BANCO DE VAGAS DE 19/02/2016
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.

INDICE DAS VAGAS POR AREA
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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

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

Gestor (a) de Controladoria
Código da vaga: k337-941
Ramo da empresa: Indústria Alimentícia de Alimentos e Bebidas
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: 6 a 8 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma

Data de abertura: 14/12/2015
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1I5RtF8

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

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

Assistente 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 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 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!

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

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

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, NCM’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 Biani para
o e-mail recrutamento.madrid@gmail.com com a sigla Assadm no campo assunto
até o dia 29/02/2016.
Veja outras vagas de Assitente Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

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 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 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: um
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: um
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

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

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!

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 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
Dominio 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

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. São 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:
- Saplocal 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
convenia 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: uma
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

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: uma

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: uma
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: uma
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

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

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: uma
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: uma
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. São 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: uma
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 pagamento, 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

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 as 18h15min com uma hora de
intervalo.
Descrição das atividades: Suporte ao setor administrativo; cotar e realizar compras
de passagens aéreas reserva 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-matching 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 longo
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 Financeira 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

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. São 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.
São 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 referente 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. São
100% grátis!

ANALISTA FINANCEIRO I / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Pearson está com 3 vaga(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. São 100% grátis!

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, Agrava 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
jurídica como Preposta.
É necessário ter no mínimo o Ensino médio completo e desejável estar estudando
Direito.
A experiência como Preposta 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

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.
Conhecimento 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

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. São 100% grátis!

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

Assistente de Departamento De Pessoal
Código da vaga: k7-3247
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 05/02/2016

Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RbFg4f

Analista de Recursos Humanos
Código da vaga: k1629-38
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 04/02/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QJHkOT

Gerente Administrativo (a) Financeiro (a)
Código da vaga: k1931-124
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 04/02/2016
Previsão de encerramento: 04/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QJHjdI

Analista Contábil
Código da vaga: k1732-176
Ramo da empresa: Assistências Técnicas e Serviços Eletroeletrônicos
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar

Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 04/02/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PE2DlJ

Advogado (a) Pleno
Código da vaga: k337-958
Ramo da empresa: Advocacia de Escritórios e Serviços Jurídicos
Cidade: Brasília/DF
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/02/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1o7YPiq

Advogado (a) Pleno
Código da vaga: k337-957
Ramo da empresa: Advocacia de Escritórios e Serviços Jurídicos
Cidade: Nova Lima/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/02/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1X4x5Ho

ASSISTENTE ADM BILÍNGUE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa multinacional de grande porte. Está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Tradução e escrita de documentos em inglês, controle de
documentação, arquivo, organização e gestão de reuniões com clientes internos e
elaboração de apresentações. Vivência na área.
Requisitos: Experiência com suporte à diretoria, tradução de documentos e
controles de documentações e reuniões. Ensino Superior completo. Inglês e
Espanhol fluentes.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Candidatos fora do perfil serão desconsiderados.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daiane Gualtieri
para o e-mail contato@mikinev.com.br com a sigla ADM no campo assunto até o
dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de Assistente Adm Bilíngue no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ANALISTA DE DEPTO PESSOAL / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
INDÚSTRIA TEXTIL está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: FECHAMENTO FOLHA FERIA RESCISÃO, ADMISSÕES,
CALCULOS TRIBUTÁRIOS.
Requisitos: CONHECIMENTOS EM TODA ROTINA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL.
NECESSÁRIO CONHECIMENTO NO SISTEMA PROSOFT
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE, CESTA BASICA, CONVENIA
MÉDICO/ODONTOLÓGICO.
Observações: INDISPENSÁVEL CONHECIMENTO NO SISTEMA PROSOFT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
ADMISSAOIND@GMAIL.COM com a sigla DP2016 no campo assunto até o dia
29/02/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DE DEPTO PESSOAL no Emprega Campinas. São
100% grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Emissão de cheques, conciliação bancária, apuração de
impostos, controle de despesas.
Requisitos: Contas a pagar e receber
Salário: a combinar
Benefícios: Na entrevista
Observações: Horário de trabalho 08h30min ás 18h00min de segunda a sexta
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Eu para o e-mail
curriculos233@yahoo.com.br com a sigla Ass Adm no campo assunto até o dia
25/02/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativa no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO / VALINHOS / 1 VAGA(S)
Setor de injeção plástica está com 1 vaga(s) em aberto para Valinhos.
Responsabilidades: Emitir notas fiscais, controle de planilhas de saída e entrada de
matérias, arquivo, entre outros.
Requisitos: experiência em rotinas de escritório.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, cesta básica.
Observações: De segunda a sexta das 07h00min ás 17h00min.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Thais para o email adm1@gamacomercial.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
26/02/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Escritório no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Laboratório está com 1 vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: rotinas de estoque, no que se refere a recebimento e entrega
de materiais, conferência de notas, lançamento no sistema, organização e
estocagem de materiais.

Requisitos: Conhecimentos em informática Experiência em estoque e compras,
comprovada em carteira.
Salário: R$ 1.253,00
Benefícios: Salário + VT + cesta básica + vale refeição + seguro vida em grupo
+plano de carreira + assistência médica após experiência.
Observações: 2ª a 6ª das 09h00min as 17h12min com 1 hora de almoço Sábados:
07h30min as 11h30min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Camila para o email labvagas2015@gmail.com com a sigla est no campo assunto até o dia
29/02/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

GERENTE FINANCEIRO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Ira Soares Recursos Humanos. Está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E
RMC / SP.
Responsabilidades: Planejar, fixar metas de gastos e vendas, realizar as projeções
do fluxo e das necessidades do caixa e desenvolver estratégias alternativas, a fim
de evitar possíveis Assessorar a Diretoria nas tomadas de decisões, Maximizar os
resultados financeiros e contábeis em conformidade com o planejamento e as
estratégias organizacionais, Gestão de indicadores para tomada de decisões,
Implementação de processos e procedimentos, Liderarem a equipe de trabalho com
foco nos resultados.
Requisitos: Necessária atuação na área fiscal ou financeira de empresas estando no
cargo de gestão. Formação em ciências contábeis, com especialização nas areas
fiscais, ou formação Direito e especialização tributaria e Técnico ou especialização
em ciências contábeis.
Salário: a combinar
Benefícios: Enviar Pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de analista 9 para o
e-mail vagas@irasoaresrh.com.br com a sigla GER999 no campo assunto até o dia
20/02/2016.
Veja outras vagas de Gerente Financeiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ADVOGADO (A) PARCERIA / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
PROCURA ADVOGADOS PARA ATUAR COMO PARCEIRO(A) DE TRABALHO está com
3 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: ATUAR-NOS MAIS DIVERSOS RAMOS DO DIREITO,
PRINCIPALMENTE NA ÁREA TRABALHISTA.
Requisitos: ADVOGADO COM EXPERIÊNCIA
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LR Advocacia para
o e-mail lacerdarodrigues.adv@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
29/02/2016.
Veja outras vagas de ADVOGADO(A) PARCERIA no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ENCARREGADO RH / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Empresa de Telecomunicações. Está com 1 vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Atuar no setor de departamento de pessoal, como responsável
por toda a gestão da equipe e administração da carteira de clientes da empresa.
Responder pelo fluxo mensal de pagamentos da área de departamento de pessoal e
recursos humanos (encargos sociais, imposto de renda, férias, fornecedores,
contribuições sindicais). Realizar cálculos da folha de pagamento e de benefícios de
todas as unidades de negócios da empresa no Brasil. Responder pela administração
de recursos humanos: leis do trabalho (CLT), processos trabalhistas e tratativas
sindicais.
Requisitos: Graduação em Psicologia, ou Administração de Empresas, ou, Recursos
Humanos, Desejável Pós-graduação.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana Paula para o
e-mail vagacampinas@gmail.com com a sigla Vaga DP no campo assunto até o dia
20/02/2016.
Veja outras vagas de Encarregado RH no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUXILIAR DE RH / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
ANHANGUERA BENEF. PÇ. METÁLICAS LTDA, SEGUIMENTO DE TRATAMENTO DE
SUPERFÍCIE está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: DIGITAÇAO DE EVENTOS DA FOLHA CARTÃO DE PONTO
ATENDIMENTO A COLABORADORES ADMISSÃO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Requisitos: BENEFICIOS (VT, REFEIÇÃO) DIGITAÇAO DE EVENTOS DA FOLHA
CARTÃO DE PONTO ATENDIMENTO A COLABORADORES ADMISSÃO
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: VT, REFEIÇÃO, CESTA BÁSICA.
Observações: HORÁRIO TRABALHO: DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 07h00min
ÁS 17h00minhs E SEXTA-FEIRA DAS 07h00min ÁS 16 h
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de SIDNEI RH para o
e-mail RH@ANHANGUERATS.COM.BR com a sigla AUXILIAR RH no campo assunto
até o dia 20/03/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de RH no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE CONTÁBIL / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
A BSP presta serviços nas áreas de Contabilidade, Fiscal e Folha de Pagamento,
auxiliando também na implantação e utilização de ERP. Está com 1 vaga(s) em
aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Desempenhar atividades relacionadas a conciliação bancária,
receita e impostos. Auxiliar na execução de tarefas operacionais de fechamento de
empresas clientes. Participar de treinamentos, palestras ou outros eventos, para
desenvolvimento e aperfeiçoamento de conhecimentos e competências. Executar
outras tarefas relacionadas, conforme necessidade ou a critério do seu superior
hierárquico, para garantir o bom funcionamento da empresa.
Requisitos: Conciliação bancária e classificaç ão contábil. Ensino Superior em
Ciências Contábeis (completo ou cursando mínimo 3º semestre, período noturno).
Experiência contábil.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Seguro de vida em grupo (opcional),
Plano de Saúde/Odontológico (opcional).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recursos
Humanos para o e-mail rh@bspcontabil.com.br com a sigla Assistcont no campo
assunto até o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de Assistente Contábil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSIST ADM / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
INDÚSTRIA METALURGICA está com 1 vaga(s) em aberto para INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: Faturamento de nfs saidas e servicos, registro de notas fiscais
de entradas e servicos, registros de pedidos de compras, cadastros de produtos e
itens, classificação fiscal e conferencia de notas fiscais, apuração de impostos,
analise e conferencia de livros fiscais, conhecimento em speds; Recebimento de
materiais; Digitação de cartas e montagem de planilhas; Atendimentos a
fornecedores e clientes.
Requisitos: Com experiencia anterior na area fiscal. Pro Ativo, Comunicativo,
Comprometido, Sociável e Dinâmico. Trabalhar com sistema Integrado; Dominio
em Word, Excell, sites do governo, Internet.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Refeição no local Ajuda combustivel
Observações: Idade entre 18 a 23 anos; Residir em Indaiatuba; Possuir veicula
próprio; Possuir habilitação de Carro; Boa digitação e caligrafia; Possuir ensino
médio completo ou técnico em contabilidade ou administração. Só serão currículos
dentro deste perfil.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recursos
Humanos para o e-mail lids_rh@ig.com.br com a sigla ASSIST ADM no campo
assunto até o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de ASSIST ADM no Empre ga Campinas. São 100% grátis!

AUXILIAR DE DEPART. PESSOAL / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo de segurança e limpeza. Está com 1 vaga(s) em aberto para
VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Irá trabalhar no horário das 08h30min às 18 h de segunda à
sexta-feira no escritório da empresa, situado em Valinhos/SP.
Requisitos: Sexo: Feminino. Idade entre 40 e 60 anos. Experiência mínima de 01
ano. Residir preferencialmente em Valinhos/SP (ou região).
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta ticket vale refeição, convênio farmácia, vale transporte.
Observações: Enviar currículo com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH Aliança para o
e-mail rh-alianca@outlook.com com a sigla DP no campo assunto até o dia
02/03/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Departa. Pessoal no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Advogado
Código da vaga: v1265195
Nível hierárquico: Pleno
Local: Cotia / SP / BR
Data de expiração: 29 de Fevereiro de 2016
Principais Responsabilidades:
- Realizar cadastros e manter atualizados os dados cadastrais da empresa em
âmbito nacional e internacional;
- Assessorar juridicamente todos os departamentos quanto a interpretação e
aplicação da legislação, ampliar a atuação preventiva, através da análise, parecer e
recomendação de procedimentos e medidas preventivas, que possibilitem a redução
dos riscos e custos;
- Participar de reuniões de negociação com clientes, prestando informações e
esclarecimentos jurídicos;
- Elaborar documentos societários, bem como contratos de prestação de serviços,
fornecimento, instalação e montagem, engenharia, serviços de projetos, de média
complexidade, analisando e sugerindo alteração, exclusão ou inserção de cláusulas,
realizando as negociações necessárias;
- Elaborar e/ou revisar os documentos legais de qualquer natureza (pareceres e
demais documentos de cunho jurídico);
- Monitorar e acompanhar as atividades dos advogados externos contratados,
envolvendo ações de natureza administrativa, civil, execução de sentenças,
andamento de perícias judiciais e outras correlatas;
- Elaborar documentos que visem proporcionar a qualificação aos colaboradores da
empresa, esclarecendo dúvidas em qualquer área onde houver repercussão
jurídica;
Requisitos:
- Imprescindível a experiência nas áreas: Contratual e Societário
- Graduação em Direito - com a OAB definitiva.
- Inglês - Avançado
- Espanhol - Desejável.
Local de Trabalho: Cotia /SP
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1265195/advogado#sthash.YjRgT6MC.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo - Bauru - SP - Supervisão Logística Gases
Código da vaga: v1301807
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Bauru / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 29 de Fevereiro de 2016
FORMAÇÃO: Ensino Médio Completo, desejável cursando nível Superior em curso:
Administração; Humanas.
EXPERIÊNCIA: Área de distribuição e comunicação com transportadores.
Conhecimento de rotina de roteirização de transporte e monitoramento de
entregas. Boa comunicação, atitude e pró-atividade.
CONHECIMENTOS: Nível intermediário em Excel, rastreamento (GPS), atuação da
área de logística ou distribuição.
OPORTUNIDADES E DESAFIOS: Garantir o atendimento de todos os clientes
roteirizados e inclusão de clientes com pedidos para entrega no dia, otimizando o
uso dos recursos de transporte; foco no cliente, adequando a melhor forma de
atender; ter visão analítica para auxiliar o programador nas sugestões de
atendimento; buscar alcançar os indicadores de excelência no atendimento da
unidade e aproveitamento de carga de veículos; habilidade de realizar várias
tarefas simultaneamente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301807/assistenteadministrativo-bauru-sp-supervisao-logistica-gases#sthash.3Idzivgl.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Operações Administrativas
Código da vaga: v1303724
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Março de 2016
Especialização em Gestão de Pessoas, desejável.
Conhecimento avançado-fluente em Inglês
Sólida vivência no gerenciamento de serviços de logística
Conhecimentos em gerenciamento de equipe e solução de conflitos
Disponibilidade para viagens
Remuneração competitiva e benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1303724/gerente-de-operacoesadministrativas#sthash.1Y9WQT0L.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR – ÁREA ADMINISTRATIVA
Código da vaga: v1304166
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Januária / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Março de 2016
Formação:
- Graduação Completa ou em Curso em Ciências Econômicas, Administração de.
Empresas ou Ciências Contábeis.
Conhecimento:
- Experiência anterior em cargos de supervisão.
Atribuições:
- Promover o atendimento direto aos clientes;
- Colaborar e supervisionar as rotinas administrativas inerentes à função;
- Identificar e implementar melhorias nos processos e tecnologias de trabalho sob a
sua
Responsabilidade funcional.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1304166/supervisor-areaadministrativa#sthash.34Z649nz.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista de Controladoria
Código da vaga: v1304940
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Março de 2016
Atividades:
Reporte de custos
Projeções de custos para forecast
Análise de cadeia de agregação de custos
Atuação na definição da lógica de desdobramento de metas econômicas e
financeiras
Requisitos:
Superior Completo em Ciências Contábeis; Nível especialização.
Desejável fluência em Inglês;
Desejável especialização em controladoria.
Conhecimentos em:
Pacote Office (Windows, Word, Excel e PowerPoint);

Domínio de Contabilidade e das rotinas da área, elaboração de demonstrações
financeiras;
Local de Trabalho:
Curitiba/PR
Benefícios:
Assistência Médica e Odontológica;
Seguro de Vida;
Refeitório
Previdência Privada
Reembolso Academia
Participação nos Lucros
Outros
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1304940/especialista-decontroladoria#sthash.1BHeaWzi.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Junior
Código da vaga: v1304974
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Assis / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-Requisitos:
- Superior incompleto Contabilidade, Administração de Empresas ou Economia;
- Conhecimento de Excel intermediário;
- Conhecimento ERP de mercado, ou SAP será um diferencial;
- Perfil analítico, orientação para resultados, proatividade, bom relacionamento
interpessoal e trabalho em equipe.
Atividades:
- Contas a Receber;
- Baixa de extratos bancários;
- Importação e conciliação de carteira de clientes com pagamento aberto.
LOCAL DE TRABALHO: Assis/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1304974/analista-financeirojunior#sthash.VQjZ3pNo.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1303474
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Presidente Venceslau / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Março de 2016
Sumário das Atividades: Lançamento de notas fiscais de entrada (matéria-prima,
consumo e serviço), emissão de notas fiscais de vendas, devolução de compra e de
venda, transferência, remessa para industrialização, importação, etc.
Requisitos: Superior cursando em Administração, Contabilidade ou áreas correlatas.
Necessário conhecimento em CFOP, noções de tributação (ICMS/IPI/PIS/COFINS).
Necessário conhecimento em SAP.
Benefícios:
-Assistência Médica e Odontológica AMIL;
-Vale-Transporte;
-Refeitório no local;
-Seguro de Vida em Grupo;
-Desconto em Farmácias;
-PLR;
Local de Trabalho: Presidente Venceslau
Horário de trabalho: Administrativo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1303474/assistentefiscal#sthash.V3StmxGG.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Financeiro.
Código da vaga: v1303900
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Março de 2016
Superior Completo ou cursando em Controladoria ou Contabilidade. Necessário
vivência de mais de um ano na função de Coordenador.
Empresa de grande porte do segmento de Blindagens contrata profissional para
atuar com Cálculo de custos da Empresa, controlar finança, organizar pagamentos,
calcular impostos, contas à pagar e relatórios para Diretoria.
Horário Expediente Seg a quinta das 08h00min às 18h00min sexta até às
17h00min.
Benefícios VT+VR

Salário R$ 2.000,00 até R$ 3.000,00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1303900/coordenadorfinanceiro#sthash.ywUnf3YN.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1304996
Nível hierárquico: Gerência
Local: Itupeva / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Março de 2016
Descrição das atividades:
- Gestão de pessoal, realização e gestão das tarefas diárias da área financeira,
elaboração e controle de relatórios, apresentação de resultados, acompanhamento
e controle dos KPI's.
Pré-requisitos:
- Ensino Superior Completo na área de finanças ou área correlacionadas;
- Excel Avançado;
- Inglês Fluente.
Diferencial:
- Conhecimento no sistema Protheus (TOTVS) será um diferencial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1304996/gerentefinanceiro#sthash.co6O0T5i.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Contabilidade
Código da vaga: v1304542
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Florianópolis / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Março de 2016
ATIVIDADES:
Realizar lançamentos, classificações e conciliações inerentes a contabilidade, bem
como auxiliar na elaboração de obrigações acessórias e relatórios contábeis, de

forma a manter a escrituração contábil em consonância com os princípios
fundamentais de contabilidade e com a legislação vigente.
REQUISITOS NECESSÁRIOS:
Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico em Contabilidade;
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, email).
REQUISITOS DESEJÁVEIS:
Cursando Ensino Superior, preferencialmente em Ciências Contábeis.
REMUNERAÇÃO:
R$ 1.891,92.
BENEFÍCIOS:
Vale Alimentação/Refeição;
Vale Transporte;
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Auxilio Creche (Filhos até 6 anos);
Plano de Carreira, Cargos e Salários.
CARGA HORÁRIA:
220 horas mensais (das 8h às 17h48) - de Segunda à Sexta-feira.
LOCAL:
Hospital (São José).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1304542/assistente-decontabilidade#sthash.2s7Uf4vv.dpuf
www.vagas.com.br

Recepcionista
Código da vaga: k337-961
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 12/02/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/20R5L57

ASSISTENTE DE RH
Descrição:
·
Atuará com recrutamento em seleção em massa (admissão, triagem,
convocação).
·
Executará os processos de admissão.
·
Encaminhará para o exame médico.
·
Registrará no sistema.
·
Integração com novos colaboradores;
Requisitos Necessários:
·
Ensino Superior completo em Recursos Humanos.
·
Excel Intermediário.
·
Ter atuado com treinamento de integração.
·
Ter habilidade para trabalhar com publico.
Requisitos Desejáveis:
·
Inglês intermediário.
·
Já ter trabalhado com o Sistema Persona
Local de Trabalho: Centro/RJ
Horário: De Segunda-feira á Sexta-feira das 08h00min ás 18 h.
Salário: R$ 1.300,00 + VT + VR R$ 15,00 (Por Dia) + Plano de Saúde (coparticipação) e Convenio com o SESC, Farmácias e Faculdades após o Período de
Experiência).
Interessados e dentro do perfil favor, encaminhar o currículo COLADO NO CORPO
DO E-MAIL para: hellen.vilaca@russelservicos.com.br colocando no assunto: Ass
RH.
ATENÇÃO: A ENTREVISTA SERÁ AGENDADA POR E-MAIL. FAVOR VERIFICAR SEU EMAIL E CAIXA DE SPAM SEMPRE!

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k444-1268
Ramo da empresa: Consultoria em Meio Ambiente
Cidade: Natal/RN
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/02/2016
Previsão de encerramento: 25/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O5UWzj

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k2287-20
Ramo da empresa: Engenharia Civil
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/02/2016
Previsão de encerramento: 11/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O5USQ6

Auxiliar Administrativo (a) Financeiro (a)
Código da vaga: k2035-707
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: São José/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/02/2016
Previsão de encerramento: 25/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O5UVeU

Analista Administrativo Júnior - VAGA PARA TRABALHAR EM SÃO PAULO
Descrição das atividades
Ü Providenciar passagens, Hospedagens e locação de veículos;
Ü Compra de material de expediente;
Ü Lançar notas fiscais de prestadores de serviços e fornecedores para o financeiro;
Ü Apoio na organização de reuniões com a estrutura e didática;
Ü Organizar eventos de datas comemorativas como dia das mães, dia dos pais, etc.
Ü Apoiar as rotas em geral do Administrativo;
Desejável superior completo.

Competências
Conhecimentos: Desejável Conhecimento de Informática;
Cursos correlacionados com a função.
Habilidades: Rotinas administrativas
Atitudes: Relacionamento Interpessoal / Respeito Humano / Comunicação /
Motivação / Comprometimento / Foco no resultado / Trabalho em Equipe /
Planejamento / Sinergia / Responsabilidade / Foco no cliente / Inovação /
Criatividade
Ü Substituir a recepcionista no horário do almoço;
Ü Elaboração planilha de vale transporte e sua devida compram;
Ü Apuração do Ponto eletrônico;
Ü Realizar processos de admissão e demissão;
Ü Realizar o controle de exames médicos admissionais, periódicos e demissionais.
Ü Organizar as documentações para homologação;
Ü Realizar as homologações junto ao sindicato;
Vale Refeição
R$ 26,50
VT
Salário à combinar
Bairro: Lapa - SP.
ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA vagas@parceriaconsult.com.br ASSUNTO ASS
ADMINISTRATIVO - SP

ASSISTENTE DE CONTABILIDADE
C/ EXPERIÊNCIA - PROGRAMA ALTERDATA – NITERÓI/SÃO GONÇALO - R$
1.650,00
Experiência em:
ESCRITURAÇÃO, LANÇAMENTOS LIVROS DIÁRIO, RAZÃO, FECHAMENTO DE
BALANÇO PATRIMONIAL.
Programa Alterdata (Contábil) - Imprescindível experiência na área e no sistema.
INDISPENSÁVEL TER EXPERIÊNCIA
MORADOR DE NITERÓI E SÃO GONÇALO
PREFERENCIALMENTE Feminino.
Salário R$ 1.650,00 mensal
Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição + 50% Plano de Saúde
Horário de Trabalho: 09h00min às 18h00min horas - "possível" sábado: 09h00min
as 12h00min horas.
Vaga: Provisoriamente 03 meses
Local de Trabalho: Niterói
Muito volume de trabalho.

ATENÇÃO! ! ANEXOS NÃO SERÃO ANALISADOS.
Os interessados deverão enviar currículo no corpo do e-mail para: Clique no link e
envie seu currículo gratuitamente diretamente para a empresa sem intermediários
http://www.trabalhonointerior.com/2016/02/assistente-de-contabilidade-c.html

ANALISTA CONTÁBIL – GUARULHOS – SP
EXPERIÊNCIA EM INDÚSTRIA, SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
Conhecer:
·
Contabilização Folha de Pagamento.
·
Ativo Imobilizado: regras (aquisição/baixa) e contabilização (taxas
depreciação).
·
Lançamentos Contábeis (despesas e receitas).
·
Experiência Lucro Presumido (calculo IR / CSLL / PIS / COFINS).
·
Apuração DRE / BP.
·
Calculo variação cambial (Importação / Exportação).
·
Apuração do CPV.
·
Noções de Estoque (Custo Médio)
·
Inventário físico (preparação, acompanhamento e contabilização das
variações).
·
Livros obrigatórios.
·
SPED Contábil / ECD.
·
Conciliação das contas de Ativo, Passivo e Despesas.
·
CIAP – Controle e conciliação entre Contábil x Fiscal.
·
Despesas antecipadas – controle e contabilização.
·
Noções de matemática financeira.
Conhecimento TOTVS DATASUL – e m s versão 2.06 (será considerado um
diferencial)
Local: Taboão – Guarulhos
Salário: Entre R$ 4800,00 e R$ 5.000,00 + Benefícios
Interessado favor enviar CV para: Clique no link e envie seu currículo
gratuitamente diretamente para a empresa sem intermediários
http://www.vagasurgentessp.com/2016/02/analista-contabil-guarulhos-1-vagar.html

SP - VAGA ANALISTA DE DP
Estamos com oportunidade em aberto para o cargo de Analista de DP PL/SR
(Confidencial).
Experiência: Processos de Admissão, demissão, ponto, benefícios, folha de
pagamento.
Conhecimento: TOTVS - Microsiga e Excel.
Residir: Centro, Zona norte, sul, leste e oeste.
Superior completo
Empresa de médio porte locadora de equipamentos para obras - SP. Com 350
colaboradores
Contratação: CLT
Salário + benefícios
Horário comercial de segunda á sexta-feira.
Interessados enc. cv com Pretensão Salarial para souza.camila4427@yahoo.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Sumaré em parceria com a Verhsatil RH está com 1 vaga(s) em aberto
para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Pertinente a função
Requisitos: Possuir amplo conhecimento na área administrativa, noção na área
financeira, graduação completa em Ciências Contábeis, domínio no pacote Office e
ser habilitada. Residir na cidade de Sumaré e possuir disponibilidade para inicio
imediato.
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta básica e Fretado/VT
Observações: Encaminhar currículo via e-mail ou comparecer na Rua Antonio do
Vale Melo 827 Centro Sumaré (Próximo á Auto escola Cacique / Moto Snob) 19
3722 9409 – 98439 1106
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail selecao@verhsatil.com.br com a sigla ADMINISTRATIVO no campo
assunto até o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de Assistente administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa de Médio Porte está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizará o lançamento de notas fiscais, classificação de centro
e finalidade, solicitação de boletos. Conhecimentos sólidos em Impostos como ISS,
IR e PIS.
Requisitos: Graduação em andamento ou completo nas áreas administração ou
contábeis; Experiência na função; Pacote Office.
Salário: R$ 1.600,00
Benefícios: VT+VA 75,38 + Seg de vida + PLR
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
emvagas@gmail.com com a sigla Auxiliar Financeiro no campo assunto até o dia
01/03/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Financeiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUXILIAR FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Instituição de Ensino está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Implantação de notas fiscais eletrônicas de serviços e vendas
Atenderá grande demandas, é imprescindível que tenha experiência. Contratação
imediata.
Requisitos: Técnico em administração ou equivalente Vasta experiência em emissão
de notas fiscais eletrônicas de serviço e vendas Domínio em Excel
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: VA 75,38 + Seguro de vida + PLR e VT
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
talentos@atmoeducacao.com.br com a sigla Auxiliar Adm no campo assunto até o
dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Financeiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE FINANCEIRO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de distribuição logística Ltda está com 1 vaga(s) em aberto para
VALINHOS / SP.

Responsabilidades: Efetuar o faturamento da empresa bem como contas a pagar e
receber.
Requisitos: Conhecimentos faturamento contam a pagar, conciliação bancária
Emissão de Nota Fiscal e tributação CFOP.
Salário: a combinar
Benefícios: VR e VT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tania para o email tania.aps@ig.com.br com a sigla Afinan no campo assunto até o dia
31/03/2016.
Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ANALISTA CONTAS A PAGAR/RECEBE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de porte médio. Está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Responsável por atividades referentes à área.
Requisitos: Superior Completo em Administração, Contabilidade ou Economia.
Experiência em contas a pagar e contas a receber. Conhecimento em Pacote Office
e Excel (tabela dinâmica).
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte e Assistência Médica.
Observações: Horário de trabalho: 09h00 - 18h00.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carmen para o email carmen.ferreira@wcabrasil.com.br com a sigla Analista no campo assunto até
o dia 21/02/2016.
Veja outras vagas de Analista Contas a Pagar/Recebe no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Advogado - Niterói
Descrição Detalhada
Segmento: jurídico (escritório)
Região / Bairro: Centro
Requisitos:
Preferência por residentes de Niterói
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: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar Jurídico - São Paulo
Descrição Detalhada
Requisitos:
Com OAB
Possuir CNH
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

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

Assistente Jurídico - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Competências Essenciais:
Cadastro de processos judiciais, inserção de informações processuais em sistema
interno (via web), análise de atas de audiências, contagem/lançamento de prazos
processuais, agendamento de audiências, conferência de dados, reporte de
informações ao cliente via e-mail, consulta de processos nos sites dos respectivos
tribunais, análise de andamentos processuais e elaboração de relatórios.
Competências Técnicas:
Ensino médio completo
Indispensável experiência com contencioso de massa/volume em demandas
consumeristas.
Experiência em escritório de advocacia ou empresas no ramo jurídico.
Conhecimento de algum sistema jurídico (preferencialmente espaider).
Excel intermediário.
Disponibilidade para trabalhar aos sábados.
Dias da Semana: De segunda-feira à sábado
Horário / Período:
Das 14h10min horas às 20h25min horas
Trabalha aos sábados das 07h50min às 14h05min
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Transporte, PLR.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
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

Assistente Administrativo - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência com faturamento e tributação fiscal.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: fretado + vale transporte + cesta básica + refeição no local + convênio
médico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente de Diretoria - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência na função.
Inglês fluente.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1900,00

Benefícios: ajuda de custo.
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

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 receberem, 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

Coordenador Contábil - São Paulo
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Pinheiros
Atividades:
Responsável por coordenar e executar as atividades da área contábil, visando
garantir que os registros contábeis e as obrigações acessórias prestadas ao fisco
(sped, allure, di pj) estejam em conformidade com a legislação vigente, bem como
atender auditoria externa, elaborar as demonstrações financeiras (bpf, der, dp,
dic), visando garantir que apresentem a real situação financeira e econômica da
empresa, através de controle de condições das contas de resultado patrimoniais.
Requisitos:
Superior completo em ciências contábeis.
Cursando ou concluído pós graduação na área.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Convênio Médico, Convênio
Odontológico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Advogado (a) Senhor
Código da vaga: v1306608
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 13 de Março de 2016
Atividades:
• Coordenar a elaboração e registro dos Atos Societários (incorporação, fusão,
cisão, assembleias gerais de acionistas, reuniões de conselho de administração,
reuniões de Diretoria, alterações de contrato social e procurações) em linha com as
decisões dos órgãos de administração da companhia, no Brasil e no Exterior,
coordenando quando necessário as atividades dos escritórios externos para esta
finalidade.
• Atuar em conjunto com a área tributária e controladoria para adequação e forma
legal das estruturas societárias e tributárias da companhia.
• Coordenar e emitir as Procurações de acordo com a Politica de Delegação de
Poderes estabelecida pela companhia.
• Manter administração do Espelho Societário e organizacional da companhia e das
empresas afiliadas.
• Coordenar os trabalhos de registros dos atos societários da companhia em órgãos
públicos no Brasil e no Exterior.
• Acompanhar e providenciar quando necessários a documentação para
implementação de estruturas societárias vinculadas a governança corporativa de
conformidade com Acordo de Acionistas e Estatutos Sociais de acordo com a
legislação societária e estratégias da administração.
• Assessorar a área financeira em contratos e operações financeiras junto a
instituições financeiras para atendimento das necessidades de capital da
companhia.
• Dar suporte a Diretoria Jurídica no assessoramento de decisões estratégicas da
companhia, bem como acompanhar as obrigações de compliance da companhia
derivadas de processos de M&A, e Acordo de Acionistas.
Requisitos:
• Ensino Superior completo em Direito.
• Possuir registro na OAB.
• Conhecimento na área jurídica Societária, em base mundial (Brasil e exterior),
M&A, Acorda de Acionistas e Governança Corporativa em suporte a Diretoria
Jurídica, bem como assessorar a área financeira em suas atividades e negociação
de contratos e compliance com instituições financeiras.
• Possuir idiomas: Espanhol intermediário e desejável Inglês.
• Pacote Office intermediário.
• Disponibilidade de horário, viajar dentro e fora do país (Paraguai, Uruguai e
Colômbia) e para residir na cidade de São Paulo.
www.vagas.com.br

Advogado I
Código da vaga: v1304116
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Março de 2016
REQUISITOS
Formação: Direito, máximo 3 anos;
Experiência com as áreas tributária e cível;
Excel intermediário;
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Responsável por dar suporte as áreas tributária e cível atuando no consultivo,
acompanhando processos.
INFORMAÇÕES
Local de trabalho: Barueri;
Horário de trabalho: 08hs as 18 seg a sex;
Tipo de contrato: Efetivo;
Benefícios: convencionais de mercado.
www.vagas.com.br

Analista Jurídico
Código da vaga: v1306523
Nível hierárquico: Sênior
Local: Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Março de 2016
Qual a formação necessária: Superior completo em Direito.
O que você vai fazer: Acompanhar os processos judiciais e extrajudiciais; gerir as
atividades dos escritórios terceirizados por meio de solicitações, análise e
acompanhamento das peças e orientações recebidas; providenciar as alterações
societárias e seus respectivos registros por meio de demandas contábeis,
financeiras ou negociais.
Prestar auxílio a todos os departamentos mediante consultoria jurídica e atuação
preventiva, visando a redução de demandas judiciais.
Qual o conhecimento necessário: Pacote Office.
Local de trabalho: Goiânia – GO
www.vagas.com.br

Oficial Administrativo IPQ
Código da vaga: v1305466
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Fevereiro de 2016
Requisitos:
• Formação: Ensino Médio Completo
• Informática: Noções Básicas do Pacote Office (Word, Excel, Power Point, Access,
Internet).
• Conhecimentos:
Realizar atendimento à pacientes de
Convênios e particulares (guichê e telefone), emitir guia Tis e guia de recolhimento,
Receber valores, dar suporte administrativo aos médicos do ambulatório, agendar.
Consultas e exames, arquivamento e retirada de prontuários.
•Local de trabalho: Setor de atendimento de Convênio e Particulares 3º andar ala
sul – Instituto de Psiquiatria.
Competências necessárias:
• Dinamismo / agilidade
• Iniciativa
• Organização
• Relacionamento Interpessoal
Etapas do Processo seletivo:
• 1ª etapa:
Inscrição. Preenchimento e envio de seu currículo
• 2ª etapa:
Análise dos currículos
• 3ª etapa:
Avaliação técnica (testes específicos)
• 4ª etapa:
Entrevistas/avaliações individuais com a Área e com a Seleção.
Prazo de inscrição: 14/02/2016 a 20/02/2016
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.
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1306442
Nível hierárquico: Sênior

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Março de 2016
Perfil & Atividades
Responsável pela gestão financeira (gestão de caixa, controle financeiros,
conciliação de resultados, monitoramento de lucratividade e gestão de custos).
Relacionamento com Banco;
Gestão de Pessoas – ações focadas em construir modelos que reduzam turnover
através de incentivos/ benefícios;
Gestão operacional– criação e estabelecimento de processos, sistemas de gestão e
produtividade;
Relatórios e reportes de resultados para os sócios da empresa.
Formação
Superior completo em Administração ou áreas afins.
Outros Conhecimentos/ Características
Ter atuado em negocio de pequeno porte desenvolvendo visão generalista e
abrangente do negócio será um diferencial.
Domínio de Excel para controles e relatórios.
Ter experiência com implantação de Sistemas de Gestão (ERP)
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1304983
Nível hierárquico: Técnico
Local: Taquaritinga / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Março de 2016
Executar as atividades de acerto de contas, efetuando a contagem do numerário,
conferência de documentos, cheques, nota fiscal e o prazo, procedendo com a
finalização e preenchendo formulários de depósito em rota.
Acompanhar e auxiliar na resolução de pendências de caixa e diferença de
numerários, além de responder pela entrega dos mesmos.
Dar suporte à equipe na resolução dos problemas e dificuldades encontradas no dia
a dia, apoiando no cumprimento da jornada legal dos colaboradores.
Efetuar os lançamentos de fretes,
Executar outras atividades correlatas à função.
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1305171
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 11 de Março de 2016
Prestar atendimento ao balcão da sala de espera (UTI), atendimento telefônico,
organizar setor (prontuários, documentos, medicamentos), atualizar os dados do
paciente via sistema, entre outras rotinas do setor,
Experiência em rotinas hospitalares.
Ensino médio completo
Conhecimento no Pacote Office e Sistema Integrado.
Vaga na Av. Paulista
Escala 6 x 1 Das 13h00 às 19h00
Inclusive feriados e finais de semana.
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Senhor
Código da vaga: v1306860
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Março de 2016
O Profissional será responsável pelo processamento de contas a pagar e a receber,
anotando corretamente a transferência de ativos e encerramento dos livros de
forma correta.
Responsável também pelo processamento de transações, sendo elas: o
faturamento de clientes, pagamentos a fornecedores, etc.
Elaborar processos de geração da análise envolvendo a coletas de dados do
faturamento, analisar todas as operações da empresa, consultar a literatura para
ver exemplos de medidas adequadas, que se tornarão indicadores reveladores de
problemas operacionais, desenvolver um calendário e um procedimento para gerar
essas medições em uma base regular, planejar um formato adequado para a
emissão dos resultados da gestão, acompanhar toda a atividade empresarial viável
revendo cuidadosamente as operações de uma determinada visão, analisar o fluxo
de caixa, fazer simulações, identificando problemas e oportunidades para melhorar
o desempenho econômico-financeiro da empresa, acompanhar o comportamento
das previsões em relação às realizações das premissas do fluxo de caixa, visando
identificar e discutir as ocasionais distorções, preparar e apresentar projeções e
simulações estratégicas antecipando os resultados da empresa, permitindo ações

Corretiva se for o caso, acompanhar o cronograma físico-financeiro da empresa,
apurar e analisar os custos dos produtos da empresa, identificando oportunidades
de redução destes, visando alterações planejadas para melhorar os lucros, elaborar
estudos de viabilidade econômica de produto, diagnosticar a condição financeira da
empresa, tomar decisões financeiras estratégicas com base nos resultados do
diagnóstico efetuado, descobrir boas oportunidades de investimento, pesquisar
fontes de financiamento confiáveis desenvolvendo outros trabalhos no âmbito
econômico-financeiro de interesse da empresa.
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Coivara Supermercados Ltda está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades:
•Apurar os impostos diretos e indiretos. Classificação fiscal (NCM, IVA, alíquotas,
ST) Executar as obrigações acessórias federais, apurar, validar e consolidar
impostos retidos na fonte. Interagir junto aos órgãos das receitas federais,
estaduais e municipais, efetuando consultas, regularizando pendências e
solucionando os problemas pertinentes. Interpretar a legislação fiscal e orientar os
profissionais de menor nível de experiência.
Requisitos: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis afins. Experiência na
área fiscal e com impostos diretos. Raciocínio Lógico.
Comportamentos:
•Atitude, Humildade, Disciplina, Inovação. Responsabilidade, Organização.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, Assistência Medica, Assistência Odontológica, Farmácia, Cartão
Alimentação R$ 225,00, Bônus Assiduidade R$ 100,00.
Observações: Realizar análise das contas contábeis de impostos a fim de contribuir
para a correta contabilização dos pagamentos. Providenciar documentação nas
auditorias e fiscalizações. Executar outras atribuições correlatas de acordo com a
necessidade da área. ** Enviar Currículo com Pretensão Salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de seleção para o email selecao@covabra.com.br com a sigla Analista Fiscal no campo assunto até o
dia 22/02/2016.
Veja outras vagas de Analista Fiscal no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Escrituração de notas fiscais de entradas e saídas; Livros
Fiscais; Apuração dos impostos diretos e indiretos municipais, estaduais e federais;
Obrigações Assessorias; Sped Contribuições; Sped Fiscal; e demais atividades
pertinentes a função.
Requisitos: Conhecimento em toda rotina do setor fiscal. Conhecimento Sistema
PHOENIX ( G5 e JR-Contmatic) CURSANDO SUPERIOR OU CONCLUIDO
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Refeição no Local, Assistente Medica e Odontologica.
Observações: Vaga Definitiva/ Enviar cv, com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rosana para o email maiaralimag99@gmail.com com a sigla Assistfiscal no campo assunto até o dia
29/02/2016.
Veja outras vagas de Assistente Fiscal no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA CONTABIL / PAULINIA / 3 VAGA(S)
Empresa de médio porte no segmento metalúrgico voltada a implementos
rodoviários. Está com 3 vaga(s) em aberto para Paulinia.
Responsabilidades: Atribuições do cargo.
Requisitos: Contábil, e patrimônio.
Salário: a combinar
Benefícios: Convenio medico e odontológico refeição no local, vale transporte e
cesta básica.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Camila para o email recrutapauliniasp@hotmail.com com a sigla Patrimônio no campo assunto até
o dia 25/02/2016.
Veja outras vagas de Analista Contabil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Micro empresa no segmento de prestação de serviço. Está com 1 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Atendimento ao publico, digitação de documento,
acompanhamento de processos documentais entre outras rotinas administrativas.
Requisitos: Ensino Médio completo ou cursando. Bons conhecimento em informática
(Word, E-mail e Excel). Não é necessário ter experiência anterior, podendo ser
primeiro emprego.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Vale transporte e vale refeição.
Observações: Horário de trabalho de segunda a sexta das 08hs ás 18hs e sábado
das 08hs às 12hs.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marcela para o email temosvagas.coach@gmail.com com a sigla ADM no campo assunto até o dia
23/02/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
MELHOR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE de Campinas está com 2 vaga(s) em
aberto. (vaga feminina) está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: ATENDIMENTO AOS ALUNOS E PROFESSORES, ROTINAS
ADMINISTRATIVAS EM GERAL.
Requisitos: SEGUNDO GRAU COMPLETO EXPERIENCIA EM RECEPÇÃO DE CLIENTES,
ATENDIMENTO TELEFÔNICO CONHECIMENTO EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS
ÓTIMOS CONHECIMENTOS EM INFORMATICA.
Salário: a combinar
Benefícios: VT + VA + BOLSA INTEGRAL CURSO PARA QUALIFICAÇÕES
PROFISSIONAIS + CONVENIO ODONTOLÓGICO.
Observações: Vaga exclusiva para moradoras de campinas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de GIANE para o email gryca_moqui@hotmail.com com a sigla REC2016 no campo assunto até o dia
20/02/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativa no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Advogado
Código da vaga: v1307505

Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 16 de Março de 2016
Atividades: Atuar em projetos específicos relacionados à administração de fundos
de investimento, nos termos da nova Instrução CVM nº 555; Elaborar e preencher
documentos relativos aos fundos de investimentos administrados pela companhia,
avaliando cláusulas contratuais de baixa complexidade com base em documentos
padrão, cumprindo aspectos legais, procedimentais e prazos estabelecidos, sob
supervisão.
Exigências: Possuir OAB.
Salário: R$3.500,00
Benefícios: VT + VR(24,00) + VA(300,00) + AM + AO
Local: Centro do rio
Horário: Segunda à sexta de 9h às 18h.
www.vagas.com.br

Advogado Tributarista
Código da vaga: v1306749
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Março de 2016
Foco de atuação na área tributária, contenciosa e consultiva.
Atuação em processos tributários, administrativos e judiciais, desde a análise e
definição de estratégias iniciais até a efetiva finalização do caso. O profissional
também elaborará consultas / opiniões legais abordando temas sobre os mais
variados tributos e sobre as mais diversificadas atuações.
Habilidades e atitudes: comunicação oral e escrita; desenvolvimento pessoal e
profissional; excelência na prestação de serviços e relacionamento com clientes;
excelente relacionamento interpessoal; trabalho em equipe; senso de urgência com
foco em resultado; análise crítica e síntese.
Remuneração: a combinar
Benefícios: Vale refeição; Vale transporte ou auxílio parcial para estacionamento.
www.vagas.com.br

Advogado Cível - Contencioso de Massa
Código da vaga: v1307448
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 16 de Março de 2016
Responsabilidades:
• Efetuar o cumprimento de prazos;
• Elaborar peças;
• Elaborar relatórios internos;
• Analisar e dar baixas em processos;
• Realizar acordos, entre outras atividades.
Experiências:
• Imprescindível sólida experiência em contencioso bancário.
Formação:
• Ensino Superior completo em Direito;
• Possuir registro na OAB;
• Pós Graduação será considerado como diferencial.
Qualificações:
• Ótima capacidade de comunicação e boa dicção / oratória; Bom relacionamento
interpessoal; Comprometimento e organização; Equilíbrio emocional; Flexibilidade;
Proatividade e dinamismo; Assiduidade e trabalho em equipe.
Benefícios:
• Previdência social;
• Bonificação anual;
• Plano de saúde;
• VT + VR R$ 25,00/dia;
Local de Trabalho: Centro do Rio de Janeiro
Regime de contratação: Associação
Horário: De segunda a sexta, de 09h às 18h.
PARA INÍCIO EM FEVEREIRO/MARÇO DE 2016
www.vagas.com.br

Gerente Tributário Senhor
Código da vaga: v1307627
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Abril de 2016

- Gestão e coordenação de equipe fiscal do Grupo e a gestão do dia a dia dos
assuntos fiscais no Brasil;
- Identificação e execução de oportunidades de planejamento tributário corporativo,
ligadas à operação da empresa;
- Experiência significativa com a tributação brasileira e internacional;
- Aconselhamento sobre questões diretas e indiretas de impostos, planeamento
fiscal internacional e conselho fiscal, gestão de cumprimento das obrigações fiscais,
interagindo com as autoridades fiscais brasileiras em um nível de administração e
gestão de consultores fiscais externos em assuntos fiscais pertinentes à realidade
brasileira;
- Bom conhecimento de assuntos fiscais internacionais: (dupla tributação, preços
de transferência etc);
- Requisitos: Formação acadêmica em Ciências Contábeis e/ou Direito;
- Idiomas: Fluência em Inglês e Espanhol são mandatório;
- São Paulo/SP.
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1307466
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Abril de 2016
RESPONSABILIDADES:
Irá prestar assistência ao Diretor da área em todos os assuntos relacionados a
corretora, preparar apresentações e planilhas, tratar assuntos comerciais e auxílio
no cumprimento dos procedimentos da empresa como: coordenação de viagem,
preenchimento de relatórios e demais atividades compatíveis com a função.
REQUISITOS:
Desejável formação superior completa ou cursando Secretariado, Gestão de
Seguros, Administração, Gestão de RH ou áreas afins;
Bons conhecimentos do pacote Office, especialmente Excel (fórmulas, Procv, tabela
dinâmica).
Local: Vila Olímpia (zona sul de São Paulo)
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1307385
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Barra de São Francisco / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Março de 2016
- Formação: Ensino Médio Completo
- Bons conhecimentos do pacote Office.
Principais atividades:
Auxiliar em atividades administrativas diversas de pequena complexidade nas áreas
de estoque, solicitação de cadastro, faturamento, contas a pagar, recebimento e
conferência de cargas e materiais.
- Local de trabalho: Barra de São Francisco/ES
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga: v1307041
Nível hierárquico: Pleno
Local: Salvador / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Março de 2016
Local da vaga: Salvador/BA
Obrigatório: Graduação em Advocacia (pode ser recém formado)
Atividades: apoio jurídico à empresa de grande porte em atividades trabalhistas
diversas, como audiências, rescisões contratuais, relatórios gerenciais, entre
outros.
Obrigatório: Disponibilidade para viagens
www.vagas.com.br

Auxiliar Financeiro
Código da vaga: v1307565
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Osasco / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 15 de Abril de 2016
Vaga efetiva
Local: Centro de Osasco
Horário: De segunda a sexta, em horário comercial. Eventualmente alguns sábados.
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Cesta Básica Vale transporte, Assistência Médica (Bradesco c/
desconto), Bolsa estudos integral para filhos, PLR.
Requisitos:
Ensino médio completo
Experiência em contas a receber
Fácil acesso para Osasco
Usuário do pacote Office.
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria
Código da vaga: v1307584
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Março de 2016
Descrição das atividades:
• Esclarecer dúvidas e orientar quanto aos procedimentos e legislações especificam
da área.
• Executar processo contábil, fiscal e Tributário.
• Executar processo de controladoria e de riscos de continuidade.
• Elaborar demonstrativos gerenciais e projeções financeiras.
• Analisar demonstrativos de resultados, econômicos e financeiros.
Requisitos
- Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou
Economia,
- Domínio no pacote Office (avançado)
- Experiência na área de atuação.
- Inglês Avançado (leitura e escrita)
Benefícios: Assistência Médica e Assistência Odontológica, Vale-Refeição, ValeTransporte e Seguro de Vida.
Local: Aphaville, Barueri.
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1307673
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Março de 2016
Atuar na área financeira e controladoria. Atuar com fluxo de caixa, contam a pagar,
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: v1287083
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Março de 2016
Pré-requisito:
- Experiência na área fiscal.
- Gostar de ler (pertinente a área fiscal).
- Excel (intermediário).
- Nível Superior completo ou cursando a partir do 5º período de Ciências Contábeis.
Principais Atividades:
Análises de contas contábeis fiscais, confecção de guias e solicitação de pagamento,
confecção de lançamentos contábeis, arquivamento de documentos e entrega de
documentação para auditoria.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Auxílio Creche, Participação nos lucros, Previdência privada, Seguro de vida em
grupo, Tíquete-alimentação, Tíquete-refeição, Vale-transporte.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Cidade: Rio de Janeiro (Centro)
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1307571
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Março de 2016
Descrição das atividades:
• Realizar o cadastro, registro e controle de documentos e informações nas
planilhas e sistemas disponíveis (ex: notas fiscais, adiantamentos, etc), de acordo
com as políticas e procedimentos estabelecidos, inclusive nos sistemas próprios dos
clientes;
• Realizar ações e atividades ligadas aos processos, sistemas e políticas da área
Financeira, de acordo com os procedimentos estabelecidos;
• Realizar ações e atividades ligadas aos processos, sistemas e políticas da área
Financeira, de acordo com os procedimentos estabelecidos;
• Apoiar na análise dos documentos para liberação do faturamento arquivo do
processo de faturamento;
• Atender clientes internos, externos e fornecedores, recebendo e enviando
documentos e informações, dirimindo dúvidas e solucionando pequenos problemas.
Requisitos:
- Ensino superior completo em Administração, ou Ciências Contábeis ou Economia.
- Domínio no pacote Office (avançado)
- Experiência na área de atuação.
Benefícios: Assistência Médica e Assistência Odontológica, Vale-Refeição, ValeTransporte e Seguro de Vida.
Local: Aphaville, Barueri.
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento Financeiro Sênior
Código da vaga: k3422-179
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Camaçari/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 15/02/2016
Previsão de encerramento: 16/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/20AdajB

CONTADOR
Experiência em apuração dos Impostos IRPJ, CSLL, ICMS, PIS e COFINS, INSS e
SIMPLES NACIONAL.
Elaboração de DIRF, RAIS, SEFIP, DCTF, SPED Contábil e Fiscal, EFD-Contribuição,
GIA-ICMS e ECF.
Preferencial ser usuário do sistema Alterdata.
Salário: de 4.000,00 a 6.000,00
ENVIAR CURRÍCULO PARA:
http://www.vagasurgentes.net/2016/02/contador-rio-de-janeiro-1-vagasalario.html

ANALISTA DE CUSTO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RHF TALENTOS está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar a apuração diária de custo de Buffet, validar equilíbrio
de custo de cardápio dentro da margem com o chefe de cozinha, realizar o
inventario e controle de estoque dos materiais (cozinha, restaurante, eventos, ti,
governança), estudar eliminação de desperdícios de alimentos e bebidas, produtos
de limpeza, quebras, etc, controle de ativos, planejamento e controle anual de
materiais, realizar as cotações/compras de projetos/materiais de inventario
solicitadas pelo gerente geral, apoio ao gerente geral em ações especificas de
projetos.
Requisitos: E ensino superior completo em administração de empresas, experiência
mínima de 1 ano, pacote Office avançado, desejável inglês, desejável experiência
em hotelaria ou A&B ou em setor de compras, ter conhecimento em controle de
custos. Comportamental: comprometimento, proatividade, organização,
relacionamento com pessoas, trabalhar sobre pressão, facilidade em negociação,
solução de problemas, comunicação oral e escrita, inovação, e facilidade com
cálculos.
Salário: a combinar
Benefícios: \"Uniforme, VT e refeição no local Após efetivação: assistência médica e
odontológica e possibilidade de crescimento.\”.
Observações: Iniciará com contrato Temporário pela agência. Horário de Trabalho
das 8h às 18h (2° a 5°), 8h ás 17h (6°).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gilmara para o email RECRUTAMENTO@RHF.COM.BR com a sigla HOTEL/AC no campo assunto até o
dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de Analista de Custo no Emprega Campinas. São 100% grátis!

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

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

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. São
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. São 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. São
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. São 100%
grátis!

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. São 100% grátis!

AUXILIAR DE COZINHA PIZZARIA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
NOVA PIZZARIA NO BAIRRO CASTELO. CONCEITO INOVADOR DE PRODUÇÃO DE
PIZZAS. Está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: ATIVIDADES RELACIONADAS A ATIVIDADES DE COZINHA.
REPARO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO, MONTAGEM DAS
PIZZAS.
Requisitos: EXPERIÊNCIA EM COZINHA DE PIZZARIA, RESTAURANTES. ENTRE 3545 ANOS RESIDENTE NA PROXIMIDADE DO BAIRRO CASTELO
Salário: a combinar
Benefícios: REGISTRO EM CARTEIRA APÓS O PERÍODO DE EXPERIÊNCIA,
ALIMENTAÇÃO NO LOCAL E VALE TRANSPORTE.
Observações: PROCURAMOS PERFIL RESPONSÁVEL, INOVADOR E CRIATIVO.
PERÍODO DE TRABALHO DE TERÇA À DOMINGO DAS 16h00min ÀS 23 h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH PIZZARIA para
o e-mail RH.PIZZARIA.CAMPINAS@GMAIL.COM com a sigla AX_CASTELO no campo
assunto até o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE COZINHA PIZZARIA no Emprega Campinas. São
100% grátis!

AUXILIAR DE LANCHONETE / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Cape Estágios está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar em uma unidade da rede de lanchonetes Subway

Requisitos: Ter entre 16 e 17 anos Cursando ensino médio residir em campinas
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de GABRIEL para o email gabrielpreparaempregos@gmail.com com a sigla menor no campo assunto até
o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de lanchonete no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUX. CONFEITEIRO/PADEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Zero Trigo está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Pães, doces, bolos, salgados, decoração de bolos...
Requisitos: Aux. Padeiro(a)/Confeiteiro(a), para Mercado e padaria sem glúten e
sem lactose. Com interesse por panificação artesanal e confeitaria saudável, com
habilidades manuais, calma e paciência para testes, interesse por inovar. Gostar de
pesquisar e aprender continuamente. Conhecimentos em fermentações de pães ou
prática em técnicas confeitaria serão diferenciais.
Salário: R$ 1.086,40
Benefícios: Café da manhã vale transporte.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
zerotrigo@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia 29/02/2016.
Veja outras vagas de Aux. Confeiteiro/Padeiro no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

LÍDER DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RAGAZZO FAST FOOD está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Profissional responsável por conduzir, liderar e orientar a equipe
da cozinha na preparação dos produtos do cardápio nos padrões da rede.
Requisitos: Possuir ensino médio completo; Experiência pelo menos 6 meses na
função; Ter atuado como líder de equipe;
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Vale transporte, refeição no local e seguro de vida. Após o período de
experiência alteramos o valor do salário e entra o convênio médico.

Observações: Contratação CLT Escala 6x1. Horário de trabalho: das 15h20min às
23h40min. Possuir total disponibilidade de horário.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Juliana para o email juliana.calleff@habibs.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
26/02/2016.
Veja outras vagas de Líder de Cozinha no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Engenheiro de Alimentos
Código da vaga: v1302918
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Março de 2016
Principais atividades: desenvolvimento de Novos Produtos e Melhorias contínuas
dos processos e dos produtos. Planejar, elaborar e executar testes para o
desenvolvimento de novos produtos e para melhoria dos processos e produtos.
Elaborar, atualizar e controlar os documentos do departamento para que fiquem em
conformidade com a ISO 9001: 2008. Participar, quando necessário, de processos
de desenvolvimentos externos quando se tratar de sistema co-packers.
Requisitos:
Superior Completo em Engenharia de Alimentos
Inglês avançado
Sólida experiência na função – dentro da área de P&D
Experiência com Desenvolvimento de Produtos
Conhecimentos em Legislação de Alimentos, Operações Unitárias, Esterilização e
cálculo de processos.
Desejável interpretação norma ISO9001: 2008
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1302918/engenheiro-dealimentos#sthash.GYSfMquy.dpuf
www.vagas.com.br

Pesquisador Alimentar
Código da vaga: v1304666
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR

Requisitos:
O Formação universitária em Nutrição;
O Mínimo Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos ou áreas afins;
O Obrigatória vivência acadêmica e conhecimento do método científico:
O Obrigatório conhecimento de legislação na área de alimentos;
O Inglês fluente
Atividades:
1. Selecionar, contratar e acompanhar os laboratórios competentes;
2. Negociar e controlar orçamentos e metodologias (Avaliação físico-química,
nutricional, higiênico-sanitária, sensorial e de segurança de alimentos);
3. Escrever relatório técnico e acompanhar o desenvolvimento do tema até a
publicação nos outputs (suporte para a redação do site e revista);
4. Responder questionamentos de consumidores e fabricantes;
5. Dar entrevistas sobre os mesmos, caso seja solicitado.
6. Participação junto a ANVISA e MAPA em discussões para melhoria de legislação
7. Atuar rotineiramente na busca por novos laboratórios parceiros e qualifica-los;
8. Liderar projetos internos para melhoria de processos e produtos;
9. Buscar inovação constante para nosso modelo de negócio;
Local de trabalho: Barra da Tijuca, RJ.
Salário + benefícios: VT, VR ou VA, seguro de vida, plano de saúde/odontológico
sem descontos e bônus.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1304666/pesquisadoralimentar#sthash.M9k1Ftss.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Qualidade e Segurança Alimentar
Código da vaga: v1303722
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Março de 2016
Buscamos profissional com experiência comprovada na área de segurança
alimentar, tendo conhecimento de HACCP, controle de pragas, gestão de
documentos, habilidade para ministrar treinamentos.
Requisitos:
Ensino Superior Completo em:
Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, ou Engenharia de Produção.
Excel avançado
Experiência comprovada na área de Qualidade de Alimentos
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1303722/supervisor-dequalidade-e-seguranca-alimentar#sthash.JlZ8gthT.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor de Categoria Alimentos e bebidas
Código da vaga: v1295086
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Fevereiro de 2016
Atividades:
- Atuação na equipe comercial na gestão da categoria de produtos de alimentos e
bebidas;
- Pesquisa e desenvolvimento de produtos alimentícios e bebidas / foco em
inovação (produtos funcionais ou não) e manutenção do portfólio atual;
- Acompanhamento de toda a cadeia do produto desde a análise do mercado,
desenvolvimento de projeto, aprovação, implantação, qualificação de fornecedores,
testes laboratoriais, projeção de vendas, negociação com os fornecedores, garantir
o recebimento da mercadoria, indicadores de desempenho de vendas de todos os
canais da empresa, entre outras atividades da área.
Requisitos:
Experiência no segmento de alimentos e/ou bebidas - área comercial, P&D ou
marketing de produto;
Formação superior completa em Nutrição ou Engenharia de alimentos;
Conhecimento no pacote Office;
Inglês fluente (diferencial).
Benefícios:
Assistência Médica + Assistência Odontológica + Refeição + Vale-transporte
Vaga efetiva - contrato CLT
Horário: 2ª a 6ª comercial
Local de trabalho: Zona Sul - SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1295086/gestor-de-categoriaalimentos-e-bebidas#sthash.KH3EiSNY.dpuf
www.vagas.com.br

Padeiro - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
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.
www.cadernonacional.com.br

Peixeiro - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
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.
www.cadernonacional.com.br

Cozinheira - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência na função. Desejável veículo próprio.
Horário de trabalho: 3° a sábado? 16h00min as 01h00min horas
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Pizzaiolo - Taubaté
Descrição Detalhada
Segmento: alimentação (pizzaria)
Ensino médio completo
Necessário possuir experiência comprovada na função,
Residir em Taubaté, Caçapava, Tremembé ou Pindamonhangaba.
Disponibilidade de trabalhar a noite (escala 6x1)
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

AJUDANTE DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com 3 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar no processo produtivo atuando em todos os setores da
unidade e efetuando a higienização dos locais e equipamentos
Requisitos: 6 MESES DE EXPERIENCIA
Salário: a combinar
Benefícios: CM; CO; SEGURO DE VIDA; CESTA BASICA; CONVENIO FARMACIA;
REFEIÇÃO NO LOCAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAMILA para o email empregos_ja@yahoo.com.br com a sigla AJ- CAMPINAS no campo assunto até
o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de AJUDANTE DE COZINHA no Emprega Campinas. É 100% grá

NUTRICIONISTA / SUMARE / 1 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com 1 vaga(s) em aberto para SUMARE.
Responsabilidades: Orientar e monitorar o trabalho da equipe e acompanhar as
etapas do processo de produção; Planejar e implantar as rotinas de trabalho;
Realizar avaliação qualitativa e quantitativa de insumos; Monitorar a aplicação do
Manual de Boas Práticas; Degustar os alimentos produzidos pelos cozinheiros;
Monitorar a planilha de temperatura e coleta de amostras; Orientar os cozinheiros e

Treiná-los; Acompanhar a supervisão na gestão da produção; Analisar e avaliar
desempenho da equipe;
Requisitos: 6 MESES DE EXPERIENCIA, RESIDIR EM SUMARE.
Salário: a combinar
Benefícios: CM, CO, SEGURO DE VIDA, CESTA BASICA, CONVENIO FARMACIA, VT,
REFEIÇAO NO LOCAL.
Os interessados deverão encaminha ar o currículo aos cuidados de CAMILA para o
e-mail empregos_ja@yahoo.com.br com a sigla NUTRIU- SUMARE no campo
assunto até o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de NUTRICIONISTA no Emprega Campinas. São 100% grátis!

COZINHEIRO / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com 1 vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Preparar refeições, orientar e treinar equipes na produção e
distribuição de todas as refeições, cuidando da higienização de equipamentos e
utensílios.
Requisitos: 6 MESES EXPERIENCIA, VAGA SOMENTE P/ PIRACICABA.
Salário: a combinar
Benefícios: CM, CO, VT, SEGURO DE VIDA, CONVENIO FARMACIA, REFEIÇÃO NO
LOCAL.
Observações: Enviar pretensão.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAMILA para o email empregos_ja@yahoo.com.br com a sigla COZINHEIRO(A) no campo assunto
até o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de COZINHEIRO no Emprega Campinas. São 100% grátis!

TECNICO EM NUTRIÇÃO / PIRACICABA / SP / 3 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com 3 vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Planejar, organizar, administrar, delegar, avaliar e
supervisionar a distribuição das refeições e das rotinas de trabalho das unidades de
alimentação sob sua responsabilidade, cumprindo todas as diretrizes e normas
voltadas a segurança alimentar.
Requisitos: 6 MESES DE EXPERIENCIA, VAGAS PARA PIRACICABA / CAMPINAS/
LIMEIRA/ SUMARÉ.

Salário: a combinar
Benefícios: CM, CO, SEGURO DE VIDA, VT, REFEIÇÃO NO LOCAL, CONVENIO
FARMACIA.
Observações: Enviar Pretensão.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAMILA para o email empregos_ja@yahoo.com.br com a sigla TEC NUTRI no campo assunto até o
dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de TECNICO EM NUTRIÇÃO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

COZINHEIRA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Centro Educacional Integrado \"Padre Santis Capriati\" está com 1 vaga(s) em
aberto para Campinas.
Responsabilidades: Organização e limpeza da cozinha, elaboração de cardápios,
preparo do almoço e lanches entre as refeições.
Requisitos: Experiência anterior de no mínimo 06 meses. Cursos de
armazenamento e congelamento de alimentos.
Salário: R$ 1.250,00
Benefícios: VA e VT
Observações: Vaga CLT 40 horas semanais
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Renata para o email ceivagas@gmail.com com a sigla Cozinheira no campo assunto até o dia
20/02/2016.
Veja outras vagas de Cozinheira no Emprega Campinas. São 100% grátis!

COZINHEIRO - ILHA DO GOVERNADOR/RJ
Experiência mínima de 1 ano comprovada em carteira
Necessário estabilidade profissional
Contratação: Temporário ( com 100% chances de efetivação)
VAGA MASCULINA
Salário: R$ 1.410,61+ VT + Refeição no local + Vale alimentação (R$ 280,00) +
Plano de saúde + Plano odontológico + Auxílio Creche + Participação nos Lucros +
Seguro de vida.

Local: Ilha de o Governador NECESSÁRIO MORAR NAS PROXIMIDADES
Horário: 07h00min as 15h20min – Escala 6x1 (uma folga na semana + 01 domingo
por mês)
Contratação: Temporário ( com 100% chances de efetivação)
Os interessados, DENTRO DO PERFIL, enviar currículo no CORPO do e-mail para
tamara.recursoshumanos@outlook.com - colocando no campo assunto:
COZINHEIRO.

TÉCNICO DE ALIMENTOS - ILHA DO GOVERNADOR/RJ
Experiência de pelo menos dois anos em CTPS e idade entre 25 e 35 anos, vaga
para ambos os sexos, possuir fácil acesso à localidade.
Conhecimento com qualidade e procedimentos de fabricação,
Etc (itens de controle)
Formação técnica em alimentos ou produção ou nutrição
Oferecemos: Salário de R$1.782,00 + VT + Alimentação no Local - Após o período
de experiência: Vale alimentação (R$ 280,00) + Plano de saúde + Plano
odontológico + Auxílio Creche + Participação nos Lucros + Seguro de vida.
DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR NA MADRUGADA EM ESCALA 6X1
Interessados e dentro do perfil, encaminhe seu currículo no corpo do e-mail para
tamara.recursoshumanos@outlook.com - no título coloque "ALIMENTOS”.
NÃO ENVIE ANEXOS.
CANDIDATOS FORA DO PERFIL NÃO SERÃO CONVOCADOS
CONVOCAÇÕES POR E-MAIL.

Confeiteiro (a)
Código da vaga: k752-407
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/02/2016
Previsão de encerramento: 11/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O5USzK

Líder de Lanchonete - DEL CASTILHO
- Necessário:
. Disponibilidade TOTAL de horário;
.... Experiencia como Líder, coordenador, encarregado ou supervisor na área de
restaurantes, lanchonetes.
. Experiência (mínima de um ano comprovada na carteira) das atribuições citadas:
. Atuar com abertura e fechamento de caixa;
. Controlar os prazos de validade e situação dos mesmos para o consumo;
. Conferir cartões de ponto dos funcionários;
. Realizar pedidos de produtos para abastecer a loja;
. Ensino Médio completo. Ensino Superior completo ou cursando será um
diferencial.
Observações:
· Salário: R$ 1.296,00
· Benefícios: VT + Lanche + Ticket Alimentação valor R$ 70,00
· Regime de contratação: CLT (Efetivo)
· Horário: (escala de revezamento 6x1).
Interessados enviar currículo no corpo do e-mail para
consultoria.workepower@yahoo.com.br escrito no assunto: Lider de Lanchonete DEL CASTILHO

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:

GERENTE DE FAST FOOD / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
IRA SOARES RECURSOS HUMANOS está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Imprescindível experiência anterior na área de alimentação
como gerente. Experiência em liderança de pessoas no ramo de restaurante.
Disponibilidade de horário, inclusive para trabalhar aos finais de semana e feriados.
Residir em Campinas. Ensino Médio completo.
Requisitos: Garantir a qualidade, padronização do restaurante; Garantir o resultado
da operação do restaurante, acompanhando e orientando a equipe na preparação
dos alimentos; Garantir a excelência no atendimento, qualidade e o padrão no
serviço e no produto; Participar do Acompanhamento e desenvolvimento de novos
colaboradores; Estimular a motivação da equipe e o nível adequado da qualificação
e desempenho.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte + Refeição no local + Assistência médica + Premiação
Observações: Obrigatório enviar sua Pretensão salarial, residir em Campinas e
possuir Ensino Médio completo. Sigla: Gerente Rest.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de seleção para o email consultoria@irasoaresrh.com.br com a sigla Gerente de Fast Food no campo
assunto até o dia 25/02/2016.
Veja outras vagas de Gerente de Fast Food no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

CHEFE DE COZINHA
LOCAL DE TRABALHO: COPACABANA
HORÁRIO: 07h às 17h de Segunda a Sexta
BENEFÍCIOS: Assistência médica, odontológica, refeição no local, vale transporte,
desconto em instituições de ensino e desconto em farmácias.
PRÉ-REQUISITOS:
Ensino superior em Gastronomia
Experiência na área como chefe de cozinha (desejável cozinha hospitalar/industrial)
e grande volume de refeições.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
- Responsabilizar-se pelo preparo das refeições e conferência das mercadorias
oriundas do estoque, bem como realizar a supervisão das atividades realizadas na
cozinha, com o objetivo de seguir o cardápio pré-estabelecido pelas nutricionistas e
garantir a qualidade das refeições.
- Garantir a organização e higiene de toda a cozinha e dos alimentos em geral, bem
como supervisionar todas as etapas do processo produtivo, de modo a checar o
cumprimento das boas práticas nas preparações e pré-preparo, a fim de minimizar
perdas e evitar riscos de contaminação alimentar.

- Administrar a equipe da cozinha em relação ao controle quantitativo dos utensílios
e uso correto dos equipamentos, e comandar e treinar a equipe de cozinheiros e
ajudantes de cozinha, a fim de que desenvolvam um serviço de qualidade.
Os interessados deverão encaminhar o currículo no corpo do e-mail para:
atraindotalentos@gmail.com colocando no assunto: CHEFE DE COZINHA

FORNEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA NO SEGMENTO DE PANIFICAÇÃO está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Será responsável por assar e fritar salgados, doces e pães
vindos da produção para o abastecimento da loja. Responsável por manter a
organização e limpeza do local de trabalho.
Requisitos: ENSINO MÉDIO, EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO;
Salário: R$ 1.300,44
Benefícios: VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NO LOCAL; Escala de trabalho 6X1
- 1 folga na semana e 1 domingo mês; Horário: 6h00 ás 14h00
Observações: ATENÇÃO: RETORNO PARA AGENDAR A ENTREVISTA VAI SER POR EMAIL POR ISSO FIQUE ATENTO EM SUA CAIXA DE ENTRADA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de THALITA para o email rh@nicopaneteria.com.br com a sigla FORNEIRO no campo assunto até o dia
22/02/2016.
Veja outras vagas de FORNEIRO no Emprega Campinas. São 100% grátis!

PIZZAIOLO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Penedo está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Organização e higiene com os alimentos e todo o ambiente de
trabalho. Preparar pizzas, abrir massa, preparar massa, fornear, finalizar e outras
atribuição.
Requisitos: Experiência anterior será levada em consideração.
Salário: a combinar
Benefícios: Salário fixo + adicional noturno + VT + Outros
Observações: Experiência anterior será levada em consideração.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paulo Penedo para
o e-mail chefpenedo@gmail.com com a sigla Pizzaiolo no campo assunto até o dia
29/02/2016.
Veja outras vagas de Pizzaiolo no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUTOMOTIVA

ELETRICISTA AUTOS (CAMINHÕES) / CAMPINAS E REGIÃO / 1 VAGA(S)
EMPRESA CONTRATA está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E REGIÃO.
Responsabilidades: Ter experiência em elétrica com carretas e caminhões. Como
algumas experiências em: leitura de diagramas elétricos, saber usar ferramentas
de testes como multímetro e voltímetro, Habilidade em diagnosticar e resolver
problema no sistema elétrico de caminhões e carretas.
Requisitos: Prestar manutenção em todo sistema elétrico e eletrônico de veículos
pesados.
Salário: R$ 2.400,00
Benefícios: Vale transporte, Convenio Médico, odontológico, Vale Refeição,
Uniforme, Cesta básica.
Observações: HORÁRIO DE TRABALHO DAS 14H ÀS 23H DE SEGUNDA À SEXTA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
curriculostr@yahoo.com.br com a sigla ELETRICISTA no campo assunto até o dia
04/03/2016.
Veja outras vagas de ELETRICISTA AUTOS (CAMINHÕES) no Emprega Campinas.
São 100% grátis!

Auxiliar de PCM - Área Automotiva
Código da vaga: v1305206
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Jaboticabal / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 11 de Março de 2016
Abertura e fechamento de OS (Ordem de Serviço).
Contrato: Prazo Determinado.

Disponibilidade para trabalhar nos turnos B / C (das 15h20min às 23h20min; das
23h00min às 07h20min).
Benefícios oferecidos:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
PPR;
Cooperativa de Créditos;
Restaurante na empresa;
Transporte;
Clube;
Seguro de vida.
* 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.
www.vagas.com.br

Engenheiro de Desenvolvimento Produto / SW
Código da vaga: v1306770
Nível hierárquico: Pleno
Local: Betim / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Março de 2016
Desenvolvimento de novos produtos em ramo automobilistico
Análise de defeitos, ferramentas de análise de rede CAN e eletrônica
Análise de especificação de produto e acompanhar no cliente a validação do mesmo
Eletrônica automotiva e linguagem de programação C
Inglês fluente
Disponibilidade para residir em Betim - MG ou proximidades
www.vagas.com.br

Lubrificador
Código da vaga: v1304893
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: duas

Data de expiração: 07 de Abril de 2016
Endereço do Posto de Serviços:
Av Portugal, 150 - Jd Atlântico - Belo Horizonte, MG
Atribuições:
Atendimento aos consumidores;
Troca de óleos e filtros na franquia automotiva Jet Oil;
Recebimento de valores;
Controle de estoque;
Limpeza, arrumação e organização do Jet Oil.
Requisitos:
Conhecimento de mecânica básica e conhecimento de informática (Excel);
Organização, controle;
Boa comunicação, saber vender e gostar de pessoas;
Experiência com trabalho em equipe, flexibilidade, disciplina, iniciativa e
comprometimento;
Nível de escolaridade mínimo 2º Grau completo;
Experiência em lubrificação;
Disponibilidade para trabalhar em turnos, inclusive noturno, feriados e finais de
semana, é necessária.
A empresa oferece:
Salário e benefícios compatíveis com o mercado.
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
Avalie as informações sobre a função e o cargo
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1304893/lubrificador#sthash.8q5oHChQ.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
Realizarão 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

Lanterneiro
Geart reparos automotivos- Rio de Janeiro, RJ
Precisa se de Lanterneiro com experiência em carros batido
2 a. 6 feira salário a combinar
Tipo de vaga: Tempo Integral
Apenas candidatos locais:
•Rio de Janeiro, RJ
Experiência necessária:
•Lanterneiro: 5 anos
Formação acadêmica necessária:
•Ensino médio ou equivalente
Idioma exigido:
•português
www.indeed.com.br

MECÂNICO AUTOMOTIVO
Canoas, RS
Requisitos: CNH, amplo conhecimento na linha GM, DESEJÁVEL curso completo de
mecânica automobilística, possuir experiência de seis meses na função.
Jornada de Trabalho: Segunda a sexta-feira.
Salário: R$ Comissões 3,7% + Insalubridade 40%.
Benefícios: VT + VR + Plano de Saúde.
Horário de Trabalho: A combinar.
Dias a trabalhar: A combinar.
Atividades: As atividades a serem realizadas pelo profissional devem ser com total
responsabilidade, eficiência e qualidade.
Disponibilidade de início imediato.
Emprega RS
www.indeed.com.br

FUNILEIRO AUTOMOTIVO
FRAN COMERCIAL LTDA- São Paulo, SP
R$ 1.602 por mês
FUNILEIRO DE VEÍCULOS MULTIMARCA
SALÁRIO R$ 1602,00 + 10% COMISSÃO
08h00min AS 18h00min SEGUNDA A SEXTA
CESTA BÁSICA
PRÊMIO INCENTIVO 100,00, PARA PONTUALIDADE E FREQUÊNCIA
Tipo de vaga: Tempo Integral
Salário: R$1.602,00 /mês
Apenas candidatos locais:
•São Paulo, SP
Experiência necessária:
•FUNILARIA: 1 ano
Formação acadêmica necessária:
•Ensino médio ou equivalente
www.indeed.com.br

Mecânico automotivo
JRF Oficina Automotiva Ltda ME- São Paulo, SP
Irá realizar a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, através
do diagnóstico dos problemas, analisar e executar os métodos mais apropriados à
solução de danos nos automóveis.

Beneficios: Vale Transporte;
Formação Acadêmica: Desejável ensino médio completo e cursos na área de
mecânica automotiva.
Possuir o curso de alinhamento e balanceamento (solicitaremos o certificado).
Experiência: Experiência em manutenção mecânica.
Salário: A combinar
Empregos.com.BR
www.indeed.com.br

Mecânico de Autos (Pesados)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS- Ribeirão das Neves, MG
Mecânico de veículos pesados (caminhões, cavalos mecânicos, vans), com
experiencia em marcas Volve, Volkswagen e Mercedes Benz.
Tipo de vaga: Efetivo
Experiência necessária:
•EXPERIENCIA COMO MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS: 1 ano
Formação acadêmica necessária:
•Curso técnico
www.indeed.com.br

Mecânico automotivo
WORKCELL- Campinas, SP
Irá realizar manutenções em veículos, freios, suspensão, alinhamento,
balanceamento, troca de correia e toda rotina de um centro automotivo.
Residir ou ter fácil acessa a Itatiba.
Beneficios: A Combinar;
Formação Acadêmica: Ensino Médio completo
Experiência: Necessário experiência como mecânico automotivo.
Salário: A combinar
Empregos.com.BR
www.indeed.com.br

Encarregado Operacional
SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A- Rolândia, PR
Administrar a unidade de trabalho da empresa, fiscalizando e orientando a
execução dos serviços.
Escolaridade mínima
Ensino Médio (2º Grau) Completo
Habilidades esperadas
Conhecimentos em admissão, demissão e leis trabalhistas. Experiência na área de
resíduos, com foco em limpeza pública (coleta domiciliar, seletiva, hospitalar,
varrição mecânica e manual, aterro sanitário, entre outros). Habilidade com gestão
de pessoas. Conhecimento de informática (pacote Office e Internet).
Conhecimentos gerais de mecânica automotiva, serviços e custos de manutenção.
Mínimo Ensino Médio completo. Desejável Ensino Superior. Disponibilidade para
viagens constantes. Profissional itinerante (cobrir férias de encarregados e outras
demandas em unidades de trabalho da empresa), com possibilidade de se fixar em
Unidade de Trabalho. Possuir CNH categoria B (Diferencial: CNH categoria D).
Horário de trabalho
Período Integral
Modalidade de contratação
Efetivo
Remuneração
A combinar
Benefícios oferecidos
Assistência odontológica
Seguro de vida em grupo
Vale-combustível
Assistência médica
Vale-alimentação
Vale-transporte
Celular
Outros
Carro
Curriculum.com.BR
www.indeed.com.br

Pintor Automotivo
DP Empresarial- Timbó, SC
Outros
Conhecimento:
Ensino fundamental
Habilidade:

Com conhecimento comprovado na função
Descrição:
Cidade: Timbó. Bairro: Industrial. Interessados comparecer na DP Empresarial
munidos de documentos para entrevista.
Horário de Trabalho:
Comercial (segunda a sexta)
Benefícios:
Plano de saúde parcial, seguro de vida, convenia com farmácia, Convenio com a
Uniodonto, refeitório na empresa.
Consultor(a): Joyce Daiana Belli (Timbó)
www.indeed.com.br

Supervisor de Produção
RH Automotive- Curitiba, PR
Engenharia de Produção
Função desejada:
Supervisor Produção
Escolaridade:
Indiferente
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
PR-Curitiba
Salário:
À combinar
Requisitos/Comentários
Sobre a vaga:
Vasta experiência em gestão da produção. Superior Completo em áreas afins.
Inglês Avançado. Conhecimento em TPM e Lean. Salário a combinar.
Quantidade de vagas: 1
www.indeed.com.br

Auxiliar Operações Automotivo
Belo Horizonte, MG
R$ 1.266 por mês

Auxiliar de Operações Automotivo Funcionários - BH Para empresa de locação de
veículos Horário: noturno Atividades: atendimento ao público, disponibilização de
veículos, vistoria, fechamento de contrato, transferência de carros entre as
agências, levar os veículos para os postos de combustíveis, atividades
administrativas correlatas aos trabalhos especificados. Experiência: necessário
experiência com atendimento ao público, vistoria em veículo. Desejável vivência
como manobrista / motorista. Necessário CNH B Salário: R$ 1266,11 fixo +
benefícios Formação: ensino médio completo ou superior em curso.
OBS.: necessário CNH B.
Balcão de Empregos

Senior Graphic Designer (Work Remotely From Home)
Improved Racing Products- São Paulo, SP
R$ 4.000 poor mess
We are seeking a talented graphic designer / creative director to join our team. This
is a remote work position. You would be working remotely from your home with our
team here in the USA.
Requirements
•Highly proficient in Adobe Illustrator and Photoshop
•Proficient in Adobe InDesign
•Strong design and illustration skills
•Strong organizational skills
•You will be designing graphics, layouts and menu designs for web sites so some
knowledge of web design is a plus
•Able to communicate clearly in English
•Must have a reliable, fast internet connection
•We design and manufacture automotive products, so if you are interested in cars,
that is a plus!
Responsibilities
•Design logos, banners for our websites and social media and advertisements
•Create illustrations for our websites, instruction manuals and print catalogs
•Create organized and efficient website layouts and color schemes
•Manage our print catalogs and add new pages and artwork for new products (in
InDesign)
•Create cards and pamphlets for print
•Create artwork for merchandise such as T-shirts, stickers, etc
•Edit and touch up product photos
•Responsible for managing the look and feel of our various brands and businesses
and ensuring creative work is consistent with each brand
•Create style guides and templates for our various brands and businesses
Benefits

•Very competitive salary of R$3.000-R$4.000 per month depending on
qualifications
•Paid vacation
•Flexible work hours
•Work from home
How to Apply
•You MUST include a resume and a portfolio showcasing your work
•Please tell us why you are passionate about graphic design and why you're
interested in joining our team
•Applications that do not include all of the above will not be considered
About Us
•Improved Racing designs and manufactures performance automotive products. We
own several sub-brands that you will also be responsible for. Please visit our
website at www.improvedracing.com to learn more. We also have a subsidiary
business that does laser engraving (www.orlandolaserengraving.com). We have
several other business projects you will be working on so there is a lot of variety of
work available.
Tipo de vaga: Tempo Integral
Salário: R$4.000,00 /mês
Experiência necessária:
•Design Gráfico: 5 anos
Idioma exigido: •Inglês
www.indeed.com.br

Responsável Técnico - Engenheiro Mecânico
Campinas, SP
PROCESSO SELETIVO – RT INVEC - Inspeções veiculares abre processo seletivo
para Campinas/SP A INVEC é um organismo de inspeção credenciada pelo
INMETRO e DENATRAN na área de segurança veicular. Dispomos de uma equipe
técnica especializada e equipamentos de última geração para assegurar aos nossos
clientes a melhor prestação de serviços da área de Inspeção Veicular. A fim de
propiciar melhor atendimento, estamos abrindo processo seletivo para a vaga de:
Responsável Técnico - Engenheiro Mecânico. Especificações da vaga: Nesta função
o colaborador irá atuar em inspeção veicular embasado em normais e leis vigentes
pelo INMETRO e DENATRAN.
Será responsável pelas inspeções, realizará treinamento do corpo técnico da
empresa, responderá pela execução e validação de softwares de inspeção e
substituirá o Gerente Técnico na sua ausência, além de desenvolver seu
conhecimento teórico e prático na área automotiva e mecânica. Procuramos
profissionais dinâmicos, que goste de trabalho em equipe e que tenha empenho em
aprender. Quesitos necessários a vaga: - Imprescindível Superior em Engenharia

Mecânica (concluído); - Possuir CREA; - Possuir CNH; - Ter amplo conhecimento em
mecânica de automóveis; Benefícios: - CLT + FIXO + Vale Alimentação + Seguro
de Vida A Combinar
Empregando Brasil - há 1 dia - salvar vaga
www.indeed.com.br

Pintor de Veículos Automotivos
Lucia MS- São Paulo, SP
R$ 2.000 por mês
Local: São Paulo/SP
Salário: acima de R$ 2.000,00
Benefícios: Vale-Transporte; Vale-Refeição; Cesta Básica; Seguro de Vida em
Grupo.
Descrição:
•Preparar as peças a serem pintadas através de uso de massas, primers, lixas…
•Realizar o acabamento fino;
•Efetuar o mascaramento de peças e partes do automóvel para proteger as partes
que não serão pintadas;
•Efetuar calafetamento, proteção antiferrugem;
•Selecionar tintas, primers, vernizes, lixas;
•Preparar e também aplicar tintas, primers, vernizes nas peças ( pintura em si);
•Realizar o polimento das peças.
Requisitos:
•Ensino médio completo;
•Experiência em oficinas de 1ª linha (concessionárias ou equivalente);
•Conhecimento de técnicas de lixamento a seco aspirado, ajuste de cor, técnica de
secagem rápida (aplicação de painel infravermelho);
•Ter operado pistolas HVLP;
•Terão prioridade no atendimento candidatos que residam na Zona Norte de SP
(Santana, Tucuruvi, Jardim São Paulo, Casa Verde, Imirim, Carandiru e
proximidades).
Horário: Segunda a Quinta das 08h00minh às 18h00minh, e Sexta das 08h00minh
às 17h00minh
Emprega-me.com.BR - há 1 dia - salvar vaga
www.indeed.com.br

95095 - MECANICO II
VALE697 avaliações- Belém, PA
Área de atuação: Manutenção
Cargo: MECANICO II
Idiomas: Conversação Leitura Redação Português Avançado
Local de trabalho: Canaã dos Carajás/PA
Observações ao candidato: Prezado (a) candidato (a),
(A) Ao se candidatar às oportunidades, gentileza garantir que seu currículo esteja
atualizado tanto com suas experiências anteriores, atual. Não deixe de informar
todos os campos solicitados, como tempo na função, seus cargos ocupados,
atividades desenvolvidas e remuneração. Isso proporcionará um processo seletivo
mais coerente e aderente com a oportunidade;
(B) As vagas pedem por um perfil específico, mas ressalta-se que somente
buscamos candidatos fora da Vale, quando não encontramos candidatos internos no
perfil, ou com disponibilidade para residir na área da vaga a preencher. Diante
disso, todos os nossos processos seletivos obedecem as seguintes premissas de
prioridade na Seleção: 1º Candidato Interno, 2º Candidato externo da região local
da vaga e, por último, 3º Candidato externo fora do local da vaga;
(C) Os processos seletivos Vale obedecem a um cronograma de mobilização de
profissionais. Assim, o fato de o processo seletivo estar em andamento hoje, não
significará que a admissão para a vaga em questão será imediata. Os processos
podem ser tocados com até 6 meses de antecedência.
(D) Essa vaga pede por candidatos com disponibilidade para residir em Canaã dos
Carajás-PA.
(E) Não são aceitos currículos por e-mail ou impressos, apenas os cadastrados pelo
sistema.
(F) Dúvidas sobre o processo seletivo em questão, buscar pela Consultoria de RH
que nos apoia neste processo. A saber: Adecco.
(G) Você conhece sobre o Projeto Ferro Carajás S11D? Acesse o E-book através do
link: http://www.vale.com/PT/initiatives/innovation/s11d/Documents/book-s11d2013-pt.pdf
Perfil profissional: Profissional (Nível Médio / Técnico)
Tipo de Contrato: Prazo Indeterminado
Vagas: 2
Resumo:
•Ensino Médio Mecânica
•"Experiência (na área): acima de 2 anos "Formação Acadêmica: 2o. Grau
completo; “Conhecimentos Específicos”: Manutenção Mecânica; Mecânica dos
Equipamentos, Sistema Informatizados de controle, Operador de Guindaste e Ponte
Rolante, Correias Transportadoras; Metrologia; Solda, Análise de óleos lubrificantes
e combustíveis, Noções básicas sobre Coleta e Amostras de Óleo, Sistemas
Hidráulicos.
•Executar serviços de manutenção mecânica em máquinas, equipamentos e
instalações, componentes hidráulicos, pneumáticos, através de reparos ou
substituição de peças, fazendo ajustes, regulagem e lubrificação. “Executar serviços
de montagem e desmontagem de andaime conjuntos e subconjuntos”. “Auxiliar na
montagem e desmontagem de peças e equipamentos”. “Interpretar desenhos,

padrões e instruções de trabalho, entendendo o funcionamento dos componentes e
seu inter-relacionamento no conjunto”. “Executar serviços de tratamento e
pintura”. "Executar serviços de inspeção básica em máquinas e instalações.
"Elaborar relatórios de acompanhamento e controle de lubrificação, combustíveis,
materiais, etc. "Controlar os serviços contratados de manutenção mecânica e de
vulcanização mediante acompanhamento e fiscalização. "Executar serviços de
manutenção de vulcanização em correias transportadoras (emendas a frio e
quente, mecânicas e substituição de correias). “Executar serviços de revestimento
com borracha, reparos e fabricação de peças de borracha”. “Fazer inspeção em
correias transportadoras”. “Acompanhar a execução de serviços de vulcanização
contratados”. “Executar revisões de lubrificação dos equipamentos, observando
contaminantes e viscosidade”. "Manter e conservar as ferramentas de lubrificação e
necessárias para execução da atividade "Realizar troca de óleos lubrificantes e
filtros. “Executar serviços de manutenção corretiva emergencial através de
diagnósticos e reparos imediatos, mantendo a qualidade e a confiabilidade do
resultado”. “Armazenar lubrificantes para futura utilização dentro das especificações
da área”. “Providenciar a coleta de amostras de lubrificantes para análise”.
“Interpretar o resultado das análises de óleo mediante conhecimento sobre tipos de
lubrificantes utilizados”. “Controlar resíduos oleosos gerados na manutenção”.
"Operar/ Manobrar ponte rolante, munck, plataforma equipamentos e veículos
auxiliares e automotores "Ato.
www.indeed.com.br

COMERCIAL

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

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

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

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

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

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 ( 13h40min ás 22h00min )
* 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!

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!

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

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

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: k437-167
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/02/2016
Previsão de encerramento: 30/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1o7YSuv

Vendedor (a)
Código da vaga: k437-166
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Palhoça/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/02/2016
Previsão de encerramento: 30/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1o7YSe6

COORDENADOR COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Leroy Merlin, multinacional varejista de material de construção. Está com 2 vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuar como líder de venda e atendimento ao cliente, como
responsável pela coordenação operacional do processo de venda e pela
estruturação das operações comerciais de sua seção, visando a total satisfação do
cliente, o cumprimento dos objetivos estabelecidos e assegurando uma venda de
qualidade. Experiência em coordenação de vendas. Ensino Superior completo ou

cursando. Ter perfil comercial (abordagem, argumentação, influência e efetivação
da venda), capacidade de trabalho em equipe e habilidade em negociação.
Requisitos: Experiência na função.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência médica - Unimed Assistência odontológica Convênio com
farmácia Refeição no local Vale transporte Cesta básica Prêmio de participação nos
resultados Seguro de vida Convênio com SESC e SENAC Parceria com FAC e UNIP
Kit material escolar para filhos Cesta de natal Uniforme Treinamentos Sala de
descanso Desconto de 10% em compras na loja Variável de vendas em grupo
Observações: Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana. Vagas para a
Leroy Merlin da Rodovia Dom Pedro, Km 129, Fazenda Brandina, Campinas.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhcampinas@leroymerlin.com.br com a sigla CC no campo assunto até o dia
20/02/2016.
Veja outras vagas de COORDENADOR COMERCIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

VENDEDOR / CAMPINAS / SP / 4 VAGA(S)
Leroy Merlin, multinacional varejista de material de construção está com 4 vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Efetuar as vendas oferecendo produtos, serviços e formas de
pagamento, garantindo a limpeza do linear, o abastecimento e a precificação e
visando a evolução das vendas e a satisfação do cliente.
Requisitos: Experiência em vendas.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência médica - Unimed Assistência odontológica Convênio com
farmácia Refeição no local Vale transporte Cesta básica Prêmio de participação nos
resultados Seguro de vida Convênio com SESC e SENAC Parceria com FAC e UNIP
Kit material escolar para filhos Cesta de natal Uniforme Treinamentos Sala de
descanso Desconto de 10% em compras na loja Variável de vendas em grupo
Observações: Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana. Vagas para a
Leroy Merlin da Rodovia Dom Pedro, Km 129, Fazenda Brandina, Campinas.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhcampinas@leroymerlin.com.br com a sigla VEN no campo assunto até o dia
20/02/2016.
Veja outras vagas de VENDEDOR no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k752-411
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 12/02/2016
Previsão de encerramento: 15/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/20R5MGb

Vendedor (a)
Código da vaga: k752-399
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/02/2016
Previsão de encerramento: 11/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O5UUYm

Atendente Comercial
Código da vaga: k752-408
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/02/2016
Previsão de encerramento: 11/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O5USQ3

Operador (a) de Caixa
Código da vaga: k752-409
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/02/2016
Previsão de encerramento: 11/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O5UVeG

Assistente Comercial
Código da vaga: k7-3250
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/02/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O5UVeK

Vendedor (a)
Código da vaga: k437-169
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Pomerode/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/02/2016
Previsão de encerramento: 30/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O5UYHm

Vendedor (a)
Código da vaga: k561-148
Ramo da empresa: Outros
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/02/2016
Previsão de encerramento: 11/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O5UVLJ

RJ - Vaga de Gerente de Projetos de Automação Comercial
Triangular RH seleciona para seu cliente:
Gerente de Projetos de Automação Comercial
Requisitos para o cargo:
Experiência comprovada na função;
Graduado (a) em Tecnologia na Informação, Engenharia de Automação, Engenharia
de Produção ou Administração.
Experiência em TI (Windows e CPU) de 2 anos no mínimo
Habilitação com Categoria A ou B
Conhecer o Rio e Grande Rio.
Conhecimento necessário:
·
Redes de computadores (física e lógica);
·
Cabeamento estruturado e montagem de racks;
·
Noções de banco de dados (Access/Firebird/SQL Server);
·
Noções fiscais de automação comercial;
·
Manuseio intermediário de ECF, balanças seriais e ethernet;
·
Conhecimento de Certificado Digital;
·
Nfe e XML;
·
Contas a pagar e receber;
·
Fluxo de caixa;
·
Tributação e NCM’s;
·
Ficha técnica e produção;
·
Movimentação de estoque;
·
Grades;
Salário: R$ À COMBINAR + Vale Transporte + Vale Refeição + Plano de Saúde +
Plano Odontológico + Convênio com o Sesc após experiência
Horário: Segunda á Sexta ( 8H Às17H48)
Local de Trabalho: Centro do RJ

Candidatos interessados de dentro do perfil solicitado, encaminhar currículo
somente no corpo do e-mail para: curriculostriangular.rh@gmail.com colocando no
assunto: GERENTE PAC E A PRETENSÃO SALARIAL.
Currículos em anexo e sem pretensão salarial não serão analisados.
Fiquem atentos, pois iremos nos comunicar via e-mail.
Triangular RH

Assistente Comercial
Código da vaga: k2066-24
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 10/02/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1o0ofOy

Auxiliar Comercial
Código da vaga: k1732-178
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: 10/02/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1o0og56

VENDEDOR / HORTOLÂNDIA / SP / 2 VAGA(S)
Clínica odontológica está com 2 vaga(s) em aberto para HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Vendas interna
Requisitos: Experiência em vendas internas de cursos profissionalizantes ou
odontologia.
Salário: R$ 1.900,00
Benefícios: VT + Bônus + Comissão
Observações: Registro e plano de carreira.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alex para o e-mail
promocionalequipe@gmail.com com a sigla AAA no campo assunto até o dia
29/02/2016.
Veja outras vagas de Vendedor no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SUPERVISOR DE VENDAS EXTERNO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Grupo Geração está com 1 vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: ** Residir em Campinas, Americana, Limeira, Piracicaba ou
região.
Requisitos: Necessária experiência comprovada como Supervisor de Vendas
Externo, no segmento alimentício, com atendimento a supermercados, padarias,
mercearias etc. Experiência com análise de relatórios, gestão de equipe. Conhecer
bem a região de Campinas e Americana. Residir em Campinas, Americana, Limeira,
Piracicaba ou região. Necessário Superior completo ou cursando - (Gestão
Comercial / Administração).
Salário: R$ 3.800,00
Benefícios: SALÁRIO: R$ 3.800,00 + Variável | BENEFÍCIOS: Reembolso KM + Vale
Alimentação + Convênio Médico.
Observações: == >> Informar no ASSUNTO o NOME DA VAGA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Andréia para o email selecao3@geracaorecursoshumanos.com.br com a sigla COD. 634 no campo
assunto até o dia 22/02/2016.
Veja outras vagas de SUPERVISOR DE VENDAS EXTERNO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

CONSULTOR DE VENDAS / SANTO ANDRÉ/ SP / 1 VAGA(S)
Mais Revestimentos. Está com 1 vaga(s) em aberto para SANTO ANDRÉ / SP.
Responsabilidades: - Recepção e atendimento de clientes de forma presencial na
loja e por telefone; - Prospecção das necessidades e oportunidades reveladas pelos

clientes; - Registro das informações de clientes, obras, preferências e solicitações
de clientes e especificadores; - Demonstrações de alternativas de modo a
esclarecer todas as dúvidas do cliente sobre o funcionamento, características,
benefícios dos produtos; - Sugestão e materialização da paginação, que é a
combinação e arranjo de produtos por ambiente, com descrições e croquis ;
Requisitos: Segmento de Atuação: construção;design;piso;arquitetura;
Conhecimento em Pacote Office: Intermediário Curso: Arquitetura e Urbanismo ou
Arquitetura ou decoração. Resida na Cidade: Santo André Cargos anteriores:
Venda; consultor; relacionamento; decorador; edificações; arquitetura; design.
Escolaridade: Médio Completo (2º GRAU de 1º a 3º colegial) ou Superior
(universidade) Incompleto ou Superior (universidade) Completo ou Pós Graduação
ou MBA Incompleto ou Pós Graduação ou MBA Completo
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Experiência em Varejo como supervisor / gerente/ coordenador de
equipe de vendas no segmento de valor agregado: móveis, tapetes, revestimento
ou similar.
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site
www.sistematrabalheconosco.com.br/tc/mais-revestimentos para o código de
identificação da vaga 335906 até o dia 29/02/2016.
Veja outras vagas de Consultor de Vendas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDEDOR EXTERNO / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Especiale Consultoria de RH está com uma vaga(s) em aberto para HORTOLÂNDIA /
SP.
Responsabilidades: Vendas dos produtos (empresa de publicidade), entrega de
matérias Revista, Troca de Pen drive dos novos clientes Indoor Digital. Atendimento
ao cliente via fone e pessoalmente.
Requisitos: Conhecimento em vendas externas, visita a clientes, prospecção de
novos clientes. Profissional assíduo e comprometido, foco total em vendas. Perfil
comunicativo. Experiência em empresa de publicidade será um diferencial. Ensino
Médio.
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação e R$ 400,00 de ajuda de custo. Salário mais comissão.
Faixa salarial de R$ 2.000 a R$ 3.000,00
Observações: Residir em Hortolândia ou Sumaré. Trabalho de segunda a sexta,
cidade de Atuação SUMARÉ. Sexo: MASCULINO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Letícia para o email leticiarecrutamento@gmail.com com a sigla Vendedor Externo no campo
assunto até o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de Vendedor Externo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

REPRESENTANTE COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa especialista em campanhas de Marketing Digital de desempenho, focadas
no crescimento de empresas. Está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ligar para novos leads e prospects para qualificá-los (analisar
se estão aptos à contratação de serviços), prospecção de novos clientes.
Requisitos: Experiência com vendas, desejável já ter atuado como representante
comercial no segmento de Marketing. Ensino médio completo, noções de Marketing
Digital e inglês básico.
Salário: a combinar
Benefícios: Plano de carreira baseado na desempenho e quantidade de novas
oportunidades de negócio, vale refeição e vale combustível.
Observações: Cola borrador com escala de trabalho e realizada internamente.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Felipe para o email comercial@leace.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 28/02/2016.
Veja outras vagas de Representante Comercial no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

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

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

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 (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!

Coordenador (a) de Publicidade
Código da vaga: k175-119
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/02/2016
Previsão de encerramento: 15/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1o7YSut

Analista de Marketing - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Desenvolver atividades administrativas da área de marketing.

Executar processos e rotinas, visando o atendimento das necessidades de
promoção e divulgação da empresa, eventos e relacionamento com clientes.
Requisitos:
Necessário ensino superior cursando ou completo.
Inglês intermediário.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Seguro de Vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de Trade Marketing - São Paulo
Descrição Detalhada
Atividades:
Conhecimento em ações de ponto de venda e materiais gráficos, desejável ter
trabalhado com canal multimarcas
Desenvolver, implementar e acompanhar um calendário de ações e materiais de
ponto de venda para o canal varejo multimarcas
Garantir a comunicação efetiva para a força de vendas das estratégias e ações
definidas no planejamento de trade marketing.
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
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de Comunicação
Código da vaga: v1304537

Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Março de 2016
Reportando à Gerência de Marketing, o profissional terá a missão de Zelar pela
Marca Institucional, fazendo a gestão da mesma e garantindo que as experiências
desejadas sejam incorporadas na instituição. Esse profissional será o provocador da
mudança de cultura dentro da instituição.
Principais Responsabilidades:
Contribuir para a incorporação das diretrizes de marca na prática da instituição
Promover a disseminação de conteúdos de marca
Desenvolver estratégia de incorporação de marca por meio de metodologias,
conduzindo dinâmicas, Workshops e oficinas.
Estruturar e garantir e execução de um plano de ação para as áreas do negócio.
Pré-Requisitos:
Superior Completo em Administração, Comunicação, Publicidade e Propaganda,
Economia, Marketing
Experiência consistente em desenvolvimento de marcas
Conhecimento das rotinas inerentes à comunicação
Local de trabalho: São Paulo/ SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1304537/coordenador-decomunicacao#sthash.bsZn4c12.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Comunicação
Código da vaga: v1302287
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Florianópolis / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Março de 2016
Criar e desenvolver peças de comunicação para os canais online e off-line da
marca,
Coerentes com a linguagem da marca e que atinja seus objetivos comerciais e
converse com os anseios de seu público-alvo.
Algumas responsabilidades do cargo:
- Trazer as campanhas do off-line para os canais online da marca, trabalhando em
conjunto com o canal e-commerce, desenvolvedores externos e internos, focando
no design de interação, na navegabilidade e auxiliando na arquitetura da
informação.
- Participar de reuniões de briefings com marketing e canais de venda online,
realizando análise de público alvo nos quesitos técnico e gráfico.

- Acompanhar concorrência e propor ações inovadoras.
- Realizar outras atividades correlatas.
Requisitos de um candidato ideal:
- Ensino Superior completo em Design Gráfico, Publicidade e Propaganda,
Marketing ou áreas afins.
- Conhecimento de Diagramação; Formato de arquivo; Identidade visual; Layout e
Tipografia;
- É um diferencial ter conhecimento em programação HTML e CSS intermediário.
- Inglês Intermediário.
- Pacote Adobe Avançado;
- Pacote Office Intermediário;
- Desejável: HTML5, CSS3, Animação, 3D, edição de vídeo e fotografia.
Oferecemos:
- Remuneração compatível com a função.
- Ótimo ambiente de trabalho.
- Oportunidades de crescimento e desenvolvimento.
- Folga no dia do seu aniversário.
- Vale refeição.
- Plano de saúde.
- Convênio com o SESC.
- Convênio com farmácia e academia de ginástica.
- Desconto em compras de produtos em loja.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1302287/assistente-decomunicacao#sthash.cq0WUjvn.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA MARKETING SR
Código da vaga: v1304299
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Abril de 2016
Principais Atividades
- Responsável pela definição da estratégica, desenvolvimento e gestão de politicas
comerciais e ofertas, visando o cumprimento do plano comercial B2B ( volumes e
receita), garantindo o posicionamento adequado ao comportamento do mercado
com rentabilidade.
- Contrução de diagnóstico e cenários, que suportem o planejamento de ações
estratégicas para direcionamento da área comercial.
Formação:
- Ensino Superior completo:

- Marketing
- Administração
- Exatas em geral.
Requisitos:
Imprescindíveis
- Perfil estratégico, com ampla facilidade de circulação entre o tático e analítico.
- Vivência em temas como:
- Criação de diagnóstico, cenários e hipóteses, com efetividade nas soluções
aplicadas.
- Análise de posicionamento de ofertas frente ao mercado.
- Confecção de apresentações executivas.
Desejáveis
- Experiência na implantação de projetos.
- Vivência em Telecom.
Benefícios GVT:
Vale Refeição
Vale Alimentação
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Complemento salarial por afastamento – INSS
Auxilio creche/babá*
Auxílio para filhos PCD’s*
Seguro de Vida
Farmácia
Academia
Clube de Vantagens
*de acordo com a política de elegibilidade determinada pela empresa.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1304299/analista-marketingsr#sthash.U1brs8fn.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista de Publicidade e Comunicação
Código da vaga: v1303274
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Março de 2016
Equipe: Par de uma pessoa LATAM.
Atividades principais:
Desligado line advertising

Referências
Relações Públicas - Latam: Planejamento, Oportunidade e Resultados.
Geração de conteúdo para Empresa Latam Executivos, Vendas, SCP e Social Digital
Media
Lead de conversação de cada colaborador da Empresa para torna-lo promotor.
Experiência anterior: Vir de consultoria ou empresa de serviços; Expertise em RP,
que já tenha trabalhando com marketing, preferencialmente em agencias, que
traga uma bagagem expressiva para a área.
Idiomas: Inglês fluente | Espanhol fluente
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1303274/especialista-depublicidade-e-comunicacao#sthash.1UQR0pu3.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing/Comunicação Sr
Código da vaga: v1304204
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Março de 2016
DESCRIÇÃO:
• Comunicação Interna: geração de conhecimento e engajamento dos times
internos através de diferentes atividades a serem implementadas.
• Comunicação externa: gestão de nosso parceiro de Assessoria de Imprensa
estabelecendo prioridades, identificando oportunidades e liderando o trabalho do
parceiro como um todo.
• A liderança de cada um dos processos envolve o planejamento, implementação e
controle dos resultados, através de constante interface com stakeholders internos e
externos.
REQUISITOS:
• Formação Completa em Administração, Comunicação, Marketing;
• Inglês Avançado;
• Power Point Avançado;
• Excel Avançado.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Local de Trabalho: Vila Olímpia
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1304204/analista-de-marketingcomunicacao-sr#sthash.4cbHUmTn.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Marketing e Vendas
Código da vaga: k2958-16
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 10/02/2016
Previsão de encerramento: 10/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1o0ofOL

Webdesigner
Código da vaga: k3900-9
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: 10/02/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1o0odGk

AUXILIAR DE MARKETING - CONFIANÇA RH
Requisitos: Ensino médio completo, grande experiência com divulgação de cursos,
conhecimento em Excel e morar próximo. Ter trabalhado em instituições de
educação.
Atividades: Divulgar os cursos, realizar campanhas, fazer panfletagem e captar
alunos. Fazer visitas em empresas para negociar parcerias e patrocínios.
Acompanhar e divulgar as mídias sociais da empresa (site e facebook).
Horário: Segunda a Sexta - 09h00min as 18h00min
Local de trabalho: Centro RJ

Salário: R$ 1.100,00 + BILHETE ÚNICO + ALMOÇO NO LOCAL
Interessados encaminhar currículo para o e-mail: rh.confianca@yahoo.com, no
assunto colocar: AUX. MKT

Gerente de Marketing
Código da vaga: v1307634
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Fevereiro de 2016
Resumo das atividades:
- Desenvolvimento, implementação e gerenciamento do plano estratégico de
marketing;
- Planejamento e gestão de campanhas institucionais (posicionamento de marca),
de varejo e Trade Marketing, campanhas de marketing direto e de incentivo, e
também ações para prospecção e fidelização de clientes;
- Planejamento e gerenciamento de eventos;
- Interface com a área de Planejamento Comercial, Estilo, Varejo e E-commerce;
- Gerenciamento de 13 pessoas.
Pré-requisitos:
- Superior completo
- Experiência na função
Local de trabalho: Tijuca
www.vagas.com.br

EDUCAÇÃO

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

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

COORDENADOR PÓS-GRADUAÇÃO - INDAIATUBA
Código da vaga: v1304564
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Indaiatuba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Fevereiro de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Contribuir com a estrutura pedagógica do programas acadêmicos;
• Formar corpo docente compatível com o padrão institucional e especificidade dos
cursos;
• Coordenar as atividades de captação de alunos;
• Manter excelência no atendimento discente.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
• Possuir pós graduação Lato Sensu
• Scricto Sensu (Mestrado) como diferencial;
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
• Ter conhecimentos em Diretrizes Acadêmicas e do Ministério da Educação (MEC);
• Ter atuado como docente.
HORÁRIO DE TRABALHO
Carga horária de 10 horas para período noturno
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Anhanguera de Indaiatuba
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1304564/coordenador-posgraduacao-indaiatuba#sthash.bsmtGpck.dpuf
www.vagas.com.br

Tutor de Sala Artes Visuais
Código da vaga: v1302349
Nível hierárquico: Pleno
Local: Londrina / PR / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 03 de Março de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Acompanhar a aprendizagem dos discentes, prestando esclarecimentos sobre
duvidas e procedimentos na realização das atividades e apresentação de trabalhos.
Realizar o controle de frequência nas tele-la e nas aulas atividades;
Acompanhar o chat realizado nas tele-las, enviando informações técnicas e
pedagógicas ocorridas durantes a exibição, bem como as duvidas, respostas,
comentários e solicitações dos alunos.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Graduados em Artes Visuais e/ ou Educação Artística- Licenciatura,
preferencialmente com especialização. Graduados em Artes Visuais - Bacharelado
com especialização em Metodologias do ensino e experiência em docência.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conhecimento em informatica.
HORÁRIO DE TRABALHO
3ª e 5ª 18h40min-22h40min8 h/Sem
LOCAL DE ATUAÇÃO
Unopar Polo Niterói- Londrina
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1302349/tutor-de-sala-artesvisuais#sthash.fRGkIUXJ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Pleno Treinamento e Desenvolvimento
Código da vaga: v1302953
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Março de 2016
Principais responsabilidades:
•
Diagnóstico das necessidades de treinamento e desenvolvimento
para diferentes níveis de cargos técnicos, administrativos e gerencias e proposta
para o plano anual de capacitação.
•
Desenvolvimento e implantação de trilha de aprendizagem para
diferentes níveis de cargo, visando contribuir com a gestão do conhecimento.
•
Análise das tendências e metodologias de Educação Corporativa:
presencial, à distância, infográficos, simuladores, on the job, cursos on line,
gamification, vídeo aula, visando acelerar a aprendizagem continuada de maneira
efetiva.

•
Aplicação da avaliação de desempenho e competências
comportamentais e técnicas e acompanhamento dos planos de desenvolvimento
individuais - PDI.
•
Condução de treinamentos e workshops para suporte aos
gestores e suas equipes nos conceitos do processo de gestão de pessoas, bem
como o manuseio da ferramenta de suporte, preferencialmente no modelo Sucesso
Factors.
•
Suporte no desenvolvimento de ações para programas de
Liderança; incluindo acompanhamento das ações de coaching e mentoring.
•
Atuação nos programas de desenvolvimento de jovens aprendizes
e estagiários.
•
Contribuição na revisão de politicas e procedimentos para
programas de Incentivo Educacional
•
Gestão do orçamento; indicadores e relatórios gerenciais.
Escolaridade:
Nível superior completo em Administração de Empresas, Pedagogia Empresarial ou
Psicologia. MBA/ especialização em Treinamento e Desenvolvimento, Educação
Corporativa ou Gestão de Pessoas/Recursos Humanos.
Idiomas:
Espanhol Intermediário
Conhecimentos necessários
Estratégias e metodologias de Planejamento de Treinamento, Metodologias para
Educação Corporativa, Mídias para aprendizagem, Andragogia, Modelos de
avaliação de desempenho e competências, Métodos e ferramentas de Gestão do
Conhecimento, Indicadores de Treinamento e Desenvolvimento e Programas de
Liderança. Modelos de implantação de Universidade Corporativa.
Pacote Office no mínimo intermediário, principalmente Power point e Excel.
Benefícios:
Remuneração e benefícios compatíveis com o mercado
Local de Trabalho:
São Paulo - Vila Olímpia
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1302953/analista-plenotreinamento-e-desenvolvimento#sthash.ip1rcOkt.dpuf
www.vagas.com.br

PEDADOGA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Centro Educacional Integrado \"Padre Santis Capriati\" está com 1 vaga(s) em
aberto para Campinas.
Responsabilidades: Será responsável por uma sala de aula no período matutino
(08h00min - 12h00min)

Requisitos: Pedagoga com habilitação em Educação Especial. Experiência de 06
meses na área.
Salário: R$ 1.570,00
Benefícios: VA e VT
Observações: Vaga CLT. 22 horas semanais.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Renata para o email ceivagas@gmail.com com a sigla Pedagoga no campo assunto até o dia
20/02/2016.
Veja outras vagas de Pedagoga no Emprega Campinas. É 100% grátis!

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
recrut.talentos2014@gmail.com, colocando no assunto Analista Pedagógico /
Educacional.

Supervisão Pedagógica
• Atendimento a responsáveis e alunos.
• Divulgar comunicados e circulares em salas de aula, assim como dar avisos
gerais.
• Manter os murais de Colégio da unidade sempre atualizados.

• Coordenar atividades diárias que exijam controles e cobranças, como verificação
de uniforme, entrega de carteirinhas, entrada e saída de alunos em sala e na
unidade.
• Cooperar para a elaboração de planos de estudo e entrevistas dirigidas.
• Participar da organização de eventos e estar presente em eventos envolvendo
alunos, de reuniões com corpo docente, direção e outras.
Requisitos para a função:
Superior completo em Pedagogia ou área afim.
Especialização em Administração ou Gestão Escolar.
Experiência na função.
Conhecimento do Pacote Office completo (Word, Excel, Power Point, Outlook),
Internet.
Benefícios: Remuneração compatível com o mercado, Vale Transporte, Assistência
Médica, Vale Refeição ou Alimentação e Seguro de Vida.
Local: Niterói.
Enviado por: Seleção RH <selecaorh43@yahoo.com.br>

COORDENADOR PEDAGÓGICO- INGLÊS / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Instituição de Ensino está com 1 vaga(s) em aberto para HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Habilidade para trabalhar com crianças a partir dos 3 anos
Disponibilidade para trabalhar em Hortolândia nos períodos manhã e tarde 32 horas
semanais
Requisitos: Formação: preferência para Pedagogia ou Letras Fluência em inglês
Experiência em coordenação de escola de idiomas
Salário: R$ 3.000,00
Benefícios: A combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
talentos@atmoeducacao.com.br com a sigla Coord Inglês no campo assunto até o
dia 01/03/2016.
Veja outras vagas de Coordenador Pedagógico- Inglês no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Professor - Educação Infantil - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Atividades:

Atuará em toda rotina de sala de aula de educação infantil bilíngue (crianças de 3
anos) seguindo a metodologia da escola, montagem de plano de aula, lista de
material, reunião de pais, relatório de alunos.
Requisitos:
Superior completo em pedagogia
Inglês fluente
Experiência como professor de educação infantil
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 Pedagógico - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: educação (profissionalizante)
Atividades:
Atuar no segmento de cursos profissionalizantes
Gestão eficiente de indicadores, acompanhamento de equipes de instrutores,
orientação e treinamento da equipe, garantindo a eficiência do modelo educacional
e metodologia de ensino aplicada
Proporcionar melhorias contínuas da politica de qualidade da instituição e promover
as melhores práticas de ensino teórico e prático em sala de aula
Requer de preferência
Requisitos:
Experiencia no segmento.
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
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Analista Pedagógico - Duque de Caxias
Descrição Detalhada
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.
Requisitos:
Superior completo em pedagogia ou áreas afins.
Desejável pós-graduação.
Desejável ter experiência com projeto pedagógico de curso.
Dias da Semana: De segunda-feira à sábado
Horário / Período:
Das 08h00min horas às 16h00min horas
Trabalha aos sábados das 08h00min às 17h00min
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Departamento Fiscal - Fortaleza
Descrição Detalhada
Requisitos:
Experiência com departamento fiscal como analista, coordenador ou outro cargo de
gerência.
Experiência com o sistema fortes ac.
Estar atualizado com todas as rotinas do departamento fiscal.
Graduação completa em ciências contábeis, administração ou áreas afins.
Pós-graduação completa na área.
Dias da Semana: De segunda-feira à sábado
Horário / Período:
A definir
Trabalha aos sábados
A empresa oferece:
Salário: a combinar

Benefícios: a combinar
Forma de contratação: Autônomo
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Monitora - Pedagogia - Brasília
Descrição Detalhada
Segmento: Educação
Região / Bairro: Lago sul
Requisitos:
Ensino superior cursando pedagogia
Com experiência na área de monitora
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Supervisor de material didático
Código da vaga: v1305254
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 11 de Março de 2016
Pesquisa e criação de materiais didáticos (público: crianças e adolescentes)
Análise de livros e materiais didáticos
Elaboração de manuais, provas, guias, calendários, atividades pedagógicas.
Suporte e atendimento à rede de franqueados.
Pacote Office - intermediário:
Word
Excel

PowerPoint
Conhecimento proficiente de inglês (Certificação Cambridge ou equivalente);
3 anos de experiência em sala de aula;
Disponibilidade para trabalhar na região do Pacaembu/Morumbi.
www.vagas.com.br

Comunicador Social
Código da vaga: v1306364
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santa Catarina / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Abril de 2016
Formação:
Comunicação Social, com Habilitação em Relações Públicas;
Jornalismo.
Local de Trabalho:
Florianópolis - SC
Sumário do Cargo:
Trabalho de Comunicação Social, Educação Ambiental, Conscientização para riscos
ambientais e de acidentes.
Principais atividades do Cargo:
Profissional com ampla vivência em visitas a diversos públicos, comunidades,
propriedades rurais e urbanas e à empresas;
Profissional com ampla vivência em trabalhos relativos à faixa de servidão de
dutos/ gasodutos.
Conhecimento específico:
Ter atuado em áreas de servidão de dutos/gasodutos;
Comunicação, educação ambiental e social;
Sistema SA;
Pacote Office avançado.
OBS: Disponibilidade para viajar constantemente para os estados de SC, RS, SP e
em menor medida PR e MS.
www.vagas.com.br

Professor
Código da vaga: v1300178
Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 26 de Fevereiro de 2016
Disciplina: Análise sensorial de cerveja
Ementa: Desenvolver no aluno habilidades para avaliar criticamente a qualidade
sensorial de cervejas, julgar a qualidade, isolar e identificar lavouras e detectar
potenciais defeitos.
Dias: 18/03;01/04;08/04;15/04;16/0;20/05;03/06;17/06; 01/07;15/07
Horário: Sexta-feira de 19h10min às 22h40min e Sábado de 08h30min às
16h30min
Avalie as informações sobre a função e o cargo
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1300178/professor#sthash.GuFpI1Mv.dpuf
www.vagas.com.br

Professor ( EJA)
Código da vaga: v1303037
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Gonçalo / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Março de 2016
Atribuições
Profissional irá atuar com Ensino de Jovens e Adultos, na formação dos funcionários
da obra.
Necessário experiência com EJA.
Formação: Superior Completo.
Salário: A combinar.
Local de Trabalho: São Gonçalo - RJ.
www.vagas.com.br

Professor - Transportes
Código da vaga: v1296847
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Una campus Linha Verde

Curso: Engenharia Civil
Perfil Comportamental:
Cooperação;
Inovação;
Comprometimento;
Respeito;
Transparência.
Atividades a serem desenvolvidas:
Ministrar aula de Transportes no curso de Engenharia Civil da Una campus Linha
Verde.
Titulação:
Necessário Graduação em Engenharia Civil.
Necessário Mestrado Completo.
Desejável Doutorado
Requisitos Exigidos:
Experiência Docente.
Horário:
Segunda feira 20h55min às 22h35min
Sexta feira 18h55min às 20h35min
www.vagas.com.br

PROFESSOR ENG. CIVIL / AMERICANA / 1 VAGA(S)
UNISAL está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA.
Responsabilidades: Lecionar para alunos do curso de engenharia civil nas disciplinas
de: - Teoria das Estruturas - Quartas e Sextas das 19h00 às 22h35; - Estruturas
Metálicas e de Madeiras - Quintas das 19h00 às 22h35; - Estruturas de Concreto II
- Terças das 19h00 às 22h35. Pacote de 16 horas aulas semanais.
Requisitos: Formação: Graduação e Mestrado em Engenharia Civil; Doutorado em
Engenharia Civil: diferencial. Residir em: Americana, Nova Odessa Sumaré,
Piracicaba ou Campinas. Experiência docente no ensino superior.
Salário: R$ 41,83
Benefícios: Adicional de horas atividades 5% Plano de Saúde Plano Odontológico
Plano de Carreira Seguro de Vida Bolsas de estudos.
Observações: Caso não se adeque ao pacote, favor mencionar no e-mail a
disponibilidade semanal.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RHFUTURE para o
e-mail rhfuture2013@gmail.com com a sigla PROFENGCIV no campo assunto até o
dia 28/02/2016.
Veja outras vagas de PROFESSOR ENG. CIVIL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ENGENHARIA

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

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 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

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

ENGENHEIRO CIVIL, ARQUITETO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Dr Faz Tudo está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: A Dr. Faz Tudo, rede de franquias especializada em reparos e
reformas prediais, com mais de 130 unidades em todo o Brasil, está em busca de
profissionais para diversos cargos, entre eles engenheiro/">engenheiros, mestres
de obras, arquitetos e áreas correlatas. O objetivo da franquia é ampliar o quadro
de funcionários, já que a cada dia aumenta a demanda de serviços da rede em todo
o país.
Requisitos: Ensino superior completo, mínimo de dois anos de experiência.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Cadastro APENAS pelo site clicando no link TRABALHE CONOSCO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Karoline para o email rh@drfaztudo.com.br com a sigla - no campo assunto até o dia 04/03/2016.
Veja outras vagas de Engenheiro Civil, Arquiteto no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente Técnico Jr (uma vaga efetiva):
Formação:
Curso Técnico completo 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

ENGENHEIRO - REGULADOR DE SINISTROS
Código da vaga: v1306971
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / BR
Data de expiração: 14 de Março de 2016
O profissional deverá analisar sinistros de Riscos de Engenharia e Riscos
Operacionais associados a empresas de grande porte.
O cargo envolve a redação de relatórios em português e inglês e a interação
constante com Peritos, Segurados, Representantes de Seguradoras/Clientes e
Corretores.
Perfil Desejado:
- Formação em Engenharia / qualquer especialidade;
- Fluência em Inglês ou Inglês avançado;
- Experiência no mercado de seguros (desejável);
- Experiência industrial (desejável);
- Disponibilidade para viagens- nível Nacional;
A empresa oferece remuneração compatível ao nível de cargo, além de benefícios.

Regime de contratação CLT
Local: zona Oeste/SP
www.vagas.com.br

Engenheiro de manutenção
Código da vaga: v1306167
Nível hierárquico: Pleno
Local: Canaã dos Carajás / PA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Fevereiro de 2016
Experiência Profissional:
Experiência consistente em análise preditiva(análise de óleo, vibração, Termografia,
ultrassom) em equipamentos móveis (tratores, escavadeiras, moto niveladoras) e
equipamentos de Usina (correias, alimentadores, britadores) em minério de ferro.
Atividades / Responsabilidade do Cargo: Atuar no desenvolvimento dos processos e
Técnicas da Manutenção Preditiva, suportando a equipe de Gestão nas tomadas de
decisões.
www.vagas.com.br

Analista de Engenharia
Código da vaga: v1306696
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Março de 2016
Responsabilidades:
Avaliar conteúdo de documentos técnicos. Alertar os engenheiros sobre as normas
técnicas relativas a serviços, verificações, testes e controles de regulamentos
aeronáuticos em vigor. Participar e propor soluções na elaboração de documentos
técnicos, baseado em dados, documentos e literatura técnica aprovados. Realizar
coleta e compilação de dados para auxilio aos engenheiros. Propor melhorias em
processos nas atividades de engenharia. Participar das interações da equipe de
engenharia com as outras áreas da empresa e terceiros.
Requisitos:
Necessário estar cursando a partir do terceiro ano de Engenharia, com habilitação
correlata a atividade;

Pacote Office intermediário;
Inglês intermediário.
Informações da vaga:
Local de trabalho: próximo ao Aeroporto de Congonhas;
Jornada de trabalho: Segunda a Sexta, horário comercial;
Benefícios: Assistência Médica e Odontológica; Vale transporte; Vale Refeição; Vale
Alimentação; Seguro de Vida; Desconto e Concessão de Passagens.
www.vagas.com.br

Engenheiro Eletricista - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência com automação, controle e projetos elétricos.
Superior completo.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Contratação como freelancer
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

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

Engenheiro Mecânico - Taubaté
Descrição Detalhada
Requisitos:
Graduação concluída.
Imprescindível experiência com cálculo de tubulações.
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
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

INDÚSTRIA

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

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

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!

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

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- 06h30min as 16h30min com 1h 50 almoço e aos sábados das 06h30min
às 12h50min alternados. Domingo folga 2° Turno 12h20min as 22h20min seg a
sexta sábados alternados 12h20min as 18h50min domingo folga
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Convenio médico, convenio com farmácia, restaurante na empresa,
fretado, cesta básica
Observações: MORAR EM SUMARÉ - somente em Sumaré
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email contato2@personnallise.com.br com a sigla Produção no campo assunto até o
dia 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!

Assistente de Logística
Código da vaga: k337-954
Ramo da empresa: Indústria Metalúrgica
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/02/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1o7YRXB

AUXILIAR DE PRODUÇÃO / SUMARÉ/ SP / 5 VAGA(S)
Responsabilidades: MORAR EM SUMARÉ - MASCULINO, acima de 27 anos, casado,
com experiência anterior comprovada em careira
Requisitos: MORAR EM SUMARÉ - somente em Sumaré Horário: 1º turno fábrica de
Biscoito- 06h30min as 16h30min com 1h 50 almoço e aos sábados das 06h30min
às 12h50min alternados. Domingo folga 2° Turno 12h20min as 22h20min seg a
sexta sábados alternados 12h20min as 18h50min domingo folga
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Convenio médico, convenio com farmácia, restaurante na empresa,
fretado, cesta básica
Observações: MORAR EM SUMARÉ - somente em Sumaré
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email contato2@personnallise.com.br com a sigla Produção no campo assunto até o
dia 29/02/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

APONTADOR DE PRODUÇÃO / CAMPINAS - BARÃO GERALDO / 1 VAGA(S)
Empresa do ramo de beneficiamento de tomates. Está com 1 vaga(s) em aberto
para CAMPINAS - BARÃO GERALDO.
Responsabilidades: Elaborar relatórios, apontamentos e acompanhamentos da
produção. Irá acompanhar toda a produção, com a responsabilidade de emissão de
diversos relatórios e trabalhar em parceria com o PCP. Atuará na área de
beneficiamento e rastreabilidade do produto.
Requisitos: Mínimo Ensino Médio completo. Desejável nível técnico. Conhecimento
em Informática e Internet. Disponibilidade de Horário. Experiência com lançamento
de notas fiscais.
Salário: a combinar
Benefícios: VT e VR.
Observações: Os interessados deverão encaminhar o currículo com pretensão
salarial até o dia 26/02.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Regiane RH para o
e-mail rh@zeamparozil.com.br com a sigla apontador no campo assunto até o dia
26/02/2016.
Veja outras vagas de APONTADOR 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

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

Seleciona

Vaga

Empresa

Descrição
sucinta

V1307458
GERENTE DE
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
ICS
aberta em 15/2 - 1
(Rio de
posição
Janeiro/RJ/BR)

Estamos
oferecendo
oportunidade de
trabalho para o
cargo de Gerente
de Relações
Institucionais. O /
a Gerente de
Relações
Institucionais...

V1307293
Consultor para
realização de
Oficinas PLAN
Primeira Infância
(São
aberta em 15/2 - 3
Paulo/SP/BR)
posições

Contratação de
consultoria para
realizar oficinas
com famílias e
crianças com
abordagem em
Primeira Infância
contemplando os
eixos brincar,
estimular...

V1306382
Estágio em
Comunicação
aberta em 12/2 - 1
posição

ATIVIDADES
Suporte nas
estratégias de
comunicação e
mobilização de
pessoas;
Manutenção e
atualização de
mailing; Suporte
na gestão de
eventos
(logística,
convites, followup); Apoio...

FUNDAÇÃO
ARYMAX
(São
Paulo/SP/BR)

V1305859
Gerente
executivo
aberta em 11/2 - 1
Instituto Reciclar
posição
(São
Paulo/SP/BR)

Experiência
profissional no 3º
Setor, agregada
com experiência
no Setor Privado
ou Setor Público
Experiência em
posição de
liderança de
área...

V1305826
Coordenador de
Instituto Lina
Comunicação
Galvani
aberta em 11/2 - 1
(São
posição
Paulo/SP/BR)

Requisitos
essenciais:
Graduação em
Comunicação
Social e áreas
afins. Experiência
no terceiro setor

e em
comunicação
institucional.
Conhecimento de
gestão...
V1305598
Estagiário de
Empregabilidade
- Instituto Coca- ICCB
Cola Brasil
(Rio de
Janeiro/RJ/BR)
aberta em 11/2 aprox. 1 posição

O Instituto CocaCola Brasil está
selecionando
jovem para o
cargo de
estagiário. Perfil:
Estar cursando a
partir do 5º
período –...

V1304510
Analista de
Escrita Fiscal
aberta em 5/2 - 1
posição

Terceiro Setor
(São
Paulo/SP/BR)

Gerar notas
fiscais usando
certificado digital
via sistema da
fazenda para
cumprir a
legislação,
fiscalizar a
entrada das
mercadorias
com...

Confidencial
(São
Paulo/SP/BR)

Sumário do
Cargo
Responsável pelo
planejamento,
controle e
execução de
projetos de
comunicação,
marketing e
relações públicas
para público
interno e...

OXFAM
(São
Paulo/SP/BR)

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

Empresa não
identificada

Buscamos
profissionais que

V1303701
Analista de
Marketing
aberta em 4/2 - 1
posição

V1302896
ANALISTA DE
GESTÃO DE CRM
E DOAÇÕES
aberta em 2/2 - 1
posição

V1302775
Assistente

Administrativo
de Projetos

(São
Paulo/SP/BR)

tenham formação
em
Administração ou
área correlata,
que busque
desenvolvimento
profissional onde
apoiará a equipe
de
coordenadores...

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

Vaga exclusiva
para Pcd. O
profissional tem
como principal
responsabilidade
análise e
desenvolvimento
dos sistemas
adotados pelo
Instituto Ayrton
Senna. Fará...

V1298062
Analista de

O profissional
tem como

Instituto Ayrton
Senna

Comunicação Jr. (São
aberta em 22/1 - 1 Paulo/SP/BR)
posição

V1297537
ANALISTA DE
COMUNICAÇÃO
aberta em 21/1 - 1
posição

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

CONHECIMENTOS
E HABILIDADES
ESPECÍFICAS: ⎫
Formação
superior completa
IPO INSTITUTO
em Comunicação
DE PSICOLOGIA
Social ORGANIZACIONAL
Jornalismo; ⎫
(São
Experiência na
Paulo/SP/BR)
produção de
textos e
relatórios; ⎫
Conhecimento e
habilidade...

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

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

OPERACIONAL

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 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

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: 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
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: uma

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

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

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

Auxiliar de Serviços Gerais – Barra da Tijuca
2 Vagas (1 para escala de 12x36 e outra diariamente de Segunda a Sábado)

Salário: R$ 928,28 + VA R$ 103,00 + VT
Local: Barra da Tijuca

Horários: vaga escala de 12x36 de 07h00min às 19h00min e vaga de segunda a
sábado de 08h30min às 17h00min (Sábado até às 16h00min).
Importante: morar em local de fácil acesso, ter disposição para o trabalho e ser
prestativo.
Interessados enviar currículo para paulaslm@outlook.com
Assunto: ASG – Barra.
Obs: Colocar se prefere a vaga escala ou diariamente

Auxiliar de Logística
Código da vaga: k1732-177
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: 10/02/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1o0odGn

GESSEIRO / AMERICANA / SP / 2 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviços em fase de expansão está com 2 vaga(s) em
aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Instalação de placas de gesso
Requisitos: Ensino Fundamental. Experiência comprovada em forros, divisória e
paredes drywall. Indispensável ser caprichoso, atencioso e ágil. Residir em
Americana, Nova Odessa ou Santa Bárbara D’Oeste
Salário: a combinar
Benefícios: vale Transporte, Vale Refeição e Seguro de Vida
Observações: Enviar pretensão salarial

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mariana para o email manutencaorecruta@gmail.com com a sigla GESSO no campo assunto até o
dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de GESSEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Encarregado de limpeza
Vagas: 01
Local de Trabalho: Madureira /Rio de janeiro
Atividades:
Elaborar e controlar as escalas de trabalho e a distribuição de postos .
Distribuir corretamente as tarefas e sua execução;
Salário: R$ 1224,00 + Vale transporte + Vale refeição
Horário: Escala 6x1 14h30minhs às 22h40minhs - Disponibilidade de Horário
Encaminhar o currículo para recrutarjrio@gmail.com e colocar no assunto:
Encarregado Limpeza

OPERADOR DE MAQUINA / AMERICANA / SP / 2 VAGA(S)
Expert Consultoria está com 2 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Ensino médio completo. Com experiência. Disponibilidade para
trabalhar no 2° turno. Residir em Americana ou Santa Barbara.
Requisitos: Ensino médio completo. Com experiência. Disponibilidade para
trabalhar no 2° turno. Residir em Americana ou Santa Barbara.
Salário: R$ 1.390,00
Benefícios: Vale Transporte Vale Refeição Convenio médico Convenio odontológico
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Michelle para o email sel2.ame@expertconsultoria.com.br com a sigla Op. Maquina no campo
assunto até o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de Operador de Maquina no Emprega Campinas. É 100% grátis!

MECATRÔNICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Instalação e Manutenção empresa que executa serviço da área de engenharia civil,
elétrica e hidráulica. Está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CFTV Instalação e manutenção
câmeras, Interfolia, Cerca elétrica, Automação, portão eletrônico.

Requisitos: Experiência em serviços de telefonia, conhecimento de elétrica e cerca
elétrica.
Salário: a combinar
Benefícios: Almoço e transporte

Observações: Horário comercial - segunda a sexta horário das 07h30min as
17h00minhrs com uma hora de almoço.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cristiano Coutinho
para o e-mail acf.manutecao@uol.com.br com a sigla ELETRECISTA no campo
assunto até o dia 29/02/2016.
Veja outras vagas de Mecatrônico no Emprega Campinas. É 100% grátis!

PORTEIRO / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
Workcell Assessoria e Recursos Humanos Ltda. está com 1 vaga(s) em aberto para
INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: Atendimento ao publico em geral (Funcionários e Clientes) na
Portaria, experiência com PABX (transferência de ligações para ramais).
Requisitos: Experiência em portaria de empresas ou condomínios, disponibilidade
para trabalhar no horário comercial. Candidatos que seja simpático, paciente e
dinâmico/pró-ativo.
Salário: R$ 1.305,37
Benefícios: Vale Transporte + Hora Extra
Observações: CANDIDATOS APENAS DE INDAIATUBA/SP.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de PRISCILA para o
e-mail priscila@workcell.com.br com a sigla Porteiro no campo assunto até o dia
29/02/2016.
Veja outras vagas de Porteiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente Operacional - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência com roteirização, emissão de ct-e.
Horário de trabalho: 2° a 6° - 14h00min as 00h00minhrs.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1294,36
Benefícios: convênio médico + convênio odontológico + vr + VT.

Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Supervisor de Manutenção - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência na função, no ramo de empilhadeira.
CNH: b.
A empresa oferece:
Salário: R$ 2500,00
Benefícios: convênio médico + convênio odontológico + VT + vr + convênio
farmácia.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Manutenção Predial - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência com pintura, hidráulica e alvenaria.
Horário de trabalho: escala 6x1 ? 07h00min as 15h20min horas.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1372,77
Benefícios: refeição no local + va + convênio médico + convênio odontológico +
VT.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Montagem - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência com montagem em geral e instalações hidráulicas. CNH.
Disponibilidade para viagens de longo prazo.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1256,00
Benefícios: cesta básica + convênio médico + VT + refeição no local.

Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar Operacional I
Código da vaga: v1306344
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
Ensino Superior cursando em administração ou Pedagogia.
Atividades:
• Controlar entrada e saída de correspondências, documentações;
• Atender chamadas telefônicas;
• Atender ao público;
• Responder e-mails;
• Manter arquivos organizados;
• Manter a agenda telefônica atualizada;
• Auxiliar em questões administrativas e pedagógicas.
Experiência em secretária escolar será um diferencial.
Benefícios:
Salário R$ 980,00 + Vale Alimentação ou Refeição R$ 15,00 ao dia + VT.
Local de trabalho: Centro – Horário comercial.
Currículos fora do perfil serão descartados.
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/v1306344/auxiliar-operacionali#sthash.RGEAVqoV.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE OPERACIONAL - BAURU
Código da vaga: v1306773
Nível hierárquico: Gerência
Local: Bauru / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Março de 2016
• Coordenar todas as atividades administrativas e operacionais da unidade;
• Garantir o atingimento das metas orçamentárias;

• Administrar receitas, custos e fluxo de caixa;
• Garantir o atingimento dos indicadores operacionais e administrativos de
desempenho da unidade;
• Motivar, capacitar e desenvolver a equipe administrativa e operacional;

• Garantir o cumprimento da legislação e a manutenção de condições de trabalho
seguras à equipe;
• Zelar pela conservação do patrimônio da empresa (equipamentos, recursos e
instalações);
• Gerenciamento dos projetos e toda infraestrutura;
• Desenvolver e garantir fornecedores compatíveis com as necessidades da
unidade;
• Conhecimento de orçamentos (Opex e Capex), para auxiliar o Diretor no controle
do orçamento e utilização do Hyperion;
• Conhecer fluxo de caixa, para utilização do PCO, fazendo as antecipações,
transferências ou suplementações, quando necessárias;
• Conhecimento e utilização do sistema Microsiga, necessário para acompanhar as
compras da Unidade;
• Gestão de Custos e Despesas, propondo estratégias de otimização orçamentária
para o Diretor da Unidade;
• Liderar Pessoas, trabalhando o clima organizacional, motivando e capacitando
suas equipes;
• Ter bons conhecimentos em Administração, Finanças e Infraestrutura;
- NECESSÁRIO SUPERIOR COMPLETO - ÁREA ADMINISTRATIVA
- LOCAL DE ATUAÇÃO - CAMPUS BAURU/SP
www.vagas.com.br

Auxiliar Operacional (Carga e Descarga)
Código da vaga: v1306109
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Caxias do Sul / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Março de 2016
Horário de trabalho: 06h às 15h, de segunda a sexta, e aos Sábados das 6h às 10h
Atividades: Atuar na descarga e carga de veículos, observando os locais (praças) de
destino dos volumes.
Zelar pelo patrimônio, segurança e qualidade dos volumes de clientes.
Manter a organização e a limpeza do ambiente de trabalho.
Vaga no bairro Interlagos, Caxias do Sul.
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
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1306109/auxiliar-operacionalcarga-e-descarga#sthash.E7SHZDgJ.dpuf
www.vagas.com.br

ELETRICISTA / CAMPINAS E RMC / SP / 6 VAGA(S)
KPLC COMERCIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA está com 6 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS INCLUSIVE AOS FINAIS DE
SEMANA, RESPONSABILIDADE / PONTUALIDADE / COMPROMETIMENTO.
Requisitos: COMANDOS ELÉTRICOS / MONTAGENS DE PAINÉIS / CLP,
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL. TER EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM
CARTEIRA / CURSOS ELÉTRICA / COMANDOS ELÉTRICOS / NR10 ATUALIZADA /
NR35 ATUALIZADO / SEP / E OUTROS CURSOS DA ÁREA
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO NO LOCAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de SIMONE para o email simone@kplc.com.br com a sigla ELET2016 no campo assunto até o dia
29/02/2016.
Veja outras vagas de ELETRICISTA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AJUDANTE GERAL / CAMPINAS E RMC / SP / 6 VAGA(S)
KPLC COMERCIO MAT. ELÉTRICOS LTDA está com 6 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: PONTUALIDADE, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS INCLUSIVE
AOS FINAIS DE SEMANA E COMPROMETIMENTO.
Requisitos: CONHECIMENTO BÁSICO EM ELÉTRICA, OBRA CIVIL E HIDRÁULICA.
CURSOS COMO NR10 / NR35 E OUTROS.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO NO LOCAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de SIMONE para o email simone@kplc.com.br com a sigla AJUD2016 no campo assunto até o dia
29/02/2016.
Veja outras vagas de AJUDANTE GERAL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VIGILANTE / ITATIBA / SP / 1 VAGA(S)

Empresa Segurança Privada está com 1 vaga(s) em aberto para ITATIBA / SP.

Responsabilidades: Verificar se o procedimento é cumprido. Manter em ordem
todos os equipamentos do posto. Fazer rondas motorizadas e perimetrais.
Comunicar ao supervisor toda e qualquer ocorrência.
Requisitos: Ensino médio completo, desejável experiencia mínima de 1 ano,
informatica básica, possuir CNH AB e disponibilidade para conduzir moto, Curso de
Vigilante e reciclagem atualizada .
Salário: a combinar
Benefícios: VR, VT, CESTA, SEGURO VIDA E CONVENIO ODONTOLÓGICO.
Observações: VAGA MASCULINA DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR 12X36
19h00min-07h00min.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RECRUTAMENTO
para o e-mail recrutamento.vagas06@gmail.com com a sigla VIG.ITATIBA no
campo assunto até o dia 26/02/2016.
Veja outras vagas de VIGILANTE no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSIST. ALMOXARIFADO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Empresa de pequeno porte, atua no segmento de venda máquinas/peças. Está com
1 vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Recebimento e conferência de NF de entrada e
entrada/armazenamento de materiais recebidos, controle de estoque, separação de
pedidos, cotação de materiais para compra, etc
Requisitos: Formação mínima: Ensino Médio completo Bons conhecimentos de
informática. Possuir CNH
Salário: R$ 1.800,00
Benefícios: Vale transporte Vale refeição Convênio médico
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cristina para o email mcrecrutamento775@gmail.com com a sigla Almoxarife no campo assunto até
o dia 01/03/2016.
Veja outras vagas de Assist. Almoxarifado no Emprega Campinas. É 100% grátis!

OPERADOR DE TORNO CNC / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)

Metalúrgica está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: operação de torno CNC
Requisitos: Experiência com torno CNC - estilo Suíço ou cabeçote móvel

Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
metalurgica_campinas@yahoo.com.br com a sigla CNC no campo assunto até o dia
15/03/2016.
Veja outras vagas de operador de torno CNC no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

GERENTE OPERACIONAL
ATRIBUIÇÕES
Realizar a gestão das equipes.
Gestão da excelência no atendimento aos clientes.
Inspeção do espaço físico com foco na manutenção da qualidade do mesmo.
Controle da escala de funcionários.
Acompanhamento do caixa.
Abertura e fechamento do estabelecimento.
PERFIL
Ensino Superior Completo
Desejável inglês
IMPRESCINDÍVEL vivência comprovada em Open Bar OU Restaurante OU Casa
Noturna .
Os interessados DENTRO DESSE PERFIL , deverão enviar currículo NO CORPO DO
EMAIL para recesel@agencia-brasil.com. Mencionar , por favor, no campo assunto o
cargo ao qual se candidata: GERENTE OPERACIONAL.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ZONA NORTE / ZONA SUL
Perfil da oportunidade:. Experiência anterior na função de Auxiliar de Serviços
Gerais;
Resumo de atividades:
Limpeza e manutenção de lojas;

Organização, contagem e separação de mercadorias no estoque;
Os interessados deverão encaminhar currículo para o email
enjoyrh@yahoo.com.br
Até o dia 29/02/2016 , mencionando no assunto ASG .

CONTROLADORA DE ACESSO / PAULINIA / 1 VAGA(S)
Consultoria de RH está com 1 vaga(s) em aberto para Paulinia.
Responsabilidades: Atuar em portaria realizando o monitoramento de entrada e
saídas de funcionários. Idade de 30 a 50 anos Possuir veiculo próprio
Requisitos: experiência na área de portaria
Salário: R$ 1.322,00
Benefícios: VR, Vale Combustível, Cesta Básica
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de drible para o email selecao@jtnservicos.com.br com a sigla Cont Feminino no campo assunto até
o dia 01/03/2016.
Veja outras vagas de Controladora de Acesso no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AGENTE DE PORTARIA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa do segmento de serviços ( residenciais e comerciais) está com 2 vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Controle de acesso de pessoas e veículos
Requisitos: Experiência em controle de acesso de pessoas e veículos. Ter
disponibilidade de horário para trabalhar em escala 6x2 e em diferentes turnos,
TER HABILITAÇÃO DE MOTO.
Salário: R$ 1.286,00
Benefícios: vale alimentação vale transporte seguro de vida premiação
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gabriela para o email recrutamento.swisspark@gmail.com com a sigla coberta no campo assunto até
o dia 25/02/2016.
Veja outras vagas de Agente de Portaria no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SERRALHEIRO ARTUR NOGUEIRA. / ARTUR NOGUEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Uma das líderes mundiais de galvanização em parceria com Adecco RH. Está com 1
vaga(s) em aberto para ARTUR NOGUEIRA / SP.

Responsabilidades: Trabalhar na ferramentaria à disposição do pessoal da
manutenção, Atuação na fabricação e reparo de ferramentas para galvanização
(dispositivos, ganchos, suportes) todos feitos em aço. Reparos em estruturas de
aço e dispositivos fabricados em aço.

Requisitos: Experiência com serralheira e solda. Residir em Artur Nogueira.
Salário: R$ 1.219,00
Benefícios:
Observações: Favor não enviar currículos fora do perfil.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cynthia para o email cynthia.silva@adecco.com com a sigla SERRALHEIRO no campo assunto até o
dia 29/02/2016.
Veja outras vagas de SERRALHEIRO ARTUR NOGUEIRA. No Emprega Campinas. É
100% grátis!

AUX. TEC. P/ AR CONDICIONADO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Campinas está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Necessário conhecimento em Instalação, Manutenção Corretiva
e Preventiva de Aparelhos de Ar Condicionado
Requisitos: – Disponibilidade de Inicio Imediato – – Disponibilidade de Horário – –
Horário de Trabalho: Segunda à Sábado – – Somente com experiência na área –
Salário: a combinar
Benefícios: – Vale Transporte – – Vale Refeição – – Prêmio – – Cesta Básica – –
Seguro de Vida –
Observações: Enviar Currículo COM PRETENSÃO SALARIAL ou ULTIMO SALARIO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Maria para o email rh_vagas@outlook.com com a sigla AUX. TEC. no campo assunto até o dia
29/02/2016.
Veja outras vagas de AUX. TÉC. P/ AR CONDICIONADO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ENCANADOR / AMERICANA / SP / 4 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviços em expansão está com 4 vaga(s) em aberto para
AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Instalação hidráulica em edifício de alto padrão

Requisitos: Ensino médio completo, experiência de 2 anos em hidráulica, linha de
água quente e fria. Interpretação de projetos hidráulicos. Desejável curso na área
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição e Seguro de Vida

Observações: Contratação em Regime CLT. Horário de trabalho comercial. *Enviar
pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mariana para o email manutencaorecruta@gmail.com com a sigla ENCANADOR no campo assunto
até o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de ENCANADOR no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AJUDANTE ELÉTRICO / AMERICANA / SP / 2 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviços em fase de expansão está com 2 vaga(s) em
aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Auxiliar nas instalações elétricas de edifício de alto padrão
Requisitos: Ensino Médio Completo, noções básicas de elétrica. Curso na área será
um diferencial. Responsável, atencioso, pontual. Residir em Americana, Nova
Odessa ou Santa Bárbara D’Oeste.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição e Seguro de Vida
Observações: Regime de contratação CLT. Horário de trabalho comercial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mariana para o email manutencaorecruta@gmail.com com a sigla AJUD ELETRIC no campo assunto
até o dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de Ajudante Elétrico no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente Técnico Jr (uma vaga efetiva):
Formação:
Curso Técnico completo 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

SAÚDE

TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no LACTÁRIO
Formação/Experiência Requerida:
-Curso técnico de enfermagem completo;
-COREN ativo;
-Desejável experiência em LACTÁRIO;
-Ter vivência em Sala de Extração ou BLH 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

ENFERMEIRO (A) para atuar na MATERNIDADE
Formação/Experiência Requerida:

-Curso superior em enfermagem completa;
-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

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

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

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!

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!

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!

TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar na MATERNIDADE
Formação/Experiência Requerida:
-Curso técnico de enfermagem completo;
-COREN ativo;
-Sólida vivência em maternidade nos cuidados pré e pós-parto.
Carga Horária:

Plantão 12h/36h - SN - 19h às 7h
Salário: R$1200,00 + Insalubridade + Adicional Noturno
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;

Vale transporte;
Vale alimentação;
Refeição no local;
Desconto em faculdade;
Desconto em farmácia.
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
curriculorhniteroi@gmail.com mencionando no assunto TÉC. DE ENFERMAGEM
MATERNIDADE/SN

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

Médico
Código da vaga: v1306735
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Fevereiro de 2016
Requisitos:
• Formação: Graduação em Medicina, com Residência em Gastroenterologia e
Doutorado em Cirurgia do Aparelho Digestivo.
• Conhecimentos em Cirurgias eletivas e de transplantes de fígado e órgãos do
aparelho digestivo, atendimento ambulatorial e enfermaria de pacientes pré e pós
transplantes.
Competências necessárias:
• Equilíbrio Emocional
• Ética Profissional
• Foco em Resultados
• Proatividade
Etapas do Processo seletivo:
• 1ª etapa:
Inscrição. Preenchimento e envio de seu currículo
• 2ª etapa:
Análise dos currículos
• 3ª etapa:
Entrevistas/avaliações individuais com a Seleção
•4ª etapa:
Entrevistas individuais com a área
Prazo de inscrição: 14/02/2016 a 20/02/2016
www.vagas.com.br

Médico Infectologista
Código da vaga: v1305811
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Fevereiro de 2016
Requisitos:
• Formação: Graduação em Medicina.
Residência Médica em Doenças Infecciosas e Parasitárias
• Informática: Pacote Office
• Conhecimentos:
- Realizar consulta médica de infectologia com ênfase em hepatites virais.

Necessário conhecimento da língua inglesa.
Competências necessárias:
•Comunicação
•Ética Profissional
•Foco no Cliente

•Proatividade
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 com a Seleção.
Prazo de Inscrição: De 14/02/2016 a 20/02/2016.
www.vagas.com.br

FONOAUDIOLOGO E FISIOTERAPETU / COSMÓPOLIS / SP / 3 VAGA(S)
TOPONE CUIDADORES está com 3 vaga(s) em aberto para COSMÓPOLIS / SP.
Responsabilidades: fonoaudiólogo e fisioterapeuta
Requisitos: fonoaudiólogo e fisioterapeuta
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de TOP ONE para o email toponecuidadores@gmail.com com a sigla fono frísio no campo assunto até o
dia 20/02/2016.
Veja outras vagas de FONOAUDIOLOGO e FISIOTERAPETU no Emprega Campinas.
São 100% grátis!

Auxiliar de Enfermagem - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Vaga de Emprego Publicada no Empregando Brasil
Titulo:
Auxiliar de Enfermagem
Empresa:
BEM Guanabara Emergências Médicas Ltda

Descrição:
Empresa prestadora de serviços na área de saúde: Pré-Hospitalar, com matriz em
São Paulo capital, e demais filiais a nível Brasil. A filial do Rio de janeiro fica em
Bonsucesso e temos bases externas em alguns bairros do Rio de janeiro. Estamos

contratando profissional de Auxiliar de Enfermagem com Coren de auxiliar em dia,
para trabalhar no almoxarifado médico.
Requisitos:
Irá trabalhar no Almoxarifado Médico com materiais e equipamentos hospitalares.
Atribuições: Controle e organização de estoque; participará das rotinas diárias do
almoxarifado médico; receber materiais médicos a partir da conferência da NF e
efetivamente entregues, comparando com o pedido de compras; irá atender as
bases externas com os materiais médicos necessários; irá repor materiais e
medicamentos em todos os kits. Conhecimento básico de informática,
principalmente Word e Excel. Responsabilidade, organização, seriedade,
pontualidade, atenção, dinamismo e facilidade nas relações interpessoais
completam o perfil da vaga.
Benefícios:
Benefícios: Vale transporte, ticket refeição, assistência médica, assistência
odontológica, cartão good card e seguro de vida
Local de trabalho:
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Enviado por: Empregando Brasil <empregao.rh@gmail.com>

Técnico de Enfermagem de Família
Pré-requisitos:
- Curso técnico em enfermagem
- Necessário possuir experiência em Programa Saúde de Família ou Posto de Saúde.
- Fácil acesso e disponibilidade para atuar em Campo Grande ou Nova Iguaçu ou
Tijuca
- Disponibilidade para atuar como diarista 40 HORAS SEMANAIS (2ª À 6ª)
HORARIO COMERCIAL
Atividades:
Atuar em unidades ambulatoriais e também em unidades de Pronto-Socorro para
atendimento e orientação de pacientes elegíveis para acompanhamento
ambulatorial. Avaliar sinais vitais na unidade, para acompanhamento dos
parâmetros do paciente.
A empresa oferece: SALÁRIO + VT + VR + VA + AM + AO
Interessados dentro do perfil devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para:
talento_vagas@yahoo.com.br colocando no assunto : TÉCNICO DE ENFERMAGEM
DE FAMÍLIA.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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: uma
Data de abertura: 06/01/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Oc78zQ

Analista 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

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

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

Analista de Requisitos
Código da vaga: k2232-87
Ramo da empresa: Consultoria em Saúde
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar

Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 05/02/2016
Previsão de encerramento: 29/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PcGw4D

Analista de Suporte de Sistema
Código da vaga: k2232-88
Ramo da empresa: Consultoria em Saúde
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 05/02/2016
Previsão de encerramento: 29/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RbFecE

Programador (a) PHP
Código da vaga: k3900-7
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 04/02/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QJHl5f

Programador (a)
Código da vaga: k4108-1
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 6 a 8 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1

Data de abertura: 04/02/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PE2DlI

Programador (a) de Sistemas
Código da vaga: k77-1153
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/02/2016
Previsão de encerramento: 10/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1X4x7ih

Arquiteto (a) de Sistemas
Código da vaga: k77-1154
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/02/2016
Previsão de encerramento: 10/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1o7YV9T

PROGRAMADOR JAVA WEB / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
Linked RH está com 1 vaga(s) em aberto para INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: - Desenvolver sistema utilizando a linguagem de programação
Java J2EE. - Analisar tecnicamente as tarefas de desenvolvimento. - Preparar fluxos
de dados, especificações de programas e outras instruções necessárias, com a
finalidade de garantir a alta disponibilidade e confiabilidade do produto
desenvolvido. - Automatizar testes visando garantir o cumprimento das

especificações de requisitos no desenvolvimento do sistema. - Prestar manutenção
nos módulos já desenvolvidos do sistema.
Requisitos: - Bons conhecimentos em programação Java (J2EE) e no framework
JSF. - Conhecimentos em consulta SQL para banco de dados Oracle ou SQL Server.
Salário: a combinar

Benefícios: Os benefícios oferecidos para todas as vagas são: Unimed, Seguro de
Vida, Refeição e Transporte de Ônibus.
Observações: Necessário residir em Indaiatuba, Salto ou Elias Fausto.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh@linkedrh.com.br com a sigla Java no campo assunto até o dia 30/03/2016.
Veja outras vagas de Programador Java Web no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Designer de Sistemas
Código da vaga: k77-1159
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 12/02/2016
Previsão de encerramento: 19/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1R0GTzG

INTERNACIONAIS
As vagas abaixo se encontram no site www.vagas.com.br e deverão ser
acessadas da seguinte forma:
1 – clique em: acesso de candidatos;
2 – Em “digite as qualificações” escreva o Pais que consta na vaga;
3 – Clique em pesquisar.

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

Programa Jóvenes Profesionales
Código da vaga: v1302872
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Ciudad de México / Distrito Federal / MX
Natura ES una marca de origen brasileño, nacida de La pasión por La cosmética y
por las relaciones, presente en siete países de América Latina y en Francia. En
Brasil, somos La indústria líder en El mercado de cosméticos, fragancias e higiene
personal, como también en El sector de venta directa.

Nuestros productos son La mayor expresión de nuestra esencia. Para desarrollarlos,
movilizamos redes sociales capaces de integrar conocimiento científico y sabiduría
de las comunidades tradicionales, promoviendo, AL mismo tiempo, El uso
sustentable de La rica biodiversidad botánica brasileña. En La producción, no
realizamos pruebas en animales y hacemos observación estricta de las más
rigurosas normas de seguridad internacionales. Los resultados son creaciones

Cosméticas de alta calidad, que proporcionan placer y bienestar, con diseño
inspirado en las formas de La naturaleza.
Trabajar en Natura ES diferente
Somos una empresa de relaciones, por lo que nuestra esencia nos invita a cultivar
los vínculos que establecemos, siendo éstos El sostén de nuestro modelo comercial
“Red de Relaciones Sustentables”
Trabajar en Natura ES formar parte de un ambiente inspirador, desafiador y
multicultural que posibilita una oportunidad única de desarrollo personal y
profesional, ya que creemos que cuanto mayor ES La diversidad de las partes,
mayor ES La riqueza y La vitalidad Del todo.
ES también estar en una empresa con individuos protagonistas de SUS Carreras y
comprometidos en La construcción de un mundo mejor. ES estar constantemente
estimulado a asumir nuevos desafíos, generando resultados integrados en las
dimensiones económica, social y ambiental, ES decir resultados sustentables
alcanzados por medio de las relaciones de calidad.
Programa Jóvenes Profesionales
¿Quieres asumir El desafío de crear soluciones para nuestro negocio, las personas y
El mundo? Súmate a una experiencia de trabajo diferente, en un ambiente
innovador, inspirador, flexible y basado en El cuidado de las relaciones.
Nuestro programa tiene una duración de 1
Año en donde queremos potencializar
Tu talento
Para trabajar en equipo y liderar
Proyectos que aporten valor a La organización.
Queremos ayudarte a desarrollar competencias
Para promoverte como líder comprometido con La comunidad, El crecimiento Del
Negocio y El medio ambiente.
Podrás rotar por proyectos en distintas áreas en función de La evaluación en El
Proceso selectivo y las necesidades de La empresa.
¿Qué
Esperaremos
De ti?
Que
Seas líder deproyectos
Estratégicos definidos por El área.
Potencializar tu liderazgo,
Con un scope de desarrollo a puestos
Gerenciales a mediano/largo plazo.
Protagonismo,
Empatía, relacionamiento, proactividad.

Que
Te
Integres a los
Equipos y áreas para encausar tus
Tareas
y proyectos.

Vacantes dentro Del Programa:
Planeamiento Comercial
Relacionamiento Comercial
Comercial
Marketing
Requisitos:
Graduado Universitario con máximo 3 años.
Edad: 24 a 27 años.
Inglés Avanzado.
Experiencia profesional de hasta 3 años.
*Todas las vacantes a cubrir se encuentran en La Ciudad de México.
Etapas Del Proceso:
Inscripciones: Febrero
Tests Online: Marzo
Panel de Competencias: Marzo
Assessment Final: Abril
Si eres un joven con excelentes resultados académicos y que compartes los valores
de Natura y su compromiso con La transformación de las personas, La sociedad y El
mundo, no dudes en aplicar!
¡ INSCRÍBETE YA !
Observaciones:
Si tienes alguna Duda, contáctanos vía correo: sergioc@seedstalent.com.mx o AL
teléfono (52 55) 51 71 98 66 ext. 108 de Lunes a Viernes de 9 a 18 h.
Recuerda: Si tu correo electrónico tiene ANTI-SPAM, debes registrar en éste La
dirección Del correo electrónico de La Cia de Talentos (seedstalent.com.mx) para
que no haya pérdida de información sobre El proceso.
En caso de que los mensajes enviados a a ti correo no Sean recibidos puede ser
debido a: La bandeja de entrada está llena, La dirección no ES La correcta, La
bandeja de mensajes ha sido desactivada o cualquier problema con tu proveedor,
Cia de Talentos no será responsable ya que ponemos a a ti disposición otra forma
para acompañar El proceso, todos los mensajes enviados a a ti correo estarán en
La página exclusiva de servicios.
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de La Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que Cia de
Talentos se compromete a proteger La información personal proporcionada por SUS
usuarios (Datos Personales), y ES El responsable de su tratamiento en los términos
de La mencionada Ley cuando Sean recabados a través de su sitio de Internet,
sistema o cualquier otro medio impreso, y/o vía telefónica.
Al hacer clic en Confirmar, estarás de acuerdo a nuestro aviso de Privacidad. Para
consultar El texto completo, favor de consultar La siguiente página:
http://www.ciadetalentos.com.mx/avisodeprivacidad/aviso.pdf

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

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

Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 50.315 vagas, além de Cadastro de Reserva.
•

Nacional

•

Centro-Oeste

•

Nordeste

•

Norte

•

Sudeste

•

Sul
Órgão

Vagas

Correios Aprendiz

3.903

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

Aeronáutica Estagiária e Sargento da aeronáutica

480

FUNAI Estagiário

Várias

Brasil Todos os níveis de escolaridade

Várias

Federal Juiz

22

Concursos Abertos no Centro-Oeste

Distrito Federal
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

FUNAI Estagiário

Várias

Órgão

Vagas

Brasil Todos os níveis de escolaridade

Várias

Marinho Fuzileiro

1.860

Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal
Goiás
Órgão
Mineral Nível Médio/Técnico

Vagas
52

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

Adelândia Níveis Fundamental e Médio

Três

Câmara de Colinas do SulTodos os níveis de escolaridade

12

Goiás Níveis Médio e Superior

Quatro

Superior Professor

Várias

FUNAI Estagiário

Várias

Goiano Professor e Professor de biologia

Dois

Goiás Nível Superior

Dois

Goiano Professor e Professor de geografia

Dois

Nacional Estagiário
Adelândia Todos os níveis de escolaridade

Várias
340

Órgão
Aportados os níveis de escolaridade

Vagas
63

Alegre Todos os níveis de escolaridade

165

Caçu Todos os níveis de escolaridade

125

Catalão Todos os níveis de escolaridade

Várias

Corumbaíba Níveis Fundamental e Superior

36

Prefeitura de ItauçuTodos os níveis de escolaridade

37

Jaraguá Todos os níveis de escolaridade

Várias

Nerópolis Todos os níveis de escolaridade

104

Rianápolis Todos os níveis de escolaridade

35

Prefeitura de Rio VerdeTodos os níveis de escolaridade
Goiás Nível Fundamental

400
65

Araguaia Níveis Médio e Superior

253

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

Cinco

Varjão Todos os níveis de escolaridade

107

Econômicos Níveis Médio e Superior

218

Goiás Professor

89

Veja todos » Concursos Abertos Goiás
Mato Grosso

Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

FUNAI Estagiário

Várias

Garças Níveis Médio e Superior

36

Parecis Todos os níveis de escolaridade

21

Cuiabá Auditor

10

Prefeitura de ItiquiraAgente comunitário de saúde

10

Prefeitura de JuruenaMerendeira

Várias

Lacerda Todos os níveis de escolaridade

Sete

Lacerda Todos os níveis de escolaridade

14

Olímpia Nível Superior

21

Xavantino Nível Superior
Preta Todos os níveis de escolaridade

Quatro
89

Azevedo Todos os níveis de escolaridade

208

Branco Nível Superior

Um

Povo Todos os níveis de escolaridade

Seis

Cáceres Níveis Médio e Superior

Três

Órgão
Grosso Nível Superior

Vagas
Dois

Grosso Professor

Várias

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

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

Grande Agente e Agente de combate às endemias

310

Grandes Níveis Médio e Superior

645

Grande Todos os níveis de escolaridade
Penitenciário Agente

1.036
438

Iguatemi Níveis Fundamental e Médio

Nove

FUNAI Estagiário

Várias

Taboado Níveis Fundamental e Superior

13

Caarapó Todos os níveis de escolaridade

310

Deodápolis Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de DouradosTodos os níveis de escolaridade
Dourados Guarda

85
521
92

Órgão
Dourados Advogado

Vagas
Dois

Eldorado Professor

Várias

Oeste Psicólogo

Várias

Sul Nível Superior

28

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul

Concursos Abertos no Nordeste

Alagoas
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

FUNAI Estagiário

Várias

Lino Todos os níveis de escolaridade

82

Prefeitura de Ouro BranccoTodos os níveis de escolaridade

173

Veja todos » Concursos Abertos Alagoas
Bahia
Órgão
Mineral Nível Médio/Técnico
IBGE Níveis Médio e Superior

Vagas
52
1.409

Órgão

Vagas

INSS Níveis Médio e Superior

950

Ilhéus Todos os níveis de escolaridade

520

Freitas Todos os níveis de escolaridade

14

Felipe Todos os níveis de escolaridade

Sete

Embasa Estagiário

Várias

FUNAI Estagiário

Várias

Baiano Nível Superior

Cinco

Baiano Nível Superior

Várias

Itaparica Todos os níveis de escolaridade

65

Curitibaguarda

20

Margarida Todos os níveis de escolaridade

238

Cássia Nível Superior

Três

Salvador Níveis Médio e Superior

32

UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São FranciscoProfessor

10

Veja todos » Concursos Abertos Bahia
Ceará
Órgão
Mineral Nível Médio/Técnico

Vagas
52

Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

Corrutível Superior

Cinco

FUNAI Estagiário

Várias

Amontada Todos os níveis de escolaridade

244

Prefeitura de CroatáTodos os níveis de escolaridade

158

Mauriti Alfabetizador e Coordenador de turma

43

Novo agente

232

Uruburetama Todos os níveis de escolaridade

606

Nova Todos os níveis de escolaridade

180

UFC - Universidade Federal do CearáProfessor

Oito

UFC - Universidade Federal do CearáProfessor

Um

Veja todos » Concursos Abertos Ceará
Maranhão
Órgão

Vagas

Hospitalares Todos os níveis de escolaridade

7.902

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

Órgão

Vagas

Previdência Agente

100

Maranhão Todos os níveis de escolaridade

152

Veja todos » Concursos Abertos Maranhão
Paraíba
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

FUNAI Estagiário

Várias

Aguiar Todos os níveis de escolaridade

24

Bravo Todos os níveis de escolaridade

79

Itaporanga Alfabetizador e Coordenador de turmas

63

Marcação Todos os níveis de escolaridade
Paraíba Nível Superior

154
12

Veja todos » Concursos Abertos Paraíba
Pernambuco
Órgão
Mineral Nível Médio/Técnico

Vagas
52

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

Órgão

Vagas

Camaragibe Níveis Médio e Superior

Oito

Mata Todos os níveis de escolaridade

Nove

Câmara de SanharóAssessor de serviços legislativos

Três

Pernambuco Todos os níveis de escolaridade

52

Saltinho todos os níveis de escolaridade

125

Guabiraba Todos os níveis de escolaridade

277

Brejinho Todos os níveis de escolaridade

136

Buíque Todos os níveis de escolaridade

352

Cachoeirinha Odontólogo e Técnico em enfermagem
Ouricuri Todos os níveis de escolaridade

Quatro
467

SAD - Secretaria de Administração do EstadoNíveis Médio e Superior

22

Pernambuco Nível Superior

13

UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São FranciscoProfessor

10

Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco
Piauí
Órgão
Mineral Nível Médio/Técnico
IBGE Níveis Médio e Superior

Vagas
52
1.409

Órgão
INSS Níveis Médio e Superior

Vagas
950

Piauí Níveis Fundamental e Médio

18

Buriti Todos os níveis de escolaridade

84

Guadalupe Níveis Médio e Superior

21

Parente Todos os níveis de escolaridade

39

Gil Nível Superior

13

Níveis Médio e Superior

15

Gonçalves Níveis Médio e Superior

13

Piauí Todos os níveis de escolaridade

93

Piauí Todos os níveis de escolaridade

15

Piauí Níveis Médio e Superior

15

UFPI - Universidade Federal do PiauíProfessor

Seis

Veja todos » Concursos Abertos Piauí
Rio Grande do Norte
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

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

15

Órgão
Norte Professor

Vagas
26

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte
Sergipe
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

Itabaiana Todos os níveis de escolaridade

14

SESCOOPNíveis Médio e Superior

Um

Veja todos » Concursos Abertos Sergipe

Concursos Abertos no Norte

Acre
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

Agronomia Níveis Médio e Superior

Várias

FUNAI Estagiário

Várias

Acre Nível Superior
Veja todos » Concursos Abertos Acre

51

Amapá
Órgão
IBGE Níveis Médio e Superior

Vagas
1.409

Amapá Todos os níveis de escolaridade

158

INSS Níveis Médio e Superior

950

Trabalho Níveis Médio e Superior

28

FUNAI Estagiário

Várias

Amapá Níveis Médio e Superior

30

Veja todos » Concursos Abertos Amapá
Amazonas
Órgão
Mineral Nível Médio/Técnico

Vagas
52

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

FUNAI Estagiário

Várias

Constant Todos os níveis de escolaridade

727

Coari Nível Fundamental

520

Itacoatiara assistente e Psicólogo
Cachoeira Todos os níveis de escolaridade

12
933

Órgão

Vagas

Tonantins Todos os níveis de escolaridade

721

Uarini Todos os níveis de escolaridade

370

Educação Nível Superior

49

Veja todos » Concursos Abertos Amazonas
Pará
Órgão

Vagas

Minerais Nível Médio/Técnico

52

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

Trabalho Níveis Médio e Superior

28

FUNAI Estagiário

Várias

Abaetetuba Todos os níveis de escolaridade

1.057

Gurupá Agente

19

Vista Todos os níveis de escolaridade

179

Amazônica todos os níveis de escolaridade

154

Veja todos » Concursos Abertos Pará
Rondônia
Órgão
Minerais Nível Médio/Técnico

Vagas
52

Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

FUNAI Estagiário

Várias

Guajará-mirim Nível Superior

30

Prefeitura de TheobromaNível Superior

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Rondônia
Roraima
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

FUNAI Estagiário

Várias

Roraima Nível Superior

Cinco

Roraima Professor

Cinco

Roraima Professor

49

Roraima Professor

Oito

Veja todos » Concursos Abertos Roraima
Tocantins
Órgão
IBGE Níveis Médio e Superior

Vagas
1.409

Órgão
INSS Níveis Médio e Superior

Vagas
950

Tocantins Nível Superior

60

Câmara de ItapiratinsNíveis Fundamental e Médio
Miranorte Níveis Fundamental e Médio

Quatro
Três

FUNAI Estagiário

Várias

Tocantins Todos os níveis de escolaridade

54

Tocantins Todos os níveis de escolaridade

102

Pública Bolsista

125

Veja todos » Concursos Abertos Tocantins

Concursos Abertos no Sudeste

Espírito Santo
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

Cariacica Todos os níveis de escolaridade

886

Castelo Todos os níveis de escolaridade

60

Jetibá Arquiteto

Um

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo
Minas Gerais
Órgão
Bombeiros Nível Médio

Vagas
500

Minerais Nível Médio/Técnico

52

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

Claros Níveis Médio e Superior

65

Passos Todos os níveis de escolaridade

296

Câmara de Carmo de MinasTodos os níveis de escolaridade

Três

Itabirito Todos os níveis de escolaridade

15

Piêna gente e Agente de finanças

Dois

Paranaíba Todos os níveis de escolaridade

Três

Câmara de UrucuiaNíveis Fundamental e Médio

Sete

Embateríeis Médios e Superiores

100

FUNAI Estagiário

Várias

Varginha Guarda

15

Faria Nível Superior

100

Órgão

Vagas

Brasil Todos os níveis de escolaridade

Várias

Uberaba Níveis Médio e Superior

Nove

Itabirito assistente e Médico veterinário

12

Prefeitura de Além ParaíbaTodos os níveis de escolaridade

42

Vasconcelos Todos os níveis de escolaridade

Várias

Paranatinga todos os níveis de escolaridade

40

Araújos Nível Fundamental

Várias

Barbacena Todos os níveis de escolaridade

639

Betim Todos os níveis de escolaridade

780

Despacho Todos os níveis de escolaridade

39

Braúnas Todos os níveis de escolaridade

46

Prefeitura de BrazópolisTodos os níveis de escolaridade
Campestre Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Campina VerdeTodos os níveis de escolaridade

Nove
86
Várias

Nova Todos os níveis de escolaridade

43

Carandaí Todos os níveis de escolaridade

43

Paranaíba Todos os níveis de escolaridade

Várias

Órgão
Rico Todos os níveis de escolaridade

Vagas
188

Cipotânea Todos os níveis de escolaridade

28

Cipotânea Todos os níveis de escolaridade

168

Cláudio Todos os níveis de escolaridade

152

Cláudio Guarda

Seis

Dentro Todos os níveis de escolaridade
Conquista Todos os níveis de escolaridade
Cristália Nível Superior

99
101
Várias

Otoni Todos os níveis de escolaridade

41

Dentro Todos os níveis de escolaridade

62

Vasconcelos Todos os níveis de escolaridade

133

Dionísio Todos os níveis de escolaridade

16

Silvério Todos os níveis de escolaridade

17

Fervedouro Agente e Agente de combate às endemias

32

Gaspar Todos os níveis de escolaridade

Várias

Fronteira Todos os níveis de escolaridade

266

Frutal Todos os níveis de escolaridade

179

Órgão
Prefeitura de IbertiogaTodos os níveis de escolaridade

Vagas
75

Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais
Rio de Janeiro
Órgão

Vagas

Minerais Nível Médio/Técnico

52

Termonuclear Níveis Médio e Superior

32

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

UNIRIONíveis Médio e Superior

335

Jardim Todos os níveis de escolaridade

18

Cabo Todos os níveis de escolaridade

32

Tanguá Níveis Fundamental e Médio

12

Comerciais Todos os níveis de escolaridade

13

FUNAI Estagiário

Várias

Fluminense Nível Superior

Quatro

Brasil Todos os níveis de escolaridade

Várias

Marinha Fuzileiro

1.860

Resende Todos os níveis de escolaridade

473

Órgão

Vagas

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª RegiãoJuiz do trabalho substituto

11

Fluminense Nível Superior

58

Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro
São Paulo
Órgão

Vagas

Minerais Nível Médio/Técnico

52

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

Paulo Todos os níveis de escolaridade

103

INSS Níveis Médio e Superior

950

Paulo Todos os níveis de escolaridade

214

Urbana Níveis Médio e Superior

176

Bariri Advogado e Procurador jurídico

Um

Cerquilho Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Peixoto Advogado e Procurador jurídico

Um

Morto dos os níveis de escolaridade

Três

Câmara de NipoãEscriturário legislativo

Um

Peruíbe Níveis Médio e Superior

Cinco

Manuel Níveis Médio e Superior

Dois

Órgão

Vagas

Lagos Técnico

20

Paulista Todos os níveis de escolaridade

90

COTIAPREVNíveis Médio e Superior

Seis

Saúde Médico e Médico PSF

Um

Radiologia Todos os níveis de escolaridade

11

DETRAN Examinador

Várias

DETRAN Examinador

Várias

FUNAI Estagiário

Várias

UNESP Historiógrafo

Um

Níveis Médio e Superior

10

Brasil Todos os níveis de escolaridade

Várias

Gestalt odos os níveis de escolaridade

15

Serra Nível Superior

66

Cafelândia Níveis Fundamental e Superior

19

Artes Nível Superior

13

Itápolis Agente e Diretor escolar

36

Itararé Nível Superior

Várias

Órgão

Vagas

Jacareí Todos os níveis de escolaridade

303

Lindóia Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Lorena Todos os níveis de escolaridade

163

Louveira Todos os níveis de escolaridade

27

Lucélia Níveis Médio e Superior

Cinco

Marília Todos os níveis de escolaridade

Várias

Marinópolis Nível Superior
Morto dos os níveis de escolaridade
Piquete Professor
Pompeia Todos os níveis de escolaridade
Ferreira Agente e Agente de combate às endemias
Registro Todos os níveis de escolaridade
Índios Níveis Médio e Superior

Oito
29
Várias
66
110
47
Oito

Prefeitura de Ribeirão do SulTodos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de Ribeirão do SulTodos os níveis de escolaridade

Seis

Índios Níveis Médio e Superior

Dois

Pedras Nível Superior

Várias

Órgão

Vagas

Albertina Agente e Auxiliar de desenvolvimento infantil

11

Albertina Monitor

Um

Paraíba todos os níveis de escolaridade

Cinco

Veja todos » Concursos Abertos São Paulo

Concursos Abertos no Sul

Paraná
Órgão

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

Prefeitura de JaguapitãEducador infantil e Professor

11

Câmara de CambiraTesoureiro

Um

CISMEPARTodos os níveis de escolaridade

18

FUNAI Estagiário

Várias

Paraná Níveis Médio e Superior

60

Tamandaré Vigia

35

Andirá Médico

Um

Araucária Auxiliar e Educador social

35

Órgão
Roque Professor
Prefeitura de BorrazópolisAgente de combate às endemias

Vagas
15
Três

Cambará Todos os níveis de escolaridade

20

Cambará Todos os níveis de escolaridade

106

Azul Todos os níveis de escolaridade
Colorado Professor
Corbélia Todos os níveis de escolaridade
Curitiba Níveis Médio e Superior
Beltrão Agente
Ibiporã Todos os níveis de escolaridade
Mandirituba Todos os níveis de escolaridade

32
Dois
20
145
Cinco
25
333

Bárbara Todos os níveis de escolaridade

Nove

Bárbara Todos os níveis de escolaridade

12

Oeste Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Paiçandu Níveis Fundamental e Superior

Várias

Pinhais Médico e Médico da saúde da família

Nove

Pinhais Todos os níveis de escolaridade

68

Órgão
Pinhão Níveis Médio e Superior

Vagas
183

Prefeitura de RamilândiaTodos os níveis de escolaridade

20

Claro Todos os níveis de escolaridade

Várias

Claro Nível Superior

Várias

Claro Professor

Várias

Prefeitura de Rio Branco do SulTodos os níveis de escolaridade

209

Helena Níveis Médio e Superior

29

Andirá Todos os níveis de escolaridade

50

Federal Juiz

22

Londrina Professor

Várias

Maringá Auxiliarem Técnico administrativo

Dois

Paraná Professor

Três

Paraná Professor

Dois

Vitória Nível Superior

Cinco

Veja todos » Concursos Abertos Paraná
Rio Grande do Sul
Órgão
Minerais Nível Médio/Técnico

Vagas
52

Órgão
Vargas Todos os níveis de escolaridade

Vagas
168

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

Sul Nível Médio

Três

Maria Níveis Médio e Superior

20

Serra Contador e Supervisor administrativo

Um

Cooperativismo Professor

Quatro

FAURGS - Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do SulNíveis
Médio e Superior

Várias

IFRS - Instituto Federal de Educ. do Rio Grande do SulTodos os níveis de
escolaridade
Salto dos os níveis de escolaridade
Pinhal Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de ConstantinaNível Superior

23

156
19
Quatro

Faxinalzinho Níveis Médio e Superior

Seis

Westphalen Todos os níveis de escolaridade

128

Westphalen Todos os níveis de escolaridade

39

Gentil Níveis Fundamental e Superior

Dois

Órgão

Vagas

Xavier Todos os níveis de escolaridade

12

Imigrante Agente

Um

Imigrante Enfermeiro

Um

Ipê Todos os níveis de escolaridade

15

Cantos Nível Superior

Quatro

Cantos Agente

Um

Queimado Todos os níveis de escolaridade

Três

Campos Nível Superior
Vista Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de PaveramaTodos os níveis de escolaridade

18
Oito
Cinco

Alegre Assistente

28

Leopoldo Níveis Médio e Superior

91

Prefeitura de São Pedro do SulTodos os níveis de escolaridade

19

Prefeitura de São Valério do SulTodos os níveis de escolaridade

16

Sinimbu Cirurgião-dentista e Professor

Três

Prefeitura de TuparendiTodos os níveis de escolaridade

13

Vacaria Todos os níveis de escolaridade

12

Órgão

Vagas

Alegre Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Alegre Todos os níveis de escolaridade

22

Federal Juiz

22

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

Vagas

IBGE Níveis Médio e Superior

1.409

INSS Níveis Médio e Superior

950

FUNAI Estagiário

Várias

Chapecó Níveis Fundamental e Médio

Quatro

Velha Todos os níveis de escolaridade

41

Capinzal Níveis Médio e Superior
Prefeitura de CatanduvasTodos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Cerro NegroNível Superior

Várias
89
Sete

Concórdia Estagiário

Várias

Alta Professor

Quatro

Criciúma Agente e Agente de combate às endemias
Criciúma Todos os níveis de escolaridade

43
164

Órgão

Vagas

Florianópolis Níveis Médio e Superior

Várias

Fraíburgoauxiliar

Várias

Prefeitura de GaruvaAgente de combate às endemias

Dois

Pará Professor e Professor pedagogo

Um

Guaraciaba Todos os níveis de escolaridade
Guaraciaba Níveis Médio e Superior

Várias
Dois

Prefeitura de Guarujá do SulNíveis Médio e Superior

Quatro

Sul Fisioterapeuta e Psicólogo

Várias

Oeste Enfermeiro e Fisioterapeuta
Ibiaí todos os níveis de escolaridade

Dois
13

Imbituba Professor

Várias

Imbuia Todos os níveis de escolaridade

Várias

Indaial Nível Superior

Várias

Jardinópolis Professor

Quatro

Lacerdópolis Todos os níveis de escolaridade

Várias

Alves Todos os níveis de escolaridade

147

Macieira Psicólogo

Um

Órgão

Vagas

Modelo Todos os níveis de escolaridade

Seis

Mondas Todos os níveis de escolaridade

Três

Trento Níveis Fundamental e Superior

14

Veneza Nível Superior

Várias

Veneza Níveis Médio e Superior

Cinco

Sola Todos os níveis de escolaridade

Três

Penha Nível Superior

54

Princesa Níveis Fundamental e Médio

Várias

Fortuna Todos os níveis de escolaridade

Nove

Cecília Todos os níveis de escolaridade
Sul Nível Superior
Imperatriz Todos os níveis de escolaridade
Bonifácio Todos os níveis de escolaridade

26
Várias
16
Oito

Bonifácio Nível Superior

Várias

Prefeitura de São Cristóvão do SulTodos os níveis de escolaridade

Cinco

Cedro Todos os níveis de escolaridade

Seis

Cedro Agente

Dois

Órgão

Vagas

Martinho Todos os níveis de escolaridade

11

Martinho Níveis Fundamental e Superior

Várias

Brasil Auxiliar

Várias

Bonita Níveis Médio e Superior

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

ASSISTENTE SOCIAL DEFICIENTE / CAMPINAS E REGIÃO / 1 VAGA(S)
EMPRESA NACIONAL DE GRANDE PORTE NO RAMO DE TELECOMUNICAÇÕES está
com 1 vaga(s) em aberto para campinas e região.
Responsabilidades: ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E APOIO AOS COLABORADORES
DA EMPRESA.
Requisitos: FORMAÇÃO COMPROVADA E EXPERIÊNCIA NA ÁREA
Salário: a combinar
Benefícios: REMUNERAÇÃO VARIÁVEL, CARGA HORÁRIA REDUZIDA, FRETADO OU
VT, VALE ALIMENTAÇÃO, CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, ASSISTÊNCIA
SOCIAL E JURÍDICA, AUXÍLIO CRECHE PARA MÃES COM FILHOS ATÉ 5 ANOS,
Observações: AS VAGAS SÃO SOMENTE PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.
SERÃO AVALIADOS APENAS OS CURRÍCULOS COM LAUDO E CID.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de KELI para o e-mail
trabalheconosco@motiva.com.br com a sigla para DEFICIENTE no campo assunto
até o dia 22/02/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE SOCIAL DEFICIENTE no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Três

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:
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: k1680-70
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo

N.º vagas: 1
Data de abertura: 05/02/2016
Previsão de encerramento: 22/11/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RbFgky

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

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) 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

Estagiário (a) Jurídico
Código da vaga: k337-960
Ramo da empresa: Advocacia de Escritórios e Serviços Jurídicos
Cidade: Brasília/DF
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/02/2016

Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1X4x5Hc

Estagiário (a) de Direito
Código da vaga: k337-959
Ramo da empresa: Advocacia de Escritórios e Serviços Jurídicos
Cidade: Nova Lima/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/02/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1X4x6uV

Programa de Estágio
Código da vaga: k752-402
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/02/2016
Previsão de encerramento: 03/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1X4x6Lg

Estagiário (a) Administração
Código da vaga: k752-410
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1

Data de abertura: 12/02/2016
Previsão de encerramento: 15/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/20R5Llw

Programa Trainee Hidro 2016
A Viva Talentos Humanos está assessorando a Hidro, empresa global de alumínio
com produção, vendas e atividades comerciais em toda a cadeia produtiva, desde a
lavra de bauxita, refino de alumina, geração de energia até a produção de alumínio
primário, produtos laminados e reciclagem, na busca de novos talentos para o
Programa Trainee Hidro 2016.
Requisitos
Profissionais formados entre dezembro de 2013 e dezembro de 2015*, nos cursos
de Administração, Ciências Contábeis ou Engenharia (Automação, Elétrica,
Mecânica, Metalúrgica, Minas ou Química);
Inglês fluente;

Ter obtido bons resultados acadêmicos (será solicitado histórico escolar);
Conhecimentos no pacote Office (Excel, Word, Power Point);
Disponibilidade total para residir no estado do Pará.
*Será considerada formação até fevereiro de 2016 para faculdades que estiveram
em estado de greve no ano de 2015.
Você consegue mais informações sobre a empresa e o programa através do hotsite:
http://bit.ly/traineehydro. Inscreva-se!

Estagiário
Escritório de Advocacia busca profissional no perfil abaixo:
Local de trabalho: Centro da Cidade (RJ)
Atividades: Atividades internas, atuação na área cível.
Pré – requisito:
Cursando Direito a partir do 5º Período
Desejável experiência em contencioso de massa e uso de sistema para
acompanhamento e reporte processual.
Desejável experiência nos procedimentos do Juizado Especial Cível e Vara Cível.
Bolsa: R$1.000,00 + ajuda de custo de R$ 100,00 + vale transporte.
Interessados devem enviar currículo no CORPO do e-mail para:
curriculos.rhjuridico@gmail.com com o título: Est. Direito (Interno)

ESTAGIÁRIO INFORMÁTICA
Empresa localizada no Cachambi, seleciona estagiário (1 vaga) para atuar na área
de informática, conforme abaixo.
Perfil do candidato:
Escolaridade nível superior (cursando) a partir do 3° período
Desejável: ter conhecimentos técnico em computadores e redes
Residir preferencialmente nas áreas: zona norte, zona sul, zona oeste e baixada.
Horário: De segunda a sexta, das 07h00min às 15h00min horas.
Bolsa auxílio: R$ 726,00 + refeições no local + VT
OS CANDIDATOS QUE ATENDAM AO PERFIL DEVERÃO ENVIAR O CURRÍCULO PARA
O E-mail,
trabalheconosco@vitalis.ind.br,
COLOCANDO NO ASSUNTO: ESTAGIÁRIO DE INFORMÁTICA

Estagiário (a) Biblioteconomia
Código da vaga: k7-3249
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/02/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O5UVeH

Estagiário (a) Programador(a) Web
Código da vaga: k98-155
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/02/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O5UVeP

Estagiário (a) de Testes
Código da vaga: k98-156
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 11/02/2016
Previsão de encerramento: 29/02/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KJvqoL

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 13h00min às 21h10min e sábados d as
10h00min às 19h10min 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!

Caseiro - Belo Vale
Descrição Detalhada
Atividades:
Região afastada da cidade

Morar e trabalhar em propriedade privada
Cuidar e zelar pelo patrimônio, realizando serviços de limpeza e conservação
(roçar, podar e pequenos reparos), garantindo a conservação do local.
Requisitos:
A casa não é mobiliada
A pessoa terá que levar seus pertences (a empresa irá arcar com as despesas com
a mudança)
Ensino fundamental
Conhecimento na área de manutenção básica.
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 de Eventos em Museologia - São Paulo
Descrição Detalhada
Atividades:
Compreende organização, conservação, pesquisa e difusão de documentos e
objetos de caráter histórico, artístico, científico, literário ou de outra natureza.
Requisitos:
Possuir superior completo
Experiências de 1 ano na área de museologia como técnico em museologia,
superior em museologia ou áreas afins.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Babá Bilíngue - São Paulo
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Morumbi
Atividades:
Cuidar de uma criança de 3 anos, zelando pelo seu bem estar, higiene e
alimentação, bem como acompanhar a mesma em atividades externas.
Requisitos:

Disponibilidade para viagens.
Mínimo de 3 anos de experiência na função
Necessário inglês intermediário à avançado
Será um diferencial possuir passaporte
Comprovação da experiência anterior através de registro em carteira ou carta de
referência.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

