da empresa: Organizações Não Governamentais
Cidade: Taubaté/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Voluntário
N.º vagas: 2
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 25/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrhFr

Educador (a) Infantil
Código da vaga: k1604-9
Ramo da empresa: Organizações Não Governamentais
Cidade: Taubaté/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Voluntário
N.º vagas: 4
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 25/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrhVG

Professor (a) de Artes
Código da vaga: k1604-10
Ramo da empresa: Organizações Não Governamentais
Cidade: Taubaté/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Voluntário
N.º vagas: 4
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 25/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrhVH

Professor - Português
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: Educação
Região / Bairro: Madureira
Atividades:
Ministrar aulas para curso preparatório (Enem)
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
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/professorportugues-234351.aspx

Professor - Matemática
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: Educação
Região / Bairro: Madureira
Atividades:
Ministrar aulas para curso preparatório (Enem)
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
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/professormatematica-234352.aspx

Revisor - Duque de Caxias
Empresa de grande porte do segmento de educação em fase de expansão na área
de Educação a Distância seleciona:
Revisor
O profissional será responsável pela revisão de materiais didáticos on line (correção
ortográfica e gramatical de acordo com a nova ortografia) e análise textual.
Os requisitos são:
- Superior completo em Letras;
-Ter excelente conhecimento da Língua Portuguesa;
- Conhecer as normas da ABNT;
- Desejável experiência em Educação à Distância.
Local de trabalho: Duque de Caxias
Horário: Segunda à Sexta.

Disponibilidade para início imediato.
Os interessados devem encaminhar o currículo com pretensão salarial para o e-mail
selecao.estrategica@yahoo.com.br

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

PROFESSOR DE INGLÊS / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Franquia pertente a empresa multinacional britânica educação com sede em
Londres. É a maior empresa de educação do mundo. está com 1 vaga(s) em aberto
para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Lecionar a língua inglesa. Administrar a vida acadêmica do
aluno utilizando o sistema próprio da tal controle.
Requisitos: Conhecimento da linga inglesa. Facilidade em transmitir o conhecimento
á alunos de diversas idades.
Salário: a combinar
Benefícios: Contratação via CLT, vale transporte, vale compra mensal, treinamento
in company.
Observações: Atuação exclusiva na escola da cidade de Paulinia. Treinamentos
esporádicos serão efetuados em cidade próxima.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Pedro para o email recrutamentopearson@gmail.com com a sigla English no campo assunto até o
dia 06/02/2016.
Veja outras vagas de PROFESSOR DE INGLÊS no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Professor Universitário do curso de Engenharia Civil.
É necessário que o profissional tenha Pós-Graduação Completa.
Desejável Mestrado ou Doutorado.
Experiência como Engenheiro Civil em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil.
Buscamos profissionais que desejem investir na carreira docente, pelo desejo da
transmissão de seus conhecimentos e experiências, adquiridos por meio da
pesquisa e aprimoramento, bem como pelo exercício da profissão.
É necessário ter disponibilidade de horário, principalmente no turno da noite;
Os interessados devem encaminhar currículo no corpo de e-mail para
selecao.estrategica@yahoo.com.br colocando no assunto: Engenharia Civil.

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: 1
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

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 a 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 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 a 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 2 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. É 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: 1
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

Técnico (a) em Engenharia
Código da vaga: k4015-7
Ramo da empresa: Indústria de Fios Elétricos, Cabos e Conectores
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 22/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1TewBy9

Engenheiro (a) Elétrico (a)
Código da vaga: k1371-44
Ramo da empresa: Pesquisa Científica e Tecnológica
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 8 a 10 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1nSnasj

GERENTE DE PROJETOS SÊNIOR
Código da vaga: v1293526
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
SEU TRABALHO
O Gerente de Projeto será responsável pela gestão, acompanhamento, apoio e
gerenciamento de projetos de engenharia ou construção, garantindo a sua
qualidade e conformidade na entrega.
REQUISITOS:
- Habilidade nas ferramentas MS Office e excelência em redação;
- Inglês – Avançado ou Fluente;
- Conhecimento do sistema SAP;
- Imprescindível longa experiência em projetos de empresas de grande porte;
- Conhecimento em processos de engenharia e construção;
Responsabilidades específicas:
Gerenciamento:
•Definir pessoal do projeto para fases específicas ou aspectos do projeto, como
estudos técnicos, projetos conceitual, básico e detalhado, elaboração de
especificações e planos técnicos e testes, de acordo com as disciplinas de
engenharia.
•Coordenar as atividades relacionadas com a evolução técnica, programação e
resolução de problemas de projeto de engenharia e teste.
•Definir com os Gerentes de Obras as necessidades do projeto e as respectivas
soluções.
•Gerenciar, supervisionar e coordenar o projeto de engenharia e planejar as
atividades do projeto.
•Gerenciar uma equipe multidisciplinar. (Engenheiros, Gerentes de Obras,
consultores, etc.)
•Coordenar as atividades relacionadas ao projeto e à construção
•Organizar e acompanhar o trabalho dos Gerentes de Obras
•Assegurar a devida documentação de todas as fases do projeto, de acordo com os
procedimentos internos estabelecidos
•Rever os planos para o cumprimento dos procedimentos de engenharia, normas
da empresa, requisitos contratuais do cliente e especificações relacionadas.
•Definir e gerenciar as regras para a entrada no canteiro de obras de fornecedores,
logística, alojamento, refeições, etc.
•Gerenciar recursos materiais do canteiro de obras.
•Analisar, desenvolver, negociar e monitorar o escopo de trabalho, financiamento e
níveis de pessoal para projetos atribuídos.
•Conduzir estudos especiais de engenharia.

Relacionamento:
•Auxiliar na resolução de conflitos.
•Manter uma comunicação constante com o cliente em todos os aspectos
relacionados com o projeto.
•Participar nas negociações de projeto: negociações dos controles de mudanças e
aditivos do projeto com os clientes.
•Participar na negociação de cláusulas contratuais finais e mudanças de escopo.
•Participar na busca e avaliação dos fornecedores (nacionais e internacionais).
•Manter comunicação permanente com outros gerentes de departamento
envolvidos no projeto.
•Manter reuniões regulares com o gerente regional para discutir progressos dos
projetos principalmente do ponto de vista econômico e calendário, bem como
aspectos críticos relevantes.
•Revisar periodicamente o orçamento do projeto com o Departamento Financeiro.
Operacional:
•Certificar-se de que as instalações atendam às necessidades dos clientes.
•Certificar-se de que as instalações cumpram as normas técnicas aplicadas na
empresa.
•Preparar relatórios mensais do projeto, semestrais e de conclusão.
•Manter a responsabilidade sobre a prestação de contas para o desempenho seguro
de todos os colaboradores subordinados.
•Avaliar e aprovar mudanças de projeto, especificações e revisões de desenho.
•Controlar as despesas dentro das limitações de orçamento do projeto.
•Elaborar a Avaliação Mensal de Projetos sob a sua responsabilidade de supervisão,
para garantir que a satisfação do cliente, orçamento, cronogramas e qualidade
estão sendo mantidos. Desenvolver planos de recuperação para aqueles projetos
que têm a queda da margem ou cronograma para tentar manter as margens
vendidas.
•Assegurar que o trabalho esteja dentro do cronograma, dentro do orçamento e
esteja em conformidade com requisitos técnicos, de segurança e legal.
•Verificar o cronograma de execução do projeto.
•Desenvolver relatórios para o encerramento do projeto.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1293526/gerente-de-projetossenior#sthash.lkbdnC9f.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Supply Chain Pleno
Código da vaga: v1301481
Nível hierárquico: Pleno
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Fevereiro de 2016
A Business Partners Consulting é uma consultoria dedicada ao recrutamento e
seleção de profissionais para todas as áreas de negócios das empresas. Nosso
cliente, empresa Multinacional do ramo de alimentos, está em busca de um Analista
de Supply Chain Pleno que será responsável por:
-Realizar o processo de emissão, controle e análise de pedidos de compra;
-Realizar o agendamento de entrega dos produtos e follow up com os fornecedores;
-Solucionar divergências no recebimento dos produtos;
-Realizar e controlar as devoluções com os fornecedores;
-Acompanhar entregas, garantir o cumprimento de prazos e quantidade de itens
comprados.
Pré-requisitos:
- Experiência com compras diretas, indiretas e MRO;
- Superior Completo ou cursando o último ano de Engenharia;
- Experiência com cadeia de suprimentos.
Localização do Indústria:
- Jundiaí/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301481/analista-de-supplychain-pleno#sthash.7WLy24RL.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Processos
Código da vaga: v1298966
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Luís / MA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Fevereiro de 2016
Especialista sênior em engenharia de processos de Alumina. Responsável pelo
projeto conceitual e executivo, com concentração na área de processamento de
Alumina. Experiência comprovada desenvolvendo e liderando projetos de

engenharia nas disciplinas de processo, mecânica e tubulação, nas fases de
engenharia conceitual, básica, detalhamento, engenharia de campo e as built, com
experiência no segmento de metalurgia (refinaria de alumínio).
As atribuições e responsabilidades devem estar alinhadas com o descritivo abaixo:
- Atuar no desenvolvimento de engenharia dos projetos: processo, mecânica e
tubulação;
- Diagnosticar e acompanhar projetos: verificação das necessidades em terreno,
elaboração de mudanças, acompanhamento do desenvolvimento do projeto e
participação na apresentação do produto final;
- Coordenação e acompanhamento de equipe de engenharia das disciplinas de
processo, mecânica e tubulação;
- Aplicar as políticas de qualidade por meio do planejamento, controle, garantia e
melhoria da qualidade;
- Executar e acompanhar todas as mudanças dos projetos de engenharia, de campo
e as built;
- Atuar no apoio da elaboração dos documentos técnicos: folha de dados, lista de
equipamentos, especificações técnicas, arranjos, layouts, cortes, detalhamento,
memória de calculo, memorial descritivo e as built.
Habilidades e conhecimentos necessários:
- Superior completo em Engenharia Mecânica;
- Experiência anterior comprovada na área de projetos de engenharia e em projetos
de metalurgia (refinaria de alumínio);
- Experiência anterior comprovada em projetos industriais de médio e/ou grande
porte;
- Conhecimento pleno dos processos de garantia e controle da qualidade em
projetos industriais;
- Imprescindível inglês avançado (escrito e falado);
- Comportamento ético;
- Bom relacionamento interpessoal;
- Facilidade no trabalho em equipe;
- Habilidade na tomada de decisões e soluções de conflitos;
- Foco na qualidade.
Localidade:
Para atuar no Maranhão.
Somente candidatos dentro do perfil serão considerados para a vaga.
Serão considerados candidatos com deficiência para a ocupação de vagas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298966/engenheiro-deprocessos#sthash.EpHzP6de.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Agrônomo.
Código da vaga: v1300168
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Data de expiração: 26 de Fevereiro de 2016
Local de Trabalho: São Paulo
Horário: Segunda à Sexta, 07 às 17 h.
Salário: a combinar;
Benefícios:
• Moradia; Convênio Médico e Refeição.
Requisitos:
• Curso técnico ou superior completo em Agronomia ou áreas afins;
• Ter disponibilidade para atuar e residir em fazendas no estado de São Paulo;
• Experiência com plantio de Milho e Pecuária;
Principais atividades:
• Será responsável pela liderança de um grupo de trabalhadores do campo e pelo
andamento dos trabalhos;
• Responderá pelas operações relacionadas ao cultivo, preparo de solo, semeadura,
transplante, manejo nutricional, controle de pragas e doenças, tratos culturais,
limpeza e organização geral do campo, eliminação dos materiais e limpeza geral do
campo;
• Atuará com o cultivo de milho.
• Fará o acompanhamento de procedimentos e instruções de trabalho;
• Atuará com pecuária;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1300168/engenheiroagronomo#sthash.E3hDCw8k.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Técnico Jr (uma vaga efetiva):
Formação:
Curso Técnico completo ou cursando (período noturno) em Edificações ou
Agrimensura.
Cursando Graduação em Engenharia Civil.
Experiência:

Desejável: vivência em obras (especificar período de experiência no currículo) ou
com atuação anterior em laboratórios técnicos que prestam serviços para obras
e/ou empreiteiras.
Local: São Gonçalo
Conhecimentos:
Pacote Office.
Habilitado – CNH (com experiência em direção).
Ambos os sexos.
Habilidades: Relacionamento interpessoal, comunicação, oratória e flexibilidade.
Disponibilidade para viagens.
Salário: R$ 2.547,00
Benefícios: Seguro Saúde e Odontológico, Seguro de Vida, Previdência Privada,
Ticket Refeição, PLR, Bolsa de Estudo (conforme política da empresa), Auxílio
Farmácia e Veículo para exercício da função.
Horário de trabalho: comercial.
OS CANDIDATOS NO PERFIL ACIMA DEVEM ENCAMINHAR O CURRÍCULO PARA
empregos@parceriaconsult.com.br ASSUNTO ASSISTENTE TEC DE OBRA

INDÚSTRIA

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

SERRALHEIRO INDUSTRIAL / ITAPIRA / SP / 1 VAGA(S)
Indústria de grande porte está com 1 vaga(s) em aberto para ITAPIRA / SP.
Responsabilidades: Horário de Trabalho: Das 8:00 às 17:30.
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. É 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: 1
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: 1
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: 1
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

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: 1
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

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Metalúrgica no ramo de Usinagem de Produção Seriada. está com 1
vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Programar junto com a logística a produção, levantando todas
as necessidades de ferramentas e insumos. participar no desenvolvimento de novos
produtos. levantar e implementar melhorias no processo. Liderar o chão de fabrica.
Requisitos: Conhecimento em Usinagem Seriada, maquina CNC, experiencia com
liderança, gestão de pessoas no chão de fabrica ( no mínimo 2 anos)
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Disponibilidade de horário

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Andreza para o email financeiro@usifortmetalurgica.com.br com a sigla E no campo assunto até o
dia 25/02/2016.
Veja outras vagas de Encarregado de Produção no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA QUALIDADE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Somos um Grupo de empresas que oferece soluções personalizadas, estudando
profundamente a atividade, as características e as rotinas de está com 1 vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: AUXILIAR NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS E
FERRAMENTAS DE CONTROLE DA QUALIDADE, ATUAR COM FOCO NA ADOÇÃO DE
POLÍTICAS E TECNICAS DE MELHORIA CONTINUA. REALIZAR MAPEAMENTO DE
PROCESSOS, INSTRUÇÃO DE TRABALHO, ANÁLISE DE CONTROLE DE NÃO
CONFORMIDADES ACOMPANHAR AUDITÓRIA INTERNA E EXTERNA. SERÁ
RESPONSÁVEL PELA CERTIFICAÇÃO ISO 9001, JUNTAMENTE COM O CONSULTOR
Requisitos: TER EXPERIÊNCIA EM IMPLANTAÇÃO ISO 9001, EXCEL NO MÍNIMO
INTERMEDIÁRIO.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO, PLANO ODONTOLÓGICO E SAÚDE.
Observações: POR FAVOR ENVIAR APENAS OS CURRÍCULOS QUE PREENCHE OS
PRÉ - REQUISITOS.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Diego/Jamile para
o e-mail rh@grupoavanth.com.br com a sigla ANALISTA QUALIDADE no campo
assunto até o dia 22/02/2016.
Veja outras vagas de Analista Qualidade no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SERRALHEIRO / ARTUR NOGUEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Indústria está com 1 vaga(s) em aberto para ARTUR NOGUEIRA / SP.
Responsabilidades: Será responsável por atuar com a realização de cortes de tubos,
alumínios e acabamentos de peças. Horário: 8:00 às 17:00 - Seg à Sexta / Sab
Meio Período
Requisitos: Ensino Médio Completo, experiência como serralheiro ou meio oficial

Salário: R$ 1.218,00
Benefícios: VT
Observações: VAGA TEMPORÁRIA (DE ACORDO COM A DEMANDA) ***RESIDIR EM
ARTUR NOGUEIRA OU COSMÓPOLIS***
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecaorh.campinas@hotmail.com com a sigla SERRALHEIRO no campo assunto até
o dia 10/02/2016.
Veja outras vagas de Serralheiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Técnico (a) em Qualidade Júnior
Código da vaga: k479-642
Ramo da empresa: Indústria de Injeção de Plásticos
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1VpRd5a

Comprador Indústria (Compras Diretas)
Código da vaga: v1300325
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Será responsável pela negociação e aquisição de matérias-primas, máquinas,
equipamentos, materiais auxiliares, de manutenção ou ativos, bem como materiais
diretos visando atender o abastecimento da empresa dentro da política de compras
e premissas de custo e qualidade estabelecidos.
Conhecimentos em Injeção Plástica será diferencial.
Inglês mínimo nível Avançado - Desejável Fluente
Experiência em indústria imprescindível.
Salário A/C + benefícios

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1300325/comprador-industriacompras-diretas#sthash.1Plt03rY.dpuf
www.vagas.com.br

Operador Máquina de Produção (EMBLISTADEIRA)
Código da vaga: v1301395
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Itapevi / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Fevereiro de 2016
- Ter atuado em Indústria Farmacêutica
- Imprescindível Experiência com operação de Em Blistadeira
- 2º grau completo
- Disponibilidade de horário para trabalhar em escala
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301395/operador-maquina-deproducao-emblistadeira#sthash.Oiyu9oeC.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Qualidade
Código da vaga: v1298357
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Carlos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Fevereiro de 2016
Apoio à área da Qualidade e Regulatória, com atividades relacionadas à renovação
das certificações ISO.
Qualidade, Controle de Documentos; Metrologia, Indicadores;
Experiência em Sistemas de Gestão, Auditorias Internas e Externas, Avaliação de
Fornecedores, Normas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298357/assistente-dequalidade#sthash.j9kpo26s.dpuf
www.vagas.com.br

LÍDER DE LOGÍSTICA
Código da vaga: v1293235
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Extrema / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
- Possuir conhecimento na área de Suprimentos e Almoxarifados;
- Prestar suporte operacional ao Supervisor de Almoxarifado. Acompanhar as
atividades de recebimento, estocagem, controle e distribuição interna de materiais
diversos. Acompanhar o carregamento dos produtos, verificando se estão
adequadamente colocados no caminhão de acordo com as rotas de entrega e
acionamento de transporte.
- Prestar apoio na organização e resolução de problemas referentes aos
almoxarifados verificando a movimentação dos insumos e produtos acabados, a
validade dos materiais, identificação dos produtos e atendimento aos padrões de
qualidade exigidos.
- Acompanhar a execução da separação dos pedidos e ordens de produção.
Acompanhar atendimento a clientes internos e externos.
- Ter disponibilidade para trabalhar em turnos.
- Formação: superior no mínimo cursando em Administração, Logística ou áreas
correlatas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1293235/lider-delogistica#sthash.hc9np7LP.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico - Injeção de Alumínio - Campinas
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Requisitos:
Experiência com injeção de alumínio sob pressão, pl, eletrônica, mecânica.
Dias da Semana: Não Informado
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

AUXILIAR DE PRODUÇÃO / SUMARÉ/ SP / 5 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com 5 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- 06:30 as 16:30 com 1h 50 almoço e aos sábados das 06:30 às 12:50
alternados. Domingo folga 2° Turno 12:20 as 22:20 seg a sexta sábados alternados
12:20 as 18:50 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 29/02/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auxiliar PCM- Indústria
Código da vaga: v1301846
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Jaboticabal / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Março de 2016
Atividades desenvolvidas: Executar a análise das vibrações de todos os
equipamentos, a fim de identificar os tipos de defeitos e orientar as equipes de
manutenção com relação ao prazo e reparos necessários; Elaborar e distribuir
relatórios mensais das atividades preditivas por área atendida, para auxiliar na
gestão.
- Necessário Ensino Superior completo ou cursando em Engenharia Mecânica ou
Técnico em Mecânica.
- Necessário conhecimento no pacote office, análise de vibração e técnicas
preditivas.
BENEFÍCIOS: Plano de saúde e odontológico, convênio com farmácia, restaurante
na empresa, PPR, transporte gratuito para Jaboticabal, Guariba e Taquaritinga.
* Se você é pessoa com deficiência ou reabilitado, envie seu currículo e teremos o
prazer de avaliar o seu perfil profissional e adequação a vaga divulgada.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301846/auxiliar-pcmindustria#sthash.O185VI2q.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Desenvolvimento Analítico Sênior
Código da vaga: v1301864
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasil
Data de expiração: 02 de Março de 2016
Pré Requisitos:
- Curso Superior Completo em Farmácia, Química ou Engenharia Química;
- Vivência em Indústria Farmacêutica na área de Desenvolvimento Analítico, com
experiência na RDC 53;
- Sólidos conhecimentos em desenvolvimento de métodos;
- Experiência com degradação forçada e técnicas HPLC e CG;
- Inglês intermediário;
- Desejável conhecimento espectrometria de massas.
Principais Atividades:
- Desenvolver métodos de matéria-prima e produto acabado;
- Validar as metodologias desenvolvidas internamente ou transferidas de parceiros,
de acordo com as legislações vigentes;
- Realizar os testes e avaliar os resultados de perfil de dissolução;
- Manusear os equipamentos do laboratório e treinar os analistas no manuseio de
destes equipamentos, mantendo-os em bom estado de uso e conservação.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301864/analista-dedesenvolvimento-analitico-senior#sthash.wOnvWx0M.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Novos Produtos
Código da vaga: v1301985
Nível hierárquico: Gerência
Local: Hortolândia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Março de 2016
Atribuições do Cargo:

*Formação: Superior Completo em Marketing, Comunicação Social, Administração
de Empresas ou áreas afins;
*Experiência: na área de Novos Produtos com avaliação mercadológica e gestão
econômico -financeira de novos projetos (novos produtos), considerando o
potencial de mercado, ambiente competitivo e taxa de sucesso; Relatórios
analíticos, Portfólio de produtos e Reunião de resultados;
*Necessário: Inglês Fluente e Experiência em Indústria Farmacêutica.
Benefícios:
- Plano médico
- Plano odontológico
- Seguro de vida
- Refeição
- Ticket Alimentação
- Transporte
- Medicamentos (Fabricação Própria)
- Creche
- Entre outros
Por favor, caso você seja um candidato PCD, pedimos que inclua o laudo médico
em sua candidatura.
Obrigada, Equipe de Recrutamento e Seleção.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301985/gerente-novosprodutos#sthash.cUN1WaQ5.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador (a) de Logística
Código da vaga: v1302000
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Março de 2016
• Responsável pela condução da equipe de Logística da indústria, com foco em
armazenagem e expedição, buscando a redução de custos e melhoria do nível de
serviço;
• Responsável pelo orçamento, headcount, plano de investimento, para garantir
que a armazenagem e expedição atenda o plano de demanda de embarque na
fábrica e mapear oportunidades de melhoria no fluxo e trabalhar na melhoria
contínua do processo, sempre alinhado com as equipes/departamentos;
• Administrar os Estoques e giro de produtos, monitorando a capacidade de
estoque, acompanhando o giro de produto, a fim de garantir melhor
acondicionamento do produto e evitando perdas com produtos vencidos em
câmaras.

• Trazer soluções e melhorias no processo interno de gerenciamento de
armazenagem e expedição, monitorando o fluxo de movimentação de produtos,
encontrando oportunidades de melhoria no fluxo e buscar soluções, com objetivo
de garantir que o processo interno tenha todos os processos alinhados e adequados
para nossa realidade e objetivos, garantindo excelência operacional.
Requisitos:
• Superior Completo em Administração de Empresas, similar em Logística;
• Ter experiência anterior na área de Armazenagem e Expedição;
• Solida vivência com Gestão de Pessoas e Logística;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1302000/coordenador-a-delogistica#sthash.h3XjGGGE.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Importação
Código da vaga: v1300287
Nível hierárquico: Pleno
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 26 de Fevereiro de 2016
Superior completo em Administração, Comércio Exterior e/ou Relações
Internacionais.
Inglês avançado e desejável espanhol intermediário.
Experiência com rotinas de importação em indústrias de médio a grande porte.
ERP: TOTVS - Datasul.
Residir em Sorocaba, Salto, Itu ou Indaiatuba.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1300287/analista-deimportacao#sthash.UIcIrSVo.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Automação
Código da vaga: v1300605
Nível hierárquico: Técnico
Local: Barra do Piraí / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Fevereiro de 2016

Necessário:
• Conhecimento em automação industrial – preferencialmente indústria de
laticínios.
• Conhecimento em instrumentação industrial para indústria alimentícia.
• Conhecimento intermediário em programação nas plataformas Rockwell ou
Siemens (Elipse).
• Realizar calibração de instrumentação industrial.
• Conhecimento de construção de redes industriais.
Disponibilidade para turnos e escala 6x2.
Formação:
• Técnico em Automação, Técnico em Automação Industrial, Técnico em
Mecatrônica, Técnico em Instrumentação, Engenharia Automação, Engenharia
Eletrônica, Engenharia mecatrônica.
Desejável:
• Cursos em automação na Allen Bradley ou Siemens, ou em provedores destes
fornecedores.
• Cursos de desenvolvimento de softwares industriais.
• Cursos de calibração de instrumentação industrial.
• Conhecimento comprovado em manutenção de máquinas de envase e
acondicionamento Tetra Pak.
Local de Trabalho: Barra do Piraí/ RJ
Enviar CV com Pretensão Salarial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1300605/tecnico-deautomacao#sthash.YgTKYACp.dpuf
www.vagas.com.br

AJUDANTE DE MONTAGEM / PAULÍNIA / SP / 2 VAGA(S)
Empresa de médio porte, atuante no ramo de montagem e instalação de
equipamentos e tubulações industriais está com 2 vaga(s) em aberto para
PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Auxiliar nas atividades pertinentes ao processo de solda e
montagem industrial.
Requisitos: Ens. fundamental completo, conhecimento em ferramentas como trena,
furadeira, esmerilhadeira, lixadeira, paquímetro, cortadeira de tubos, unidades de
medidas básicas. Preferencialmente sexo masculino acima de 25 anos.
Salário: R$ 1.259,71
Benefícios: Seguro de vida + Vale transporte + Refeição no local + Assistência
odontológica.
Observações: Disponibilidade para residir em alojamentos, realizar horas extras e
viagens.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sandra para o email ajudante.montagem@gmai.com">ajudante.montagem@gmai.com com a sigla
Ajudante Paulínia no campo assunto até o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de AJUDANTE DE MONTAGEM no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA DESENVOLV. PRODUTOS / JAGUARIUNA / SP / 1 VAGA(S)
Farma base Saúde Animal Ltda. está com 1 vaga(s) em aberto para JAGUARIÚNA /
SP.
Responsabilidades: Pesquisa bibliográfica, organização de documentos,
monitoramento dos estudos de estabilidade, revisão e confecção de relatórios de
estudos de estabilidade, desenvolvimento de formulações e testes de bancada,
monitoramento de partidas piloto.
Requisitos: Superior completo em Farmácia ou Química, inglês intermediário e
domínio do Pacote Office. Possuir gosto pela pesquisa. Desejável experiência prévia
com pesquisa (iniciação científica ou pós graduação).
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar.
Observações: Residir em Jaguariúna, Campinas, Pedreira, Santo Antonio de Posse
ou Holambra. Enviar currículo com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Desenvolvimento
para o e-mail rfarma2012@hotmail.com com a sigla Desenvolvimento no campo
assunto até o dia 09/02/2016.
Veja outras vagas de Analista Desenvolva. Produtos no Emprega Campinas. É
100% grátis!

OPERADOR DE PRODUÇÃO / VALINHOS / SP / 5 VAGA(S)
Multinacional Italiana está com 5 vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Operador de produção
Requisitos: Ensino médio completo Experiência na área da produção Morar em
Valinhos (daremos preferência)
Salário: R$ 1.209,00
Benefícios: Dentro dos 3 meses de experiência, refeição local (desconto de 15,00
reais por mês) e vale transporte. Depois de efetivado, Unimed e vale alimentação
no valor de 62,00 reais por mês.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vivian para o email recruta.oper.producao@gmail.com com a sigla Operador no campo assunto até
o dia 10/02/2016.
Veja outras vagas de OPERADOR DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

DIVERSOS PROJETOS UNESCO

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

Gestor (a) de Projetos Sociais
Código da vaga: k1604-11
Ramo da empresa: Organizações Não Governamentais
Cidade: Taubaté/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Voluntário
N.º vagas: 2
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 25/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrgkI

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 (14:00 ÀS 19:00)
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
V1302154
Assistente de
Marketing e
Relacionamento
aberta em 1/2 - 1
posição

Empresa

IBGC - Instituto
Brasileiro de
Governança
Corporativa
(São
Paulo/SP/BR)

Descrição
sucinta
Responsabilidades
* Reportando-se à
gerência de
relacionamento,
apoiar o processo
de comunicação e
marketing dos
produtos e
serviços do IBGC
e...

V1301902
Profissional para
a Área de
Comunicação
aberta em 1/2 - 1 Organização
posição
Terceiro Setor
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil descritivo: O
profissional deve
apresentar
domínio da
produção de
conteúdo para
materiais de
comunicação em
geral, ótima
escrita,
conhecimento
em...

V1301388
Pesquisador (a)
/ Planos de
Saúde - Direito
do Consumidor
aberta em 29/1 - 1
posição

Contratação de
profissional da
área jurídica para
realização de três
(três) pesquisas
envolvendo
direitos do
consumidor e
saúde suplementar
para...

IDEC - Instituto
Brasileiro de
Defesa do
Consumidor
(São
Paulo/SP/BR)

V1301364
Produção de
conteúdo /
IDEC - Instituto
Direitos do
Brasileiro de
Consumidor
Defesa do
aberta em 29/1 - 1 Consumidor
posição
(São
Paulo/SP/BR)

Contratação de
profissional da
área jurídica
especializado para
produção, revisão,
sistematização e
atualização do
conteúdo existente
da base de
conhecimento...

V1301022
Estágio em
Design /
Marketing 2016
aberta em 29/1

V1300818
Analista de
projeto - Cidades
e Territórios
aberta em 29/1 - 1
posição

Idec
(São
Paulo/SP/BR)

Requisitos
necessários: •
Estar cursando 3º
ou 4º ano do curso
de graduação em
Design,
Publicidade ou
Comunicação
Social e afins
Habilidades...

Instituto Varapau
de Educação e
Desenvolvimento
Sustentável
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil geral da
função: Apoiar as
atividades do
programa Cidades
e Territórios, que
tem como foco
principal em 2016:
Mobilizar a...

V1300879
Analista de
Suprimentos Instituto Ayrton
Pcd
aberta em 28/1 - 1 Senna
(São
posição
Paulo/SP/BR)

Vaga exclusiva
para Pcd. Esse
profissional
apoiará nos
processos de
Compras e
Suprimentos, tais
como: análise de
pesquisas de
informação das...

V1298989
Coordenação
Associação Acorde
Centro de
- Oficinas para
Juventude
aberta em 25/1 - 1 Desenvolvimento
Humano
posição
(Embu/SP/BR)

A Acorde é uma
organização social
que nasceu para
oferecer
oportunidades de
desenvolvimento
humano para
crianças e jovens
da periferia...

V1298632
Bibliotecário Instituto Ayrton
Pcd
aberta em 22/1 - 1 Senna
(São
posição
Paulo/SP/BR)

Vaga exclusiva
para Pcd. O foco
do trabalho será
dar suporte
técnico para o
estabelecimento e
a manutenção dos
bancos de...

V1298624
Analista de
Sistemas Sênior
- Pcd
aberta em 22/1 - 1

Vaga exclusiva
para Pcd. O
profissional tem
como principal
responsabilidade

Instituto Ayrton
Senna
(São
Paulo/SP/BR)

posição

análise e
desenvolvimento
dos sistemas
adotados pelo
Instituto Ayrton
Senna. Fará...

V1298504
Estágio de
Comunicação
aberta em 22/1 - 1 Instituto Saúde e
Sustentabilidade
posição
(São
Paulo/SP/BR)

Responsabilidades:
• Produção do
conteúdo (texto,
vídeo e arte) para
site, redes sociais,
releases, material
institucional e emails. •
Relacionamento
com assessoria...

V1298062
Analista de
Comunicação Jr.
aberta em 22/1 - 1 Instituto Ayrton
posição
Senna
(São
Paulo/SP/BR)

O profissional tem
como
responsabilidade o
desenvolvimento e
crescimento das
redes sociais do
Instituto Ayrton
Senna, para
disseminar a
imagem...

V1297537
ANALISTA DE
COMUNICAÇÃO
aberta em 21/1 - 1
posição
IPO INSTITUTO
DE PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL
(São
Paulo/SP/BR)

CONHECIMENTOS
E HABILIDADES
ESPECÍFICAS: ⎫
Formação superior
completa em
Comunicação
Social Jornalismo; ⎫
Experiência na
produção de
textos e relatórios;
⎫ Conhecimento e
habilidade...

V1296907
OPORTUNIDADE
DE ESTÁGIO NA
RAPS- Projetos
aberta em 20/1 - 1 RAPS
posição
(São
Paulo/SP/BR)

Principais
atividades Colaborar na
organização dos
eventos de
formação dos
Líderes RAPS,
Jovens RAPS e
Empreendedores
Cívicos (alguns à
noite...).

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

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

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

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

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

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
CEAP - Centro
área de
Educacional
Desenvolvimento
Assistencial
Institucional do
Profissionalizante
CEAP, incluindo:
(São
Envio de e-mail
Paulo/SP/BR)
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

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

Responsabilidades:
- Elaborar,
programar, e
acompanhar
programas e
projetos
desenvolvidos ou
apoiados pela
Fundação Itaú
Social na área de
educação;...

V1288971
Auxiliar de
Recursos
Humanos Temporário
aberta em 4/1

Associação
Horizontes
(São Paulo/BR)

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

Associação
Horizontes
(São
Paulo/SP/BR)

Associação
Horizontes
contrata
ESTAGIÁRIO DE
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...

V1288956
Estágio
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

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...

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
Empresa não
Advogado Júnior
identificada
aberta em 16/12 (São
1 posição
Paulo/SP/BR)

Profissional
responsável por
elaborar
instrumentos
jurídicos,

contratos, textos,
apresentações e
auxiliar na solução
de questões
legais. Requisitos
necessários: •
Carteira da OAB;
•...

OPERACIONAL

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

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

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 06:00 horas às 15:00 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

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: 1
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: 1
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: 1
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: 1

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

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 contatar 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

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 17:00 horas às 13:00 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 será 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: 1
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: 1
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 1 ano comprovado na função ( ctps)
Vaga masculina
Dias da Semana: De segunda-feira à sábado
Horário / Período:
Comercial
Trabalha aos sábados das 07:00 às 15:30
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 14:00 horas às 22:00 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 3 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

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 onshore
Requisitos:
Ensino médio completo.

Desejável experiência comprovada em atividades de soldagem, preferencialmente
no segmento de óleo e gás.
Desejável certificação huet, cbsp.
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

Ajudante de Carga
Código da vaga: k1899-8
Ramo da empresa: Transporte de Cargas
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 15/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WSRnDv

Operador Cnc
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: petróleo e gás

Região / Bairro: Bangu
Atividades:
Usinagem de peças de médio e alto valor agregado, preenchimento de documentos
inerentes às atividades do cargo e garantia da qualidade das peças usinadas.
Requisitos:
Curso completo de operador cnc.

Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
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/operadorcnc-234921.aspx

Estofador
Hospital de médio porte situado em Niterói busca ESTOFADOR
Formação/Experiência Requerida:
-Ensino médio completo;
-Sólida experiência com estofamento;
-Também ter experiência com marcenaria será um diferencial.
Atribuições:
-Executar manutenção corretiva do mobiliário estofado da unidade: poltronas,
cadeiras, sofás reclináveis, etc.
-Dar suporte à equipe de manutenção predial em pequenos reparos de acordo com
a demanda.
Carga Horária:
44h/semana – De segunda a quinta de 7h às 17h e sexta 7h às 16h
Salário:
R$1200,00
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
sauderhniteroi@gmail.com mencionando no assunto ESTOFADOR

AUXILIAR OPERACIONAL
Local: Zona Norte - RJ
Sexo: Masculino
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Horário do Trabalho: À combinar
Atividades:
Limpeza de Reservatórios;
Coleta de águas;
Salário: De R$ 980,00 a R$ 1200,00 + Insalubridade
Benefícios : Vale Transporte, Vale Refeição/Alimentação, Plano de Saúde, Plano
Odontológico, Convenio Farmácia e Parcerias.
Interessados e dentro do perfil, favor enviar o currículo no corpo de e-mail para:
gruporecursoshumanos@yahoo.com.br
Assunto: AUXILIAR OPERACIONAL

Zelador
Para a cidade de São João de Meriti / RJ
Segmento: varejista (supermercado)
Região / Bairro: Éden
Atividades:
Atuar em rede de supermercados
Requisitos:
Experiência em limpeza e conservação ensino fundamental completo ou incompleto.
Vaga masculina
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.

Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/zelador234725.aspx

Zelador
Para a cidade de Nova Iguaçu / RJ
Segmento: varejista (supermercado)
Região / Bairro: Austin
Atividades:
Atuar em rede de supermercados
Requisitos:
Limpeza e conservação vaga masculina ensino fundamental completo ou
incompleto.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/zelador234726.aspx

Encarregado de Manutenção Geral – Ilha do Governador/ RJ
NECESSÁRIO TER CONHECIMENTO EM HIDRÁULICA E ELÉTRICA
Salário: R$1.640,00
Benefícios: VT + VA (R$ 350,00) + Seguro de vida
Local: Ilha do Governador (trabalho externo)
Horário: de 2ª a 6ª de 7:00 às 16:00 e Sábado de 8:00 às 12:00
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Possuir CNH B
TER FÁCIL ACESSO A ILHA
Atribuições: Levar equipes para serviços externos, acompanhar a realização dos
serviços, representar a empresa junto ao cliente, garantir perfeita execução dos
serviços por parte dos operadores, cuidando da segurança e bom desempenho dos
mesmos, inclusive observando a postura profissional, garantir o cumprimento das
metas de serviços estabelecidos.

Interessados enviar cv para: francieleslm@outlook.com
Assunto: Encarregado de Serviços Gerais – Ilha do Governador
( CURRÍCULOS FORA DO PERFIL E EM ANEXO SERÃO DESCARTADOS )

Técnico - Refrigeração
Para a cidade de Nova Iguaçu / RJ
Segmento: varejista
Local: ilha do governador
Porte: grande
Experiência de 1 ano em carteira
Perfil:
Ensino médio completo
Requisitos:
Ser maior de 18 anos
Curso técnico em elétrica, hidráulica e/ou refrigeração
Nr10
Horário de trabalho: 15:00 h às 23:20 h (necessário disponibilidade para atuar em
outros horários quando necessário)
Escala de trabalho: 6x1
A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 286,00 + 30% de periculosidade;
Benefícios: vale transporte + assistência médica + assistência odontológica +
refeição no local + cartão Multicheque + kit material escolar + kit enxoval+ seguro
de vida + cesta básica + convênio com instituições de ensino;
Chances de crescimento na empresa.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/tecnicorefrigeracao-218175.aspx

OPERADOR DE EMPILHADEIRA / JUNDIAÍ/ SP / 30 VAGA(S)
Multinacional está com 30 vaga(s) em aberto para JUNDIAÍ / SP.
Responsabilidades: Efetuar o carregamento dos produtos para entrega de acordo
com os pedidos originais em itens e quantidades, mantendo a qualidade integral
dos produtos respeitando as normas de segurança da empresa e garantindo a
manutenção adequada do Equipamento.

Requisitos: Ensino Médio. Operação de Empilhadeira movida a GPL em empresa do
ramo logístico de grande porte. Habilitação para operar Empilhadeira (exigência
legal)
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, Vale Refeição, Vale alimentação empresa. PLR.
Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida.
Observações: Residir em Jundiaí.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Roberta para o email recrutamento.sumare@kof.com.mx com a sigla Op.Empilhadeira no campo
assunto até o dia 10/02/2016.
Veja outras vagas de Operador de Empilhadeira no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Local de trabalho: Barra da Tijuca
Horário: Plantonista (12x36 - 19h às 7h ou 19h às 7h)
Requisitos:
- Ensino fundamental
- Já ter trabalhado com higienização hospitalar será um diferencial
- Disponibilidade de horário
- Comprometimento
- Pontualidade
- Fácil acesso ao local de trabalho
Oferecemos: Salário compatível ao mercado + Adicional de Insalubridade + VT +
Refeição no Local + Vale Alimentação (após 03 meses de empresa)
+ Assistência Médica e Odontológica
Se o seu perfil estiver compatível ao solicitado envie seu currículo colado no corpo
do e-mail para higiene.hospitalar@yahoo.com.br
No campo do assunto colocar ASG

CAMAREIRA/LIMPEZA P/HOTEL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)

CAMPINAS RH em parceria com Hotel. está com 2 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Experiência em arrumação de quartos e limpeza de banheiros e
corredores.
Requisitos: Ensino fundamental. Disponibilidade para trabalhar em escala 6 x 1 das
07h30 às 15h50. Residir em Campinas na região Viracopos e Ouro Verde.
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: VT + RL + VA (R$ 235,00) + CM

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sirlene para o email selecao@campinasrh.com.br com a sigla Camareira no campo assunto até o
dia 10/02/2016.
Veja outras vagas de CAMAREIRA/LIMPEZA P/HOTEL no Emprega Campinas. É
100% grátis!

PINTOR / CAMPINAS / SP / 5 VAGA(S)
RP Engenharia para trabalhar em contrato de manutenção dentro da Unicamp Campinas / SP está com 5 vaga(s) em aberto para Campinas / SP.
Responsabilidades: Preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios
e outras obras civis, raspando-as, limpando-as, em assando-as e cobrindo-as com
uma ou várias camadas de tinta.
Requisitos: Experiência comprovada, residir em Campinas ou utilizar no máximo 1
condução através do sistema de integração
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e refeição
Observações: Horário de trabalhado de segunda a sexta-feira das 7:00 as 16:00 e
sábado regime de escala
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paula e Edmilson
para o e-mail beneficio@rpengenhariaindustrial.com.br com a sigla no campo
assunto até o dia 10/02/2016.
Veja outras vagas de Pintor no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AJUDANTE DE ELETRICISTA / CAMPINAS / SP / 12 VAGA(S)

RP Engenharia para trabalhar em contrato de manutenção dentro da Unicamp Campinas / SP está com 12 vaga(s) em aberto para Campinas / SP.
Responsabilidades: Auxiliar o eletricista na montagem, ajustamento, instalação e
manutenção de equipamentos elétricos.
Requisitos: experiência comprovada, residir em Campinas ou utilizar no máximo 1
condução através do sistema de integração
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e refeição
Observações: Horário de trabalhado de segunda a sexta-feira das 7:00 as 16:00 e
sábado regime de escala

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paula e Edmilson
para o e-mail beneficio@rpengenhariaindustrial.com.br com a sigla no campo
assunto até o dia 10/02/2016.
Veja outras vagas de Ajudante de Eletricista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Monitor (a) Operacional
Código da vaga: k3677-5
Ramo da empresa: Alarmes e Produtos de Segurança Eletrônica
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PI2MQJ

Monitor (a) Operacional
Código da vaga: k3677-6
Ramo da empresa: Alarmes e Produtos de Segurança Eletrônica
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PI2PfB

Auxiliar Técnico (a) Operacional
Código da vaga: k3677-7
Ramo da empresa: Alarmes e Produtos de Segurança Eletrônica
Cidade: Florianópolis/SC

Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RT6vRY

Técnico (a) em Edificações
Código da vaga: k4015-10
Ramo da empresa: Indústria de Fios Elétricos, Cabos e Conectores
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PI2PvS

Técnico (a) em Segurança
Código da vaga: k2851-9
Ramo da empresa: Engenharia Civil
Cidade: Cachoeirinha/RS
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo

N.º vagas: 1
Data de abertura: 01/02/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KSR8Bn

Técnico (a) em Segurança
Código da vaga: k2851-10

Ramo da empresa: Engenharia Civil
Cidade: Curitibanos/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 01/02/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KSR70t

SAÚDE

ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA para atuar na MATERNIDADE
Formação/Experiência Requerida:
-Curso superior em enfermagem completo;
-COREN ativo;
-Especialização em Obstetrícia;
-Sólida vivência em Maternidade.
Carga Horária:
Plantão 12h/36h - SD - 7h às 19h
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale transporte;
Refeição no local;
Desconto em faculdade;
Desconto em farmácia.
Salário: R$2400,00 + Adicional de Insalubridade.

Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
sauderhniteroi@gmail.com mencionando no assunto "ENFERMEIRO(A)
PLANTONISTA - MATERNIDADE/SD

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

-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;
Vale alimentação;
Refeição no local;
Desconto em faculdade;
Desconto em farmácia.
Salário: R$1200,00 + Insalubridade + Adicional Noturno
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
sauderhniteroi@gmail.com mencionando no assunto TÉC. DE ENFERMAGEM UTI
NEONATAL/SN

TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no LACTÁRIO
Formação/Experiência Requerida:
-Curso técnico de enfermagem completo;
-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

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

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.
Registrar 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: 08:00 às 18:00h.
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 17:30h.
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:08:00 as 18:00
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: 08:00 às 17:48
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, trabalho 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 a
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, trabalho 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

TEC. / AUX. ENFERMAGEM / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Recanto dos Velhinhos de Valinhos está com 1 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 as 18h) via CLT. 2 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. É 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

Farmacêutico (a)
Código da vaga: k3684-3
Ramo da empresa: Comércio - Distribuição de Produtos Farmacêuticos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 21/01/2016
Previsão de encerramento: 21/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KtSSRq

Analista - Macroscopia / Histologia
Para a cidade de Duque de Caxias / RJ
Segmento: saúde
Requisitos:
Ensino superior completo em biologia, biomedicina ou farmácia
Conselho da categoria ativo
Conhecimento básico em histologia e processos da área de Macroscopia.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Das 13:00 horas às 22:00 horas
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Assistência Farmacêutica, Seguro de Vida, PLR, Insalubridade
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.

Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/analistamacroscopia-histologia-233718.aspx

FARMACÊUTICO SUBSTITUTO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Rede de drogarias com 71 lojas, há mais de 50 anos no mercado. está com 1
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: - ATENDIMENTO AO PÚBLICO E DISPENSAÇÃO DE
MEDICAMENTOS. - REALIZAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, GARANTINDO
ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO E MANUTENÇÃO, E ATUALIZAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO. - APOIO E TREINAMENTO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO QUANTO
ÀS NORMAS VIGENTES.
Requisitos: Graduação em Farmácia, com CRF ativo. Boa comunicação interpessoal,
dinamismo. Desejável experiência na função.
Salário: R$ 2.951,00
Benefícios: - VALE REFEIÇÃO + R$405,00 referente alimentação - ASSISTÊNCIA
MÉDICA (UNIMED OU SÃO FRANCISCO) - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA CONVÊNIO FARMÁCIA - BOLSA DE ESTUDOS PARA FACULDADE APÓS 06 MESES DE
EMPRESA - SEGURO DE VIDA - AUXÍLIO CRECHE P/ MULHERES COM FILHOS DE
ATÉ 05 ANOS - VALE TRANSPORTE - PREMIO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
- POSSIBILIDADE DE OBTER UM 14º SALARIO SE BATER TODAS AS METAS DO
ANO.
Observações: Escala 6x1 (1 folga semanal) 220 h/mensal A cada 2 domingos
trabalhados na terceira semana a folga será no Domingo Ex.: 14h40 - 23h00
Trabalha fim de semana e feriados
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ingrid Duarte para
o e-mail trabalheconosco@drogaosuper.com.br com a sigla Farma Sub. Campinas
no campo assunto até o dia 29/02/2016.
Veja outras vagas de Farmacêutico Substituto no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auxiliar de Saúde Bucal
Para a cidade de Duque de Caxias / RJ
Atividades:

Atuará preparando o ambiente e auxiliando o dentista em seus procedimentos.
Requisitos:
Curso de auxiliar de saúde bucal
Desejável experiência como auxiliar de saúde bucal
Dias da Semana: De segunda-feira à sábado
Horário / Período:
Comercial
Trabalha aos sábados das 08:00 às 12:00
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.

Para se candidatar, acesse http://www.cadernonacional.com.br/vagas/auxiliar-desaude-bucal-234150.aspx

Farmacêutico
Para a cidade de Duque de Caxias / RJ
Segmento: varejista (farmacêutica)
Requisitos:
Superior completo em farmácia e crf ativo.
Dias da Semana: De segunda-feira à sábado
Horário / Período:
Das 12:00 horas às 20:0 horas
Trabalha aos sábados
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/farmaceutico-234149.aspx

Veterinário (a)

Código da vaga: k444-1217
Ramo da empresa: Comércio - Distribuição de Produtos Farmacêuticos
Cidade: Natal/RN
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 12/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Sq5Wh6

Coordenador de Estudos Clínicos
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: saúde
Requisitos:
Superior completo em farmácia, enfermagem ou outro curso da área da saúde.
Inglês avançado, principalmente para leitura e escrita (será testado em processo
seletivo).
Experiência anterior em hospital universitário ou centro de pesquisa, coordenando
estudos da indústria farmacêutica. Uso da plataforma brasil para estudos clínicos.
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
informando a pretensão salarial.
Para se candidatar, acesse
http://www.cadernonacional.com.br/vagas/coordenador-de-estudos-clinicos234722.aspx

Coordenador de Laboratório
Local de Trabalho: Rio de Janeiro
Escolaridade Mínima: Técnico em Química

Escolaridade Desejável: Química
Atividades Desempenhadas:
·
Elaboração de procedimentos e metodologia de trabalho;
·
Liderança e acompanhamento de equipe;
·
Responsável pelo laboratório físico químico, microbiologia e instrumental.
·
Elaboração de relatórios técnicos;
É indispensável já ter atuado em laboratórios físico químicos, microbiologia e
instrumental.
Favor enviar pretensão salarial.
Salário: À combinar + Insalubridade
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale
Refeição/Alimentação, Convênio Farmácia e Vale Transporte.

Interessados e dentro do perfil favor enviar currículo para
gruporecursoshumanos@yahoo.com.br
informando no assunto o nome da
vaga.

Enfermeiro de Família
Para a cidade de Rio de Janeiro / RJ
Segmento: saúde
Região / Bairro: Campo Grande / Nova Iguaçu / Tijuca
Porte da empresa: Multinacional
Atividades:
Atuar em unidades ambulatoriais e também em unidades de pronto-socorro para
atendimento e orientação de pacientes elegíveis para acompanhamento
ambulatorial.
Requisitos:
Ensino superior completo em enfermagem
Necessário possuir experiência em programa saúde de família ou posto de saúde.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, 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/enfermeirode-familia-234532.aspx

AUXILIAR DE FARMÁCIA / PAULINIA / 2 VAGA(S)
Farmácia de Manipulação está com 2 vaga(s) em aberto para Paulinia.
Responsabilidades: Auxiliar na limpeza e esterilização dos equipamentos e
bancadas de trabalho; auxiliar na execução dos serviços de laboratório, através da
preparação dos materiais; receber, preparar e distribuir materiais destinados às
atividades do laboratório e para análise; efetuar o tratamento e o controle da água
de reservatórios e dos equipamentos de purificação, utilizando técnicas adequadas;

além de executar qualquer tarefa solicitada por um setor superior. E se necessário
atender clientes.
Requisitos: Ensino médio completo. Técnico em farmácia cera___2 um diferencial.
Ser pro ativo e dinâmico (a).
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar.
Observações: Horário de Trabalho de Seg a Sex das 09:00 ás 18:00 e Sábado das
08:30 ao 12:30.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marcela para o email farmacia.manipulacaotb@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
19/02/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Farmácia no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FARMACÊUTICO ( MASCULINO) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atendimento ao cliente, reposição de medicamentos, aplicação
de injetáveis, dispensa de controlados, aferição de pressão, preenchimento de
planilhas, organização de seção.
Requisitos: Vaga disponível apenas para farmacêutico ( Masculino ). CRF Ativo,
experiencia na área será um diferencial. Residir em Campinas.
Salário: a combinar
Benefícios: Salário fixo + comissão Vale transporte
Observações: Curriculum fora do perfil exigido será descartados.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH Global para o
e-mail farmaciavagas@hotmail.com com a sigla Farmacêutico no campo assunto
até o dia 29/02/2016.

Veja outras vagas de Farmacêutico ( Masculino) no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA para atuar na MATERNIDADE
Formação/Experiência Requerida:
-Curso superior em enfermagem completo;
-COREN ativo;

-Especialização em Obstetrícia;
-Sólida vivência em Maternidade.
Carga Horária:
Plantão 12h/36h - SD - 7h às 19h
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 - MATERNIDADE/SD

Farmacêutico
Necessário:
Superior Completo em Farmácia e CRF Ativo;
A empresa oferece salário 2.634,78
Benefícios: Vale Transporte + Vale Alimentação + Assistência Médica Unimed
Horário: Segunda à Sábado: Das 14:00 ás 22:00 (com 01 hora de almoço)
Interessados deverão enviar currículo para: contratart@yahoo.com.br colocar no
campo de assunto Farmacêutico Caxias.

ENFERMEIRO (a)
Conforme requisito abaixo:
·
Ensino: Ensino Superior completo, com COREN em dia.
·
Experiência em Oftalmologia
ATIVIDADES EXERCIDAS:
Orientar e/ou exercer atividades relativas à enfermagem, distribuindo e
controlando a execução dos trabalhos, durante o período de atendimento
compreendendo pré e pós-operatório.
BENEFÍCIOS:

·
Salário a combinar
·
RioCard
·
Vale refeição
·
Plano de Saúde
·
Café da manhã e da tarde no local
Horário: 11:00 horas às 17:00 horas (diarista)
LOCAL DE TRABALHO: VILA DA PENHA
Interessados devem enviar currículo em anexo para: rholhosclin@gmail.com
contendo o código ENF no assunto.
OBSERVAÇÃO: O EMAIL PARA ENVIO DE CURRÍCULO É SOMENTE ESTE ACIMA.

TÉCNICO FARMÁCIA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Lab Brazil Farmácia de Manipulação está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Manipulação de sólidos, semi sólidos, líquidos e dermatose.
Atendimento a cliente.
Requisitos: Experiência comprovada em carteira em manipulação, noções do
sistema Fórmula Certa será um diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios: VT + VR
Observações: Currículos fora dos requisitos serão descartados.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cristina para o email labbrazil1@gmail.com com a sigla Tec. Farm. no campo assunto até o dia
27/02/2016.
Veja outras vagas de Técnico Farmácia no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FARMACEUTICO / PAULINIA / 1 VAGA(S)
DROGARIA EZEQUIEL I EIRELI ME está com 1 vaga(s) em aberto para PAULINIA.
Responsabilidades: DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS SNGPC
Requisitos: CRF ATIVO
Salário: R$ 4.000,00
Benefícios:

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
DROGARIABETEL03@HOTMAIL.COM com a sigla FARMA01 no campo assunto até o
dia 02/03/2016.
Veja outras vagas de FARMACEUTICO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO / NOC JUNIOR – SÃO PAULO – SP
Nós somos Consultoria especializada em Talentos Profissionais e Vagas nas áreas
de Tecnologia, TI / Telecom / Engenharia / Médico-Hospitalares e Serviços.
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
Experiência com: pinga, tracejou-te, tente, roteamento estático, usuário rede WAN,
ARP.
Conhecimentos em redes LAN/WAN, TCP-IP, Roteadores e switches; Sistemas de
monitoramento e gerenciamento de Redes.
Troubleshooting em circuitos WAN, vídeo conferência, wireless cisco.
Formação: No mínimo Nível Técnico completo em Telecomunicações, Eletrônica,
Eletrotécnico ou similar. Desejável superior em curso, em Ciências da Computação,
Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Eletrônica ou similar.
Inglês No mínimo Intermediário para escrita e conversação
Local de trabalho: Av. Paulista – São Paulo – SP
Horário de Trabalho: das 22:35 às 06:20.
Características Pessoais
Sexo e Idade: Indiferentes

Bom humor, senso de equipe, com vontade em colaborar e aprender rapidamente
novas atividades.
Salário em torno de R$ 2.000,00 – Efetivo – CLT (negociável, dependendo da
experiência e qualificações).
Benefícios: Assistência Médica Especial OMINT de Primeira Linha; Vale Refeição ou
Vale Alimentação em torno de R$ 31,00/dia; Vale Transporte; Oportunidades de
carreira; ambiente de uma empresa de alto nível.
Enviar CV detalhado, informando pretensão ou último salário para o email:
speedconsult@speedrh.com.br - e colocar no assunto: ANALISTA SUPORTE/NOC
JUNIOR – SP
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.
CURTAM E SIGAM NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK:
https://www.facebook.com/SPEEDRH

Para saber mais sobre nós e conhecer todas as nossas vagas, inclusive as
recorrentes, acesse: WWW.SPEEDRH.COM.BR ou acompanhe pelo TWITTER –
@SPEEDRH

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: 1
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

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: 1
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) 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: 2
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: 1
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: 1
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

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: 1
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: 2
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: 1
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

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: 1
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: 1
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: 1
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: 1
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: 1
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

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: 1
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: 3
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: 1
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

Desenvolvedor (a) Java
Código da vaga: k2672-47
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 22/01/2016
Previsão de encerramento: 15/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Tewz9I

Técnico (a) em Suporte de Sistemas
Código da vaga: k1379-68
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 21/01/2016
Previsão de encerramento: 21/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KtSQcm

Técnico (a) em Informática em Manutenção de Hardware e Software
Código da vaga: k1379-69
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 21/01/2016
Previsão de encerramento: 21/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Jn1X3u

Programador (a) Power Builder
Código da vaga: k414-116
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 15/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WSRnn8

Analista de Testes Automatizados JR
Código da vaga: k414-117
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 15/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WSRnnb

INTERNACIONAIS

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 2 vezes por ano para o Brasil.
www.vagas.com.br

Compras
Código da vaga: v1287831
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / BR
Profissional que executará serviços na área comercial.
Atividades: compra de alimentos para exportar para Angola.
Escolaridade mínima: Ensino Superior cursando.
Conhecimentos necessários: idiomas inglês e espanhol.
Diferencial: Experiência como comprador (de alimentos) que tenha trabalhado com
foco em varejo (supermercado) ou indústria de alimentos.
Salários e benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1287831/compras#sthash.KLpku6r1.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor de Desenvolvimento de Negócios Exportação
Código da vaga: v1298266
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Jundiaí / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Fevereiro de 2016
Requisitos:
Inglês e Espanhol FLUENTES.
Necessário experiência em vendas no segmento automotivo no ramo de pneus de
passeio.
Formado em Engenharia, Administração de Empresas ou afins.
Conhecimento básico no Pacote Office.
Atividades:
Administrar territorialmente a carteira de clientes da empresa assegurando o
cumprimento das metas pré-estabelecidas para a área de atuação e prospectar
novos mercados/clientes de tal forma a assegurar o desenvolvimento da região.
Remuneração e Benefícios:

Salário fixo+variável
Plano Médico
Plano Odontológico
Bônus
Despesas de alimentação
Ferramentas de trabalho
Local de Trabalho:
Paraguai e Uruguai.
Número de Vagas:
03
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298266/consultor-dedesenvolvimento-de-negocios-exportacao#sthash.egZOqZuB.dpuf
www.vagas.com.br

CONCURSOS PÚBLICOS

A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP republica
edital de Concurso Público com retificações.
As inscrições foram alteradas para início nesta segunda-feira (28) e término dia 28
de março de 2016, exceto feriados e recesso acadêmico.
Os pedidos de participação devem ser feitos na Assistência Técnica Acadêmica da
FEA, na Avenida Prf. Luciano Gualberto, nº 908, Cidade Universitária "Armando
Salles de Oliveira", prédio FEA - 1, Ala A, sala 106, das 9h às 12h e das 14h às
17h.
Este certame visa contratar quatro Professores Titulares, em regime de dedicação
integral à docência e à pesquisa, com salário de R$ 14.938,99.
As vagas são para o Departamento de Economia, com base no programa a seguir:
História do Pensamento Econômico e Metodologia Econômica; Métodos

Quantitativos Aplicados à Economia; Microeconomia; Macroeconomia e Economia
Monetária; Economia Internacional; Economia Financeira; Economia do Setor
Público; Economia Social; Economia do Trabalho e Demografia Econômica;
Economia e Direito; Economia Industrial; História Econômica; Desenvolvimento
Econômico; Sistemas Econômicos; Economia Agrícola, Economia dos Recursos

O 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 3 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.

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

Vagas

Hospitalares Níveis Médio e Superior

951

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

Órgão

Vagas

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

Administração Estágio

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
Catalão Todos os níveis de escolaridade

29
Várias

Órgão
Goiás Níveis Médio e Superior

Vagas
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

Varjão Todos os níveis de escolaridade

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

Órgão

Vagas

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

Várias

Prefeitura de Santa Rita do TrivelatoTodos os níveis de escolaridade
Claros Níveis Médio e Superior

45
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

Órgão
Penitenciário Agente

Vagas
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
IBGE Níveis Médio e Superior

Vagas
Cinco
600

Órgão

Vagas

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

UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São FranciscoProfessor

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

11

Órgão
Amontada Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de BarroquinhaNíveis Médio e Superior

Vagas
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

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

Órgão

Vagas

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

Itaporanga Níveis Médio e Superior

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
IBGE Níveis Médio e Superior

Vagas
Cinco
600

Órgão
INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

Vagas
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

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

Órgão
UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São FranciscoProfessor

Vagas
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

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
IBGE Níveis Médio e Superior

Vagas
600

Órgão
INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

Vagas
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

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

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
Figueiredo Todos os níveis de escolaridade

85
370

Amazonas Professor

70

Amazonas Professor

34

Órgão

Vagas

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

19

Novo Todos os níveis de escolaridade

177

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

Órgão

Vagas

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

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

Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

600

INSSAnalista do seguro social e Técnico do seguro social

950

Santo Professor

Quatro

Cláudio Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Atílio VivácquaTodos os níveis de escolaridade
Colatina Auxiliar

100
53
240

Linhares assistente e Psicólogo

15

Venécia Todos os níveis de escolaridade

358

Bananal Todos os níveis de escolaridade

148

Serra Nível Superior

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

Órgão

Vagas

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
escolaridade

17

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
Braga Todos os níveis de escolaridade

Três
12
Várias
47
639
40

Órgão

Vagas

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

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

Órgão

Vagas

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

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

Órgão

Vagas

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
Piraí Todos os níveis de escolaridade

903
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

Órgão
Brotas Advogado e Assessor parlamentar
Herculândia Todos os níveis de escolaridade
Marília Níveis Médio e Superior

Vagas
Dois
Quatro
15

Paulista Nível Superior

Dois

Pirapora Nível Superior

Dois

Vista Telefonista

Dois

Vicente Todos os níveis de escolaridade

36

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

Órgão
Prefeitura de Boa Esperança do SulNíveis Fundamental e Superior
Buritizal Nível Superior
Colômbia Todos os níveis de escolaridade
Conchal Nível Superior

Vagas
32
Várias
10
Cinco

Cotio Nível Fundamental

258

Cotia Agente e Auxiliar de classe

200

Artes Tradutoras

Três

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

69
Várias
19

Órgão
Marapoama Níveis Médio e Superior

Vagas
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

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

Órgão
Protos os níveis de escolaridade
Amazonas Professor

Vagas
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

CISMEPARTodos os níveis de escolaridade

18

Curitiba Médico e Médico Anestesiologia
Binacional Profissional e Profissional de nível fundamental

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

Órgão

Vagas

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

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

13
Dois
95
Cinco
22

Maringá Nível Superior

Nove

UFFS - Universidade Federal da Fronteira SulProfessor

Oito

Paraná Professor

Oito

Paraná Professor

102

Paraná Professor

Dois

Órgão

Vagas

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

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
Alegrete Todos os níveis de escolaridade

Três
38

Órgão

Vagas

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

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

Órgão

Vagas

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

UNIPAMPA - Universidade Federal do PampaProfessor

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

Órgão

Vagas

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

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

Órgão

Vagas

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

19
Três
35

Fraiburgo Todos os níveis de escolaridade

Várias

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

Órgão

Vagas

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

União Todos os níveis de escolaridade

52

Helenos Níveis Médio e Superior

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

Assistente Administrativo
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1298738
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 24 de Fevereiro de 2016
Atividades a serem desempenhadas:

Várias

Atuar nas atividades administrativas;
Contato telefônico com os clientes;
Controle de estoque.
Conhecimentos e habilidades necessárias:
Ensino médio completo ou Superior em curso;
Experiência em rotinas administrativas;
Conhecimento de informática básica (pacote Microsoft Office);
Conhecimento em Excel.
Conhecimento e habilidades desejadas:
Conhecimento de ERP.
Empresa oferece pacote de benefícios e plano de carreira.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298738/assistenteadministrativo#sthash.9Utw02TG.dpuf
www.vagas.com.br

Recepcionista
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1298780
Nível hierárquico ; Auxiliar/Operacional
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Fevereiro de 2016
Atuará com atendimento ao cliente, presencial e por telefone. Encaminhamento de
ligações para o comercial, orientação, transferência para ramais internos,
organização de malotes e pedido de materiais. Atualizará planilhas de controle.
Requisitos: Ensino Médio completo, experiência anterior com atendimento ao
cliente. Cursar Ensino Superior será visto como diferencial.
Salário: R$ 1.100,00
Benefícios:
- Vale-refeição;
- Vale-transporte/Combustível;
- Assistência Médica;
- Assistência Odontológica;
- Reembolso para cursos de graduação de 40%;
- Clube SESC.
Horário de trabalho: De segunda a sexta das 9h às 18h.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1298780/recepcionista#sthash.LI6cGds0.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Vendas
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1298710
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Fevereiro de 2016
O cargo é responsável pelo pré-venda, suporte à venda, prospecção, qualificação e
venda dos produtos.

Atua nas instalações de Agências Bancárias CAIXA, visando o alcance das metas
preestabelecidas, fidelização do cliente e rentabilidade da carteira.
Experiência com seguros será um diferencial.
* Salário R$ 1.134,00 + variável
* Benefícios: VT + VR + Cesta básica + Plano de saúde + Plano odontológico +
Seguro de vida + Auxílio Creche + Participação nos Lucros + Auxilio Farmácia.
* Aceitam-se candidatos PCD.
* Horário de trabalho: 9h às 18h com 01h30min de almoço (segunda a sexta).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1298710/assistente-devendas#sthash.RiC05xaK.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Jr.
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1296326
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Março de 2016
Principais atividades:

Faturamento e emissão de NF-e, interpretação da legislação, noções fiscais
(alíquotas / impostos / CFOP’s/ naturezas de operação), controle do retorno das
NFs em sistema, lançamento de NFs e controle de recebimentos, cancelamento de
NFs em sistema, arquivo de NFs emitidas e canceladas, emissão de relatórios e
controles em planilhas.
Requisitos:
Ensino Superior cursando
Noções do Idioma Inglês
Conhecimento pacote office(principalmente excel)
Vaga exclusiva para pessoas com deficiência
Local: Barueri
Horário: de segunda a sexta, das 8hs ás 17h48
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1296326/analista-fiscaljr#sthash.3EtLmhJL.dpuf
www.vagas.com.br

Pessoa com Deficiência
Código da vaga: k444-1109
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Natal/RN
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 12/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WSRmzE

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 - 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 4 e o 6 período, com disponibilidade
manhã/tarde, 6 hs 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 2 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: 1
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

Estagiário (a) Manutenção Mecânica
Código da vaga: k831-96
Ramo da empresa: Outros
Cidade: São José/SC

Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 2
Data de abertura: 21/01/2016
Previsão de encerramento: 19/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KtSSRu

Estagiário (a) Tecnologia da Informação
Código da vaga: k831-97
Ramo da empresa: Outros
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 21/01/2016
Previsão de encerramento: 19/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KtSQsJ

Estagiário (a) Administração
Código da vaga: k831-98
Ramo da empresa: Outros
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 21/01/2016
Previsão de encerramento: 19/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KtSQsM

Estagiário (a) Engenharia
Código da vaga: k1371-45
Ramo da empresa: Pesquisa Científica e Tecnológica
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Sq5SOy

Estagiário (a) Técnico (a) Mecânica
Código da vaga: k1371-46
Ramo da empresa: Pesquisa Científica e Tecnológica
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 2
Data de abertura: 29/01/2016

Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WSRnDs

DIVERSOS

Técnico (a) em Esportes
Código da vaga: k1604-4
Ramo da empresa: Organizações Não Governamentais

Cidade: Taubaté/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Prestação de serviço
N.º vagas: uma
Data de abertura: 21/01/2016
Previsão de encerramento: 18/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KtSTVr

Dedetizador
Atividades:
- Irá prestar serviço de vistoria e dedetização em residências, apartamentos,
empresas, indústrias e comércios.
Pré-requisito:
- Ter no mínimo 2 anos de carteira de motorista categoria A;
- Possuir moto própria (aquele que não possuir moto própria não será selecionado)
Local de trabalho:
- Centro, regiões Leste, Oeste, Norte e Sul.
Tipo de vaga:
- Efetivo
Horário:
- Segunda a sexta – 08h00 ás 17h00
Sábado: 8h-12h

Remuneração e Benefícios:
- Salário fixo + periculosidade + Comissão.
obs: Remuneração pode chegar de R$2.500,00 a R$3.500,00
Interessados devem enviar currículo para:rhrecrutamil@gmail.com
colocando no assunto vaga Dedetizador

FAXINEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Spa Urbano em Campinas - Cambui. Especializada em Banho Amam, Massagens de
Bem Estar, Estética Corporal e Facial. está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Não precisa de experiência prévia, mas vontade de aprender
coisas novas, ser MUITO DISCRETA (já que é um ambiente de relaxamento) e ser

muito pontual e pró ativa. Português bem falado, expressar-se bem, boa postura
pessoal e profissional, pró ativa, gostar de trabalhar em equipe, organizada,
disposição e disponibilidade para o trabalho. Ser muito discreta!
Requisitos: Limpeza geral do Spa. São banheiros e salas de atendimento, um
espaço para banho, com 1 banheira e 1 sauna, e 1 cozinha. A pessoa deverá
manter os ambientes limpos e ajudar as terapeutas entre os procedimentos.
Organizar as salas (troca de lençóis, reposição de creme, toalhas). Organização das
áreas em comum (fazer chá, repor água, copos, bolachas, guardanapos,
organização e limpeza dos banheiros).
Salário: a combinar
Benefícios: BONIFICAÇAO por não chegar atrasada e não faltar.
Observações: De segunda a sexta das 13:00 às 21:10 e sábados d as 10:00 às
19:10 CLT, VT, local para alimentação e plano de saúde caso opte após o 3º mês
de empresa. RESIDENTE DE CAMPINAS!
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marina para o email azaharspaurbano@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
01/05/2016.
Veja outras vagas de Faxineira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Monitor (a) de Recreação
Código da vaga: k444-1226
Ramo da empresa: Comércio - Shopping Centers

Cidade: Natal/RN
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/01/2016
Previsão de encerramento: 12/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WSRmPV

