BANCO DE VAGAS DE 01/04/2016
Com o objetivo de se oferecer um serviço ao público em geral, o Banco de
Vagas mostra semanalmente um volume significativo de oportunidades de
trabalho disponíveis no mercado nacional e internacional.
Todas as informações são originadas dos diversos grupos de recrutamento,
não havendo qualquer participação pelos responsáveis pela criação na
colocação de pessoas desempregadas.
A ideia é oportunizar as vagas existentes. Não recebemos currículos para
avaliação.
Alertamos que cada interessado deve certificar-se previamente se há e
quais são as despesas que podem ser cobradas pela empresa que está
selecionando, para se evitar surpresas.
Ao repassar esta mensagem ao seu grupo de amigos, filhos e netos que
dela possam se beneficiar certamente você estará contribuindo para ajudar
a converter a Internet num meio sadio e útil para realizar obras
humanitárias e de real valor para sociedade, além de reforçar os laços de
amizade, máxima do Leonismo.

INDICE DAS VAGAS POR AREA
A) - Administrativa – página 2
B) - Alimentação – página 84
C) – Automotiva – página 100
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ADMINISTRATIVAS

Diretor Administrativo
Código da vaga: v1321183
Nível hierárquico: Diretoria
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Abril de 2016
Oportunidade para atuar como Diretor Administrativo, sendo responsável pela
gestão das áreas de compras, projetos, marketing, recursos humanos e financeiros.
Desejável experiência em empresa familiar e no varejo.
Formação: pós-graduação completa
Local: Água Verde
Horário: a combinar
Salário: a combinar
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321183/diretoradministrativo#sthash.R9O9B0CR.dpuf
www.vagas.com.br

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

Auxiliar 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

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

Assistente 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: uma
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

Gerente Tributário Sr.
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 mandatórios;
- 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 à
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 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 CUSTOS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
NVH Talentos Humanos está com uma 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: – Possuir experiência na função no segmento de hotelaria; – Ensino
superior completo em Administração; – Desejável inglês nível intermediário; –
Excel Intermediário; – Disponibilidade para início imediato; – Disponibilidade para
atuar no horário de segunda à sexta-feira das 08h às 18h00; – Residir em
Campinas ou Sumaré.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Refeição no Local e Uniforme. Após efetivação pacote
de benefícios: Convênio Médico, Convênio Odonto e Plano de Carreira.
Observações: Encaminhar o currículo com Pretensão Salarial. Vaga temporária com
grandes chances de efetivação.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane Braga
para o e-mail tatiane.braga@nvh.com.br com a sigla Analista de Custos no campo
assunto até o dia 02/06/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DE CUSTOS no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ANALISTA DE DP / SANTA BARBARA DO OESTE / SP / 1 VAGA(S)
SBO RH EM PARCERIA COM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE está com uma
vaga(s) em aberto para SANTA BÁRBARA DO OESTE / SP.
Responsabilidades: CLT
Requisitos: – Experiência comprovada na função em escritório de contabilidade; –
Residir em Santa Bárbara ou Americana.
Salário: a combinar
Benefícios: Á COMBINAR
Observações: Se preferir trazer pessoalmente cópia do currículo na Rua 13 de
maio, 423 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de MARIANA para o
e-mail recrutamento@sborh.com.br com a sigla ANALISTA DP no campo assunto
até o dia 11/04/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DE DP no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Analista de Recrutamento e Seleção
Código da vaga: k1645-51
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 04/03/2016
Previsão de encerramento: 06/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QzFSfY

Contador (a)
Código da vaga: k1977-4
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 04/03/2016
Previsão de encerramento: 01/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QzFNZF

Auxiliar Fiscal
Código da vaga: k1977-5
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 04/03/2016
Previsão de encerramento: 01/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Qx77eB

Contador (a) Pleno
Código da vaga: k2905-49
Ramo da empresa: Indústria de Equipamentos de Telecomunicações
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 04/03/2016
Previsão de encerramento: 01/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Qx79Dg

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1317869
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: UMA
Data de expiração: 07 de Abril de 2016
Atividades: Departamento jurídico, envolvendo:
Pagamentos em geral, emissão de Guias, cadastro de Processos, acompanhamento
de Processos nas áreas: Cível, Trabalhista, Tributário e JEC, acompanhamento de
processos e reclamações junto ao PROCON, notificações Extrajudiciais e outras
atividades pertinentes ao cargo.
Oferecemos remuneração e benefícios.
Horário: segunda à sexta - feira das 8h15 às 18h00.
VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1317869/assistentejuridico#sthash.LPyDAY8N.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico Auditoria
Código da vaga: v1279754
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Abril de 2016
Auxiliar ao corpo de advogados em tarefas administrativas / burocráticas.
Protocolar petição junto ao fórum e órgãos extrajudiciais nas esferas federal,
estadual e municipal. Realizar acompanhamento de processos judiciais e
administrativos. Alimentar o sistema de acompanhamento processual e arquivar
documentação. Gerar relatórios internos e para os clientes nos modelos préestabelecidos por eles.
Experiência em escritório de advocacia será um diferencial.
Ensino Superior completo ou cursando em Direito.
Ter bom relacionamento interpessoal, proatividade e organização. Possuir registro
na OAB será um diferencial.
Benefícios:
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Seguro de vida
Vale-refeição
Vale-transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)

Idiomas:
Inglês - Intermediário
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1279754/assistente-juridicoauditoria#sthash.1UfTzx4C.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Mandados e Requerimentos (Jurídico) - São Carlos
Código da vaga: v1317860
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Carlos / SP / BR
Data de expiração: 07 de Abril de 2016
Descrição:
• Interpretar e responder as ordens, ofícios e mandados judiciais;
• Cadastrar as informações no sistema operacional;
• Acompanhar o andamento processual através de follow-up;
• Demais atividades pertinentes à função.
Requisitos:
• Formação: cursando Direito;
• Informática: Excel intermediário;
• Idiomas: Inglês básico;
• Experiência/Conhecimentos: desejável conhecimento do código de defesa do
consumidor.
Informações Adicionais:
• Salário: compatível com o mercado;
• Benefícios: vale refeição, assistência médica, assistência odontológica e seguro de
vida;
• Horário: das 8h00 às 18h00;
• Local de trabalho: São Carlos, interior de São Paulo;
• Modalidade contratual: efetivo (CLT).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1317860/analista-de-mandadose-requerimentos-juridico-sao-carlos#sthash.lt7PT7d8.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo Geral
Código da vaga: v1317906
Nível hierárquico: Gerência

Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 07 de Maio de 2016
Requisitos da Vaga:
Atua com a gestão da equipe, respondendo pelos recursos humanos,
supervisionando o setor de compras dando assessoria a presidência da empresa,
elaborando relatórios gerenciais e conduzir reuniões de recursos materiais e
financeiros da área providenciando meios para que as atividades sejam
desenvolvidas em conformidade com as normas e procedimentos técnicos.
Está sob as responsabilidades de este Gerente Administrativo comandar setores
como contas a pagar e receber, financeiro, departamento de pessoal, tesouraria e
jurídico se responsabilizando por todas as áreas que envolvem a administração da
empresa para que em seu departamento tudo funcione perfeitamente, pois os
outros setores dependem muito do setor da administração.
Salário:
Checar pretensões.
Benefícios:
Assistência Médica;
Seguro de Vida;
Vale Refeição;
Local de Trabalho: Goiania
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1317906/gerenteadministrativo-geral#sthash.ZGCyOSt5.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Relacionamento
Código da vaga: v1318007
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Maceió / AL / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Abril de 2016
•
Será responsável pela venda de planos de saúde, bem como visita a
corretoras e parceiros do segmento comercial; Atuará na confecção de relatórios
mensais e reuniões com clientes e fornecedores.
•
Desejável experiência na área comercial n segmento de vendas de
planos de saúde; Formação superior em Administração de Empresas, Direito ou
profissões correlatas; Desejável vivência com treinamentos técnicos e
comportamentais; Desejável domínio da Legislação de ANS e SUSEP.
Salário: R$ 1.901,00 + comissão
Benefícios: Vale Transporte, Assistência Médica / Medicina em grupo,
Tíquete Refeição, Assistência Odontológica, Estacionamento.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: De segunda a sexta - das 9h às 18h

Informações adicionais: Disponibilidade para viagens; Possuir carro
próprio;
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/v1318007/gerente-derelacionamento#sthash.5dE5QQr7.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente administrativo
Código da vaga: v1317793
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Abril de 2016
Realizar a gestão de contratos compra de materiais de escritório, manutenção da
estrutura da empresa, controle de planilha de Excel, lançamentos no sistema e
controle de frotas de carros incluindo seguros, sinistros e controle de combustível.
Cursando superior nos cursos de administração de empresas.
Necessário Excel intermediário, noções de contabilidade e matemática financeira.
Horário de trabalho: Segunda a sexta, comercial.
Salário + benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1317793/assistenteadministrativo#sthash.PvwBXZnf.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR FINANCEIRO
Código da vaga: v1317982
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Abril de 2016
* CARGO: Auxiliar Financeiro
* SETOR: Financeiro

* HORÁRIO: 8h30 às 17h30
* ESCALA: 05x02 (Segunda à Sexta)
* REMUNERAÇÃO: Fixa + Insalubridade
* BENEFÍCIOS: VA+VR+VT+AM+AO+SV+CF+AC
* BAIRRO: Higienópolis (Próximo à Estação Paulista - linha amarela ou Consolação
- linha verde do metrô)
* REGIÃO: Zona Central de SP
**Necessário conhecimento com Excel
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1317982/auxiliarfinanceiro#sthash.r9hdDiip.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1318137
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Abril de 2016
Experiência de dois anos na área fiscal.
Rotina do departamento fiscal, inclusive fechamentos mensais.
Recebimento, conferência e lançamento de notas fiscais.
Apuração de impostos e de tributos indiretos
Organizar arquivos e fluxo de documentos
Atuar na classificação e escrituração fiscal, análise de operações fiscais.
Conhecimentos em notas fiscais eletrônicas e substituição tributária
Fazer a conferência de documentos fiscais de serviços tomados atentando-se para a
retenção dos tributos e contribuição incidentes
Realizar a apuração de ICMS (débito e crédito e ICMS-ST)
Obrigações acessórias, tais como: GIA, DCTF, SPED Fiscal e Contribuições, Nota
Fiscal Paulista.
Gestão de XML
Declaração de serviço tomado
Cadastramento/controle dos materiais comercializados pela empresa em ERP
Outros: Office básico e Excel intermediário.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1318137/assistentefiscal#sthash.7tyzJhH5.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Financeiro
Código da vaga: v1317787
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Abril de 2016
REQUISITOS:
Experiência com gestão de equipes, negociação com clientes, rotinas financeiras.
Disponibilidade para viagens, possuir CNH cat. B.
FORMAÇÃO:
Superior completo ou cursando em Administração, Gestão Financeira ou áreas afins
(relacionado a exatas).
CONHECIMENTOS:
Excel avançado.
FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES:
Acompanhar e apoiar as unidades nos processos relacionados à área financeira.
Gestão sobre os orçamentos, despesas, indicadores de cada unidade. Buscar junto
com a equipe o atingimento das metas, garantir a realização do processo, participar
de reuniões de negociação com os clientes.
HORÁRIO DE TRABALHO:
Segunda a sexta.
LOCAL DA VAGA:
São Paulo/ SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1317787/coordenadorfinanceiro#sthash.e1H3bT8X.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Sênior (Preços)
Código da vaga: v1318072
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Abril de 2016
Responsabilidades: Necessário ter experiência com elaboração de preços de
produto.
Calcular os valores de tarifas para cada produto e serviço, por perfil de cliente,
através de pesquisa de mercado e das metas orçadas de resultado.
Realizar precificações com resultados assertivos através da atualização constante
das premissas utilizadas no simulador de preços.

Pré-requisitos
•Superior completo
•Excel Avançado
Aphaville - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1318072/analista-decontroladoria-senior-precos#sthash.iO0zoVIK.dpuf
www.vagas.com.br

SECRETARIA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Somos uma empresa no setor de construção civil, trabalhamos com instalação e
manutenção de serralheria, aquecimento solar e autom de p está com duas
vagas(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Preferencialmente do sexo feminino
Requisitos: Precisamos de uma pessoa comunicativa, para atendimento ao publico
e telefone, com 2 graus completo (mínimo), conhecimentos com planilhas,
organizada, que tenha experiência na area de secretariado.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e refeição.
Observações: Horário de trabalho das 7:30 as 17:30 hs de segunda a sexta. De
preferencia que more próximo dos campos dos Amarais.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Celiane / Adilson
para o e-mail atendimento01@portsol.com.br com a sigla no campo assunto até o
dia 01/05/2016.
Veja outras vagas de secretaria no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k2232-98
Ramo da empresa: Consultoria em Saúde
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 08/03/2016
Previsão de encerramento: 29/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QKCJdj

ANALISTA DE DEP PESSOAL / INDAIATUBA / SP E CAMPINAS / SP / 1
VAGA(S)
Grupo Assist está com uma vaga(s) em aberto para INDAIATUBA / SP e CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Revisão de documentação; Cadastro do e-social.
Requisitos: - Experiência nas principais rotinas trabalhistas; - Conhecimento no
esocial; - Conhecimento no sistema Microsiga; - Pacote Office; - Noções de
Legislação Trabalhista; - Superior Completo em Administração de Empresas; - Bom
relacionamento interpessoal; - Gostar de trabalhar em equipe; - Proatividade; Foco no cumprimento de prazos;
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar.
Observações: - Disponibilidade Para Viagens
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bruna para o email rh@grupoassist.com.br com a sigla Departamento De Pessoal no campo
assunto até o dia 29/04/2016.
Veja outras vagas de Analista de Dep Pessoal no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE ALIMENTOS EM CONSERVAS estão
com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: ATUAR NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DESEMPENHANDO
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE
CONTROLE INTERNO, CONTATO COM FORNECEDORES, CONTROLES
ADMINISTRATIVOS, COTAÇÕES, ACOMPANHAMENTO DE VALIDADE DE
DOCUMENTOS E DEMAIS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
Requisitos: 2 GRAUS COMPLETAM - CONHECIMENTO EM ROTINAS
ADMINISTRATIVAS E DE ESCRITÓRIO, EXPERIÊNCIA EM ATENDIMENTO A CLIENTE,
TER HABILIDADE EM INFORMÁTICA (PACOTE OFFICE-SERÁ FEITO TESTES), BOA
COMUNICAÇÃO VERBAL E ESCRITA, SER PROATIVA, DINÂMICA.
Salário: a combinar
Benefícios: VT - CESTA BASICA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de BRUNA para o email selecao.conservas@hotmail.com com a sigla ASS ADM no campo assunto até o
dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. São
100% grátis!

AUX. ADM FINANCEIRO / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
CONLOG S/A está com uma vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: uma. Resiliência dois. Iniciativa três. Trabalhar em equipe
4.Proativo 5.Boa comunicação NECESSITA OFFICE / CONHECIMENTO EM SISTEMAS
SERÁ UM DIFERENCIAL
Requisitos:
1.
Compras de materiais de uso e consumo.
2.
Controle de relatórios em Excel
3. Controle do estoque
4.
Atendimento telefônico
5.
Executar serviços operacionais na área administrativa,
exercendo atividades multifuncionais, de assimilação e domínio.
6.
Executar serviços de maior complexidade, efetuando cálculos ,
lançamentos, operações de sistema informatizado, arquivamentos de documentos e
correspondências , conferencia e outas tarefas de expediente de escritório.
7.
Executar demais atividades inerentes ao setor por determinação
do Superior
Salário: a combinar
Benefícios: VA + VT + CONVENIO MÉDICO + SEGURO DE VIDA
Observações: SEG A SEX - HORARIO COMERCIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de KAREN RH para o
e-mail karen.santos@conlogsa.com.br com a sigla AUX. ADM no campo assunto até
o dia 14/04/2016.
Veja outras vagas de AUX. ADM FINANCEIRO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Advogado Jr
Código da vaga: v1321293
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campinas / SP / BR
Data de expiração: 13 de Abril de 2016
Atribuições:
Atuar no departamento Jurídico da empresa, nas áreas de contencioso e consultivo.
Acompanhar processos judiciais patrocinados por escritórios terceirizados, fazendo
o respectivo controle / relatórios.
Analisar contratos, elaborar termos de Acordo, notificações extrajudiciais, redigir
respostas aos ofícios expedidos por Órgãos Administrativos, tais como: Prefeitura,
Procon, Receita Federal, entre outros.
Conhecimentos e habilidades necessários:
Ensino superior completo em Direito (estar regularmente inscrito na OAB);
Conhecimentos no pacote Office e software jurídico.

Desejável experiência anterior em empresas de Construção Civil / Incorporadoras /
Ministério Público / Escritório.
Salário e benefícios:
Compatíveis com o mercado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321293/advogadojr#sthash.2EhMZ7tG.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Gestor Jurídico
Código da vaga: v1320877
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:13 de Abril de 2016
Realizar a gestão de carteira de direito do consumidor (contencioso de massa),
realizando as tratativas com o cliente, elaborando relatórios, implementando planos
de ação e definindo a melhor estratégia processual a ser aplicada em casos
estratégicos, correção de peças e andamentos, elaboração de peças complexas,
análises processuais e gestão de equipe.
Necessária experiência com Direito do Consumidor/Contencioso de Massa e gestão
de processos.
Remuneração compatível com o mercado.
Benefícios: VT, VR, AM e OAB.
Horário: De segunda a sexta, das 9h às 18h.
Local de trabalho: Zona Sul.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320877/advogado-gestorjuridico#sthash.qA9Ib84A.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Jurídico
Código da vaga: v1321248
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Abril de 2016

Atividades:
Atuar na elaboração de atos societários ordinários e extraordinários.
Atuar na participação em projetos de reestruturação societária, fusões e aquisições.
Atuar na análise e consultoria em contratos financeiros, procurações para
representação da companhia, consultoria, elaboração e análise de contratos na área
de marcas e patentes.
Requisitos:
Experiência na área societária, com conhecimentos de companhia aberta e análise
de contratos financeiros.
Ensino Superior em Direito, com OAB ativa.
Ter inglês avançado.
Contratação CLT
Horário Comercial
Localização: Berrini
Avalie a descrição d
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321248/consultorjuridico#sthash.b3Dsqnsn.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO TRABALHISTA JR
Código da vaga: v1321298
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Americana / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Graduação em Direito, de preferência com Pós-Graduação em Direito do Trabalho
e/ou Direito Processual do Trabalho.
Experiência em escritório de advocacia que já tenha elaborado peças de defesa.
Experiência realizando audiências trabalhistas.
Experiência com sustentação oral
Conhecimento em processo digital.
Irá elaborar peças processuais, realizar audiências, possíveis sustentações orais em
Tribunais, elaboração de relatórios e alimentação de softwares para gestão dos
processos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321298/advogado-trabalhistajr#sthash.VMVajVNb.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR ADMINISTRATIVO PJ
Código da vaga: v1320834
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Americana / SP / BR
Data de expiração: 13 de Abril de 2016
O ocupante da vaga terá como responsabilidade principal as relações com o
Departamento De Pessoal, Fiscal e Contábil.
É requerido que o candidato tenha conhecimento e vivência em coordenação dos
processos de Departamento De Pessoal, Fiscal e Contábil.
Contratação Pessoa Jurídica, Residir na região de Americana/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320834/coordenadoradministrativo-pj#sthash.de1ro6oa.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1320652
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Abril de 2016
O profissional vai oferecer todo o suporte para a área jurídica da firma. Terá
contato com todas as linhas do direito.
BENEFÍCIOS
- Convênio médico
- Vale Refeição
- VT ou reembolso de fretado
- Inglês in Company
- Acesso a Universidade da Empresa EYU (eleita a melhor universidade corporativa
da empresa)
- PLR que pode chegar até um salário
- Desenvolver a carreira em uma das maiores empresas do mundo
- Ter a possibilidade de crescer dentro de uma BIG 4
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320652/assistentejuridico#sthash.BPsw5MRX.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo de Loja
Código da vaga: v1320636
Nível hierárquico: Gerência
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 12 de Maio de 2016
Requisitos da Vaga:
Rotinas de controle administrativo, financeiro e liberação de credito.
Loja do segmento de decoração, acessórios para casa, cama, mesa e banho.
Loja de rua.
Salário:
A negociar
Benefícios:
Assistência Médica;
Vale Refeição;
Local de Trabalho: Goiania.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320636/gerenteadministrativo-de-loja#sthash.q1I2B2aa.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1320646
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Data de expiração: 12 de Abril de 2016
O profissional irá atuar com a abertura e fechamento de empresas.
Fará visitas nas empresas. Necessário possuir CNH e saber dirigir.
Imprescindível conhecimento com abertura e fechamento de empresas e
conhecimentos na área de contabilidade.
Horário de trabalho: segunda a sexta, das 08h00 às 17h00.
Remuneração + Benefícios (vale alimentação, vale refeição, vale transporte,
convênio médico e odontológico, seguro de vida e auxílio farmácia).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320646/auxiliaradministrativo#sthash.jzJPe9BZ.dpuf
www.vagas.com.br

Secretária Administrativa
Código da vaga: v1320638
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 12 de Maio de 2016
Requisitos da Vaga:
Rotinas de Recepção e atividades administrativas
Experiência com Seguradoras será um diferencial.
Dominio das ferramentas: Excel, Word e Outlook
Salário:
R$ 1.200,00
Benefícios:
Vale Refeição;
Vale Transporte;
Local de Trabalho: Goiania
Segunda a Sexta das 9:00 às 18:00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320638/secretariaadministrativa#sthash.Shs3qrUP.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado Administrativo
Código da vaga: v1318244
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Macaé / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Abril de 2016
Atividades:
Gerenciar e controlar documentos relacionados aos recursos humanos e gestão de
pessoas;
Apoiar na implantação e coordenação de convênios da Empresa para usufruto dos
empregados (Hospitais, farmácias laboratórios, dentistas, entre outras;
Promover reuniões com os setores que supervisiona (Vigilância, Cozinha,
Transportes, etc) discutindo detalhes, problemas e soluções de cada setor, levando
ao conhecimento do Coordenador Administrativo a fim de facilitar o planejamento e
controle da área;
Receber os empregados da Administração Central, providenciando locação e
transporte, e acompanhando-os na obra;
Responder pela conservação e limpeza do canteiro de obras, identificando e
orientando os trabalhos de correção e manutenção, a fim de assegurar ambiente de
trabalho adequado e seguro.
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/v1318244/encarregadoadministrativo#sthash.pE1OXbVv.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1319292
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Teresópolis / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Abril de 2016
Atividades:
Atendimento ao público.
Gestão de equipe.
Monitorar e manter a qualidade no atendimento.
Elaboração de indicadores e planilhas.
Atendimento a solicitações internas e externas.
Escolaridade: Ensino Superior em Administração e similares.
*Necessário conhecimento em pacote Office;
Disponibilidade para horário: Plantonista diurno -(12x36)
Remuneração + VT + Assistência Médica e Odontológica + Alimentação Local +
Cartão Farmácia + Cartão Regina + Convênio SESC
Local de Trabalho: TERESÓPOLIS - RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1319292/supervisoradministrativo#sthash.NDk5RyvV.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Riscos - Gestão de Capital , Modelos e Indicadores
Código da vaga: v1321246
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Abril de 2016

Principais atividades:
- Coordenar a estrutura quantitativa (modelos, indicadores e base dados) que
suporta as áreas de Riscos de Liquidez, Mercado, Operacional e Gestão de Capital
na condução das seguintes atividades:
- Elaborar Dashboard, MIS e indicadores de Riscos de Liquidez, Mercado e
Operacional.
- Desenvolver e validar modelos/controles de identificação, mensuração,
acompanhamento e reporte dos Riscos de Liquidez, Mercado e Operacional.
- Coordenar o processo de Gestão de Capital (Basiléia, Reportes Regulatórios e
Gerenciais).
- Emitir relatórios de Gerenciamento do Risco de Liquidez, Mercado e Capital,
incluindo reportes à Alta Administração.
Conhecimento Técnico Necessário:
- Indicadores e MIS de Riscos de Mercado, Liquidez e Operacional.
- Reportes regulatórios (DRM, DDR, DRL, DLO) e gerenciais de Riscos.
- Processos e controles de Risco de Mercado, Liquidez e Gestão de Capital.
- Regulamentação bancária aplicada aos negócios financeiros na gestão de riscos.
- Ferramentas de Indicadores/BI, SQL, Visualbasic; Excel, Word e Powerpoint.
Conhecimento Desejado:
- Capital Regulatório/Econômico (diferenciais)
Base de Perdas
- Risco Operacional
Informações Adicionais:
- Salário: 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: Das 08h00 às 18h00;
- Local de trabalho: Zona Sul de São Paulo, próximo ao Shopping Morumbi;
- Modalidade contratual: CLT.
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/v1321246/coordenador-de-riscosgestao-de-capital-modelos-e-indicadores#sthash.VFbawJeq.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1320757
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 13 de Abril de 2016
Atividades desenvolvidas:
-Analisar contratos de prestação de serviços e verificar incidências tributaria;
- Conhecimento de abertura de CNPJ, junta comercial, secretarias de fazenda
municipais e estaduais;
- Conhecimento avançado em legislação tributária municipal, estadual e federal,
emissão NF,
- saber diferenciar legislação tributária entre estados e municípios.
- Desejável conhecimento em legislação trabalhista e previdenciária
- Conhecimento em Word, Excel e Power Point.
Enviar Pretensão Salarial
Segunda à sexta
Centro
Remuneração + VT + VR + Plano de Saúde e Odontológico.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320757/analistafiscal#sthash.SNb31sdp.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1321072
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Maio de 2016
Descrição:
•
Registrar notas de compras no sistema, verificando antes se há
o arquivo XML.
•
Identificar as notas que apresentarem divergências e
encaminhar ao departamento responsável (ex.: fiscal, comercial e armazéns) para
que sejam tomadas as providências necessárias.
•
Organizar/arquivar as notas Danfes (Documento auxiliar da NF
eletrônica), de acordo com os procedimentos.
•
Atualizar planilhas e controles, garantindo informações precisas,
•
Realizar o fechamento diário, para que os departamentos
financeiro e fiscal recebam informações das notas.
•
Separar as notas por movimento, numerar, identificar e
armazenar em sistema eletrônico.
•
Cumprir as políticas/procedimentos/normas relativos à empresa,
processo de trabalho e aos sistemas de gestão
Implementados.

•
Zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais,
equipamentos sob sua responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a
organização da documentação referente ao processo de trabalho.
•
Realizar outras atividades correlatas à sua função e aos
procedimentos do seu processo de trabalho.
Requisitos:
- Ensino Médio completo;
- Disponibilidade de horário;
Benefícios:
- Assistência Médica
- Assistência Odontológica
- Seguro de Vida
- Convênio Farmácia
- Vale-transporte
- Vale-refeição
- Desconto em Compras nas Lojas Próprias
- Parceria com Escolas de Idiomas e Universidades
- Parcerias com empresas de entretenimento.
Remuneração:
CLT (salário a combinar)
Horário de Trabalho:
De segunda a sexta, das 08h às 17h48.
Local de Trabalho: Vila Olímpia - São Paulo
**OBS: Vaga também para Pessoas com Deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321072/assistentefiscal#sthash.S3Xuxijf.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Finanças Sr
Código da vaga: v1320856
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Abril de 2016
Requisitos: Expertise no pacote Office, de preferência conhecimentos em VBA;
Facilidade com sistemas;
Experiência com implantação de melhorias de processos;
Experiências com Projetos;
Desejável experiência na área Financeira;
Perfil Comportamental: Capacidade analítica; Relacionamento Interpessoal;

Postura tranquila em relação às pessoas e indignada em relação aos problemas;
Dinamismo e pro atividade serão diferenciais;
Salário compatível com o mercado + benefícios.
Local de Trabalho: Rio de Janeiro
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320856/analista-de-financassr#sthash.pTG9MIcq.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Fiscal
Código da vaga: v1321070
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Abril de 2016
Empresa Multinacional do segmento de Outsourcing, busca Supervisor Fiscal para a
região da Zona Sul.
Necessário:
- Formação Superior em Ciências contábeis ou Direito;
- Experiência anterior trabalhando com consultoria na área fiscal e planejamento
fiscal;
- Experiência na área tributária (impostos retidos na fonte, ISS, elaboração de
obrigações acessórias);
- Experiência em retenções na fonte, DIRF, DCTF, SPED Contribuições, SPED Fiscal,
Per/Dcomp.
- Experiência anterior em cargos de liderança na área.
- Nível de inglês avançado/fluente é mandatório.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321070/supervisorfiscal#sthash.3eU2Dp1D.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1321164
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 13 de Abril de 2016
Pré-requisitos:
- Superior completo em Economia, Administração de Empresas, Engenharia ou
Ciências Contábeis;
- Disponibilidade para viagens;
- Experiência em contabilidade, escrituração fiscal e financeira, auditoria financeira,
controle de contas a pagar, receber e tesouraria, análise de resultados e controle
orçamentário.
Conhecimentos necessários:
- Excel intermediário;
- Inglês intermediário.
Funções e responsabilidades:
- Acompanhar e executar as diretrizes de trabalho estabelecidas pela Diretoria
Financeira, conferindo os métodos e as atividades de operação do Departamento
Financeiro;
- Conferir os relatórios de vendas emitidos diariamente pelo Setor de Atendimento;
- Conferir diariamente o relatório de contas pagas e a pagar emitido pelo Setor de
Contas a Pagar;
- Conferir diariamente os registros de valores recebidos e a receber oriundos do
Setor de Contas a Receber;
- Examinar e conferir os demonstrativos de conciliação do fluxo de créditos e
débitos dos cartões de credito e executar a conciliação bancária com os registros
internos do fluxo de entrada e saída do movimento em cheques, boletos bancários
ou dinheiro;
- Fazer auditoria, por amostragem, dos registros internos e dos documentos que
deram origem aos mesmos;
- Elaborar, com base nas diretrizes estabelecidas pela Diretoria Financeira, as pecas
orçamentárias do exercício;
- Executar o acompanhamento orçamentário, emitindo relatórios mensais das
discrepâncias verificadas;
- Analisar o Demonstrativo de Resultados (DRE) e o Balancete do mês anterior,
com base nas receitas e despesas verificadas.
Benefícios:
- Vale-transporte;
- Vale-alimentação;
- Plano de saúde.
Salário: a combinar
Horário de trabalho: Flexível (8h/dia)
Local de trabalho: Santa Cecília - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321164/analistafinanceiro#sthash.lQELe7kj.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1321073
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Florianópolis / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Abril de 2016
Contas a pagar, programar, efetivar, baixa e conciliar os pagamentos da empresa
no prazo estabelecido. Acompanhar os saldos das contas patrimoniais relacionadas
a pagamento e tomar as ações corretivas. Prover os relatórios para fim de
fechamento contábil e controles.
Requisitos: Bom conhecimento de Excel.
Benefícios: Vale alimentação + Seguro de vida + Plano Odontológico + Plano de
saúde.
Salário na faixa: R$2500,00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321073/assistentefinanceiro#sthash.GhgmUnkH.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Júnior
Código da vaga: v1320737
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Itajaí / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Maio de 2016
Principais Atividades:
- Participar da análise, controle e processo das contas a pagar;
- Efetuar a conciliação bancária;
- Controlar e verificar o movimento do fluxo de caixa;
- Realizar o controle do adiantamento de fornecedores;
- Contribuir na análise da movimentação e dos saldos dos fornecedores;
- Prestar suporte e esclarecer dúvidas a auditoria interna e externa;
- Conferir e processar o fechamento das contas a pagar;
- Analisar e processar o fechamento financeiro referente a contas a pagar;
- Analisar e emitir relatórios para suporte a decisão do superior imediato.
O que procuramos:
- Ensino Superior Completo em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas
afins;
- Experiência na função;
- Excel Intermediário
- Desejável Inglês Intermediário

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320737/analista-financeirojunior#sthash.Gi78GKmY.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Júnior
Código da vaga: v1321616
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Abril de 2016
Serão responsáveis pela elaboração de defesas e demais peças processuais,
atualização de sistema de gestão de processos, realização de acordos
(eventualmente), elaboração de relatórios e envio de e-mails em inglês.
Necessário inglês avançado, conhecimentos em Processo Civil e lei 9.099/95 e
pacote Office.
Remuneração compatível com o mercado.
Benefícios: Vale-transporte, Tíquete-refeição, Assistência Médica, Convênio com
farmácia e pagamento da OAB.
Horário: De segunda a sexta, das 9h às 18h.
Local de trabalho: Zona Sul.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321616/advogadojunior#sthash.a7OYyzW8.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado (a) Pleno
Código da vaga: v1321468
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Abril de 2016
Pré-Requisito:
Ensino Superior em Direito (com OAB ativa).
Conhecimento em gestão e contencioso;
Conhecimento em processo civil e trabalhista;
Excel e Sistemas ERP;
Gestão de escritórios terceirizados;

Conhecimento de rotinas financeiras;
Inglês e espanhol intermediário.
Descrição Resumida da Função:
Analisar contratos não regulados;
Elaborar Contratos, Aditivos, Acordos, Termos e Notificações de Encerramento de
Contratos Comerciais e Fundiários;
Prestar consultoria em direito civil, empresarial, do setor, através de
acompanhamento permanentemente da legislação setorial;
Elaborar notificações e contra notificações extrajudiciais acerca de contratos;
Análise e elaboração ou auxílio na resposta de ofícios recebidos, relativos às
Prefeituras e demais órgãos da administração pública, bem como àqueles enviados
pelas Contratadas em decorrência da execução do contrato;
Acompanhar as demandas contenciosas realizadas por escritórios terceirizados;
Analisar contratos, bem como elaborá-los com a supervisão necessária;
Acompanhamento da organização do arquivo físico de contratos e processos,
criando padrões bibliotecários simplificados, de forma que otimize do espaço físico
da Companhia;
Dar suporte a equipe mediante pesquisa de legislação e jurisprudências sobre
temas demandados pelas áreas cliente;
Acompanhar permanentemente a legislação setorial, dando pareceres nos temas de
média complexidade;
Contribuir com as informações necessárias para a prestação de contas junto aos
acionistas e governo nos assuntos de interesse dos principais stakeholders;
Atender as solicitações de auditorias internas e externas provendo a documentação
necessária relativa aos assuntos contratuais e contenciosos;
Executar outras tarefas correlatas de acordo com orientação e determinação
superior.
Benefícios:
Assistência Médica / Assistência Odontológica / Seguro de Vida em grupo /
Previdência Privada /Vale-Refeição / Política de Educação Continuada / Crédito
Consignado / PLR.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321468/advogado-apleno#sthash.KP4pGkCt.dpuf
www.vagas.com.br

ESPECIALISTA TRIBUTÁRIO
Código da vaga: v1321804
Nível hierárquico: Sênior
Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Abril de 2016

Liderar o time jurídico de Eficiência Tributária, zelando pelo suporte jurídico
tributário aos negócios, objetivando a máxima eficiência fiscal e tributária da Algar
Agro.
Conhecimento de legislação de tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS);
Conhecimento da legislação de ICMS;
Experiência em trabalhos de planejamento tributário
Desejável experiência na área Tributária de AGRONEGÓCIOS.
Desejável experiência em empresas de agronegócio;
Experiência na área Tributária
Curso superior em Direito ou Contábeis.
Conhecimento em Excel intermediário e Power point.
Desejável inglês (leitura)
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321804/especialistatributario#sthash.FHTApPXL.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1295176
Nível hierárquico: Gerência
Local: Salvador / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Maio de 2016
Descrição das Atividades:
- Gerenciar as áreas administrativa e financeira, envolvendo todos os seus
subsistemas, analisando processos e procedimentos, aplicando conceitos e teorias
para implantar ou aperfeiçoar os métodos de trabalho utilizados;
- Administrar todas as operações financeiras, visando manter o controle sobre as
movimentações bancárias, bem como processos de pagamentos e recebimentos;
- Definir as políticas e objetivos específicos de cada área/unidade, garantindo a
execução dos respectivos planos de ações, facilitando e integrando o trabalho das
equipes, visando otimizar os esforços para a consecução dos objetivos da empresa;
- Elaborar e aprimorar permanentemente os planos de trabalho, visando maximizar
a produtividade das equipes e/ou serviços e a redução de custos;
- Planejar a execução das atividades, orientando e controlando a realização, para
garantir o adequado funcionamento e atendimento das demandas;
- Assegurar a elaboração e cumprimento do programa orçamentário, através da
adequada orientação, direção e controle das despesas, das ações corretivas e dos
resultados alcançados com a sua implantação;
- Gerenciar e avaliar a rotina e desempenho da equipe, distribuindo atividades,
definindo prioridades, bem como negociando os prazos de entrega, orientando os

executores na solução de problemas e tomando decisões para assegurar o fluxo
normal dos trabalhos e os resultados previstos;
- Definir e avaliar as metas e indicadores, visando detectar desvios nos processos e
determinar ou propor modificações / melhorias necessárias para o cumprimento das
mesmas;
- Reportar à Diretoria o andamento dos trabalhos e resultados alcançados, através
de relatórios e reuniões, possibilitando uma avaliação geral das políticas e métodos
praticados.
Salário: R$12.000,00 à R$13.000,00
VR + VA + Convênio Médico + Convênio Odontológico;
Previdência Privada;
Participação nos Lucros.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1295176/gerenteadministrativo-financeiro#sthash.JYkTdNxF.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga:v1321393
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas:1
Data de expiração:14 de Abril de 2016
Realizar controle e prestação de contas do fundo fixo;
Realizar a compra de passagens e reservas de hotéis;
Fazer a emissão de guias e gestão de viagens das gerências (elaboração de
reembolso, adiantamento e prestação de contas de diárias, emissão de passagens,
reservas de hotéis, outros);
Realizar os lançamentos no sistema dos processos de aprovação de notas fiscais
dos serviços e/ou produtos da área.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321393/assistenteadministrativo#sthash.sm67EN48.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1321881
Nível hierárquico: Técnico

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Abril de 2016
Requisitos:
Tecnólogo em Recursos Humanos ou graduação em Administração;
Possuir alto nível de disposição para o trabalho;
Atenção concentrada para exclusão e inclusão de dados no sistema de ponto e
folha;
Responsabilidade pelo encaminhamento das folhas de frequência e espelhos de
ponto;
Responsabilidade pela elaboração das folhas de frequência e tratamento do ponto
eletrônico;
Ter boa dicção, ser comunicativa e facilidade para atendimento;
Iniciativa para executar tarefas, não precisando de intervenção constante do
superior hierárquico;
Descrição sumária do cargo:
Administrar o sistema de ponto de eletrônico e folhas de frequências
Tratamento das marcações, emissão dos espelhos e relatórios, apontamentos e
controle do saldo para banco de horas.
Atendimento aos funcionários.
Emitir as folhas de frequência mensalmente, sendo o período de apuração
quinzenalmente.
Enviar os kits das folhas de frequência separadas por funcionário, em ordem
alfabética, para as secretarias das unidades.
Receber as folhas assinadas pelos professores e conferir uma a uma, observando se
não há rasuras ou erros no preenchimento, havendo erros reenviar à folha com um
bilhete solicitando que seja refeita.
Dar baixa na planilha de controle
Arquivar todas as folhas separadas por ordem alfabética e centro de custo.
Atividades diversas
Representar e acompanhar os desligados ao sindicato para homologação.
Remuneração: R$ 1.668,00
Benefícios: VT + VA: R$ 120,00 + AM (Porto Seguro) + Previdência Privada
Vinculo Empregatício: CLT
Localização: Vila Madalena - Zona Oeste de São Paulo
Horário de trabalho:
Segunda á quinta das 7h450 às 17h45 com uma hora de intervalo
Sexta das 8h ás 17h com uma hora de intervalo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321881/auxiliaradministrativo#sthash.Wa7JJyc7.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1320766
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Abril de 2016
Necessário:
- Experiência com análise orçamentaria;
- Fluxo financeiro;
- Contas a pagar;
- Elaboração de relatórios;
- Planilhas;
- Fluxo de Caixa;
- Departamento de pessoal;
- Excel Avançado.
Formação Acadêmica: Administração, Economia ou Contabilidade.
Local de trabalho: Vargem Pequena
Escala: De segunda a Sábado
Salário: R$ 2.500,00 + VT
Avalie a descrição da empr
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320766/assistentefinanceiro#sthash.7vGC6gOO.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FISCAL / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Escritório contrato para atuar na área fiscal está com 1 vaga(s) em aberto para
Campinas.
Responsabilidades: Rotinas do Depto Fiscal
Requisitos: Apuração dos impostos, empresas de Lucro Presumido, Real e Simples,
prestadores de serviços, obrigações acessórias.
Salário: a combinar
Benefícios: Transporte, refeição, convenio médico e odonto
Observações: contrato via CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de rh para o e-mail
brvagascampinas@gmail.com com a sigla fiscal no campo assunto até o dia
15/04/2016.
Veja outras vagas de Assistente Fiscal no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k1426-1
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/03/2016
Previsão de encerramento: 30/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UbCJJE

AUXILIAR FINANCEIRO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Sigilosa está com 1 vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Análises referentes ao setor financeiro, auxilio aos
representantes, liberação de pedidos, entre outras.
Requisitos: Ensino Técnico ou Superior (ADM ou Áreas Correlatas), Experiência na
Função
Salário: a combinar
Benefícios: Fretado / Alimentação na Empresa / VR / CM + CO + Con. Farmácia
Observações: SÓ SERÃO AVALIADOS CURRÍCULOS DENTRO DO PERFIL ***ENVIAR
PRETENSÃO SALARIAL NO CORPO DO E-MAIL*** ***VAGA CLT COM PRAZO
DETERMINADO***
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamentograndesredes@hotmail.com com a sigla AUX FINANCEIRO no campo
assunto até o dia 05/04/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Advogado Júnior
Código da vaga: v1322952
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração: 16 de Abril de 2016
Requisitos:

• Superior Completo em Direito;
• OAB – Carteira da Ordem;
• Pós Graduação em curso ou concluída - áreas afins;
• Pacote Office intermediário;
• Experiência em empresas e/ou escritórios de advocacia.
Principais responsabilidades:
• Acompanhamento direto de demandas relevantes;
• Controle das audiências;
• Controle da contingência;
• Implantação e cumprimento de SLA e KPI´s dos escritórios;
• Acompanhamento de reuniões mensais entre Shoppings e Escritórios;
• Controle do Sistema Jurídico;
• Suporte jurídico aos shoppings;
• Controle sobre o regular cumprimento das orientações jurídicas (políticas e
procedimentos) pelos shoppings.
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1322952/advogadojunior#sthash.v7iDig40.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1323835
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Abril de 2016
Atividades administrativas do departamento/organização de arquivos físicos e
digitais
Revisar cobranças dos escritórios terceirizados e adotar providências internas para
pagamento/pagamento de despesas processuais
Planilhas de Contingências Judiciais
Gestão da pauta de audiências/preposto/testemunhas
Verificar com escritórios o recebimento da documentação para defesa
Elaboração de procurações e cartas de preposto
Acompanhar o RH nas audiências trabalhistas
Análise e elaboração de contratos simples, aditivos, rescisões, notificações e atas
societárias
Avalie a descrição
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1323835/assistentejuridico#sthash.6HSEAENa.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga: v1324408
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 19 de Abril de 2016
Requisitos:
- Inglês Avançado/Fluente;
- Conhecimentos em Excel;
- Superior Completo em Administração e áreas correlatas;
- Sólida experiência em rotinas administrativas;
- Experiência em Gestão de Arquivos.
- Experiencia em cotações e compras de material de escritório.
Atividades:
- Prestar suporte nas rotinas administrativas;
- Suporte em serviços de infra estrutura e telecom.;
- Apoio nas áreas administrativas e dp.
- Cotações e rotinas operacionais.
Remuneração: A combinar (atualizar pretensão salarial no cadastro).
Local: Centro RJ
Período: Março 2016 até outubro 2016
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324408/analistaadministrativo#sthash.WZ0wCJz2.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FISCAL/CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa multinacional de Agronegócio está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: .
Requisitos: Superior completo e/ou cursando em Ciências Contábeis ou
Administração. Experiência em lançamento de nota fiscal no sistema ERP,
conciliação bancária, relatórios contábeis. Sólidos conhecimentos práticos em
obrigações acessórias, sped fiscal, GIA, DCTF e apuração de impostos. Possuir
inglês para leitura e escrita.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte + vale refeição
Observações: Vaga temporária para 6 meses (licença maternidade). ENVIAR
PRETENSÃO SALARIAL.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carmen para o email carmen.ferreira@wcabrasil.com.br com a sigla FISCON no campo assunto até
o dia 04/04/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE FISCAL/CONTÁBIL no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Gerente Financeiro (a)
Código da vaga: k3422-194
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Feira De Santana/BA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 21/03/2016
Previsão de encerramento: 20/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WEnkPD

AUX. JURÍDICO
Código da vaga: v1324500
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Dará apoio ao departamento jurídico, nas rotinas de contencioso trabalhista;
- Elaborar e preencher os documentos/processos, exigidos pelo Ministério do
Trabalho, seguindo normas da Empresa, legislação vigente e orientações recebidas;
- Coletar junto às áreas envolvidas, os documentos necessários aos processos
movidos em desfavor da Empresa, copiando-os, autenticando-os e organizando-os,
para facilitar a preparação da defesa relativa aos processos judiciais trabalhistas;
- Efetuar o fechamento da pauta relativa às próximas audiências, conferindo toda a
documentação necessária, e efetuar cálculos prévios de possíveis verbas
trabalhistas apontadas como irregulares no contexto da reclamatória;
- Apoiar a equipe do Jurídico Trabalhista em assuntos relacionados à área de
atuação, criando elementos estatísticos pertinentes aos resultados às audiências,

avaliando atuação dos advogados parceiros, a demonstrando ao setor possível
diretrizes de atuação e postura em audiência;
- Representar a Empresa junto às DRT's e Sindicatos, quando solicitados, em todas
as cidades que a Empresa possui sede, e manter as demandas do contencioso
trabalhista. Representar a Empresa junto ao Ministério do Trabalho, MPT;
- Manter-se atualizado e informado com relação à legislação trabalhista e
previdenciária, informando a seu superior as ocorrências e/ou irregularidades
encontradas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324500/auxjuridico#sthash.lBNJasuy.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1324763
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Santa Catarina / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES:
Profissional responsável por cadastrar, arquivar, controlar e preparar os processos
judiciais e administrativos, tomando as providências necessárias para as ações
judiciais, controlando o envio de informações e cadastro de novos produtos junto a
Agência Nacional de Saúde, acompanhando as modificações da legislação
divulgadas pela Agência Reguladora.
REQUISITOS NECESSÁRIOS:
Ensino Médio completo;
Informática;
Oratória;
Redação.
REQUISITOS DESEJÁVEIS:
Cursando superior, preferencialmente em Direito ou Administração.
REMUNERAÇÃO:
R$ 1.891,92.
BENEFÍCIOS:
Vale Alimentação;
Vale Refeição;
Plano de Saúde;
Assistência Odontológica;
Auxílio creche (filhos até 6 anos);
Plano de carreira, cargos e salários.
CARGA HORÁRIA:
220 horas mensais (De Segunda à Sexta, das 08h às 18h).
LOCAL:

Hospital Unimed (São José).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324763/assistentejuridico#sthash.yQViJVFR.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado JR - Contencioso Empresarial
Código da vaga: v1324674
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS:
- Acompanhamento de reclamações trabalhistas: levantamento de subsídios para
apoiar o escritório responsável pela condução dos processos, acompanhamento de
resultados de audiências e sentenças, providências junto às áreas internas
responsáveis para o cumprimento de acordos e decisões judiciais;
- Acompanhamento de ações cíveis visando recuperações de crédito (levantamento
e análise de documentos para subsidiar habilitações de crédito em recuperações
judiciais, execuções, monitórias, cobrança);
- Acompanhamento de eventuais diligências em fóruns ou órgãos públicos;
- Elaboração e atualização de relatórios de acompanhamento processual e de
contingências.
FORMAÇÕES TÉCNICAS REQUERIDAS
- Superior Concluído em Direito, com inscrição na OAB;
- Vivência com contencioso empresarial – trabalhista e cível;
- Experiência anterior em jurídico de empresa.
HORÁRIOS DE TRABALHO
- Segunda a sexta, das 08:30 às 17:30.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324674/advogado-jrcontencioso-empresarial#sthash.7JrlUBtk.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1324936
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Bahia / BR
Quantidade de vagas: um

REQUISITOS
• Formação: 2º GRAU COMPLETO OU SUPERIOR CURSANDO
• Experiência: Atendimento
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
• Especificar as principais atividades do cargo
INFORMAÇÕES
• Local de trabalho: Itaigara
• Horário de trabalho: 07:00 às 13:00
• Tipo de contrato: Efetivo
• Benefícios: Transporte, salário e plano de saúde.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324936/assistenteadministrativo#sthash.yD5bCKEU.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1324858
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Horário de Trabalho: segunda a sexta - 8h às 17h
Empresa oferece: Salário + VT ou ônibus corporativo + Vale-refeição (R$ 26,00) +
Assistência Médica Amil.
PERFIL:
Nível Superior Completo em Administração de Empresas, Economia, Engenharias ou
Afins.
Experiência em:
- Processos de Compras;
- Gestão de Inventário.
Conhecimento de:
- Informática Pacote Office;
- Sistema integrado ERP.
- Planejamento Orçamentário
- Inglês Intermediário
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324858/analistaadministrativo#sthash.MjN8LlbO.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Escritório
Código da vaga: v1324759
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades: Atendimento e direcionamento de visitantes externos e colaboradores.
Manutenção e atualização do cadastro de visitantes.
Atendimento telefônico.
Recebimento e envio de correspondência, documentos e materiais de amostras
para áreas solicitadas.
Controle dos protocolos de entrega.
Triagem de currículos e agendamento de entrevistas.
Controle das agendas de entrevistas, manutenção do status dos candidatos nas
planilhas e site da empresa.
Coleta e conferência de documentos e exames admissionais e demissionais.
Retorno a candidatos não aprovados.
Solicitação através de sistema e acompanhamento de material de consumo para as
áreas solicitantes.
Requisitos: Ensino médio completo. Desejável vivência com atendimento em
recepção.
Benefícios: Vale alimentação (R$ 300,00/por mês), Vale-refeição ou Refeitório, Vale
transporte ou Estacionamento na empresa. Após o período da experiência: Plano
médico e odontológico com co-participação.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324759/auxiliar-deescritorio#sthash.Zq1DQaoO.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1308484
Nível hierárquico: Pleno
Local: Minas Gerais / BR
Quantidade de vagas: uma
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. Comandar setores como contas a pagar e
receber, financeiro, tesouraria e patrimônio se responsabilizando por todas as áreas
que envolvem a administração da empresa para que em seu departamento tudo
funcione perfeitamente, pois os outros setores dependem muito do setor da
administração. Ter um bom desempenho como Gerente além da graduação é

essencial que tenha capacidade de liderança, espírito empreendedor e objetividade,
deve ter uma visão holística da empresa para que possa enxergar todos os setores,
a interatividade entre os mesmos, e criar controles internos eficientes, eficazes e
efetivos para se antecipar aos futuros problemas. Experiências e/ou Qualificações:
Nenhuma experiência requerida. Regime de contratação: CLT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1308484/gerenteadministrativo-financeiro#sthash.7ztGnihW.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Jr
Código da vaga: v1325111
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Objetivo da Função:
Responsável por realizar as atividades operacionais da área de Backoffice da Mesa
de Operações com foco na Reconciliação Contábil das Contas de Bancos e
Operações Financeiras e colaborar com as entregas da área (SLAs)
Principais atividades:
• Entender do processo de Conciliação Bancária;
• Analisar as Contas Patrimoniais (Ativo e Passivo);
• Efetuar reclassificações Contábeis;
• Auxiliar no fechamento contábil, lançamentos e provisões;
• Saber as regras da auditoria e SOX;
• Propor melhorias nos processos e sistemas atualmente utilizados pela área;
• Cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega das áreas.
Formação:
Superior cursando em Contábeis, Administração ou Economia.
Conhecimentos Necessários:
Conhecimentos técnicos em Excel Intermediário.
Local de Atuação:
Cenesp - São Paulo/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325111/analista-financeirojr#sthash.VSHXCUHH.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Sênior (Impostos Diretos)
Código da vaga: v1325160
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
•
Apuração, contabilização e conciliação dos
impostos IRPJ e CSLL;
•
Elaboração e entrega de arquivos ECF;
•
Transfer Pricing;
•
Apuração de PIS/COFINS e Retidos;
•
Acompanhamento de legislação tributária e
benefícios fiscais;
•
Participação em projetos de recuperação de
créditos.
Perfil desejado:
•
Formação superior complete em Ciências
Contábeis;
•
Fortes conhecimentos em impostos diretos
(IRPJ e CSLL);
•
Experiência com sistema ERP;
•
Dinamismo e trabalho em equipe.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325160/analista-fiscal-seniorimpostos-diretos#sthash.E7un4n9r.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Fiscal com foco em Comércio Exterior
Código da vaga: v1309728
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos:
Ensino superior completo em Administração, Direito, Comércio Exterior, Relações
Internacionais ou áreas afins;
Pacote Office;
Inglês avançado a fluente (será testado);
Experiência na área fiscal, com foco em comércio exterior, em empresas e/ou
indústrias de médio a grande porte;
Conhecimento de regimes especiais;
Imprescindível disponibilidade para residir em Angra dos Reis.
Atribuições do cargo:

- Monitorar o recebimento de cargas em área alfandegada;
- Analisar, orientar e acompanhar as atividades da equipe;
- Realizar o planejamento operacional das atividades e a elaboração de rotinas e
procedimentos;
- Representar a empresa junto aos órgãos fiscalizadores do comércio exterior;
- Fornecer suporte ao departamento jurídico para atendimento das demandas dos
órgãos competentes;
- Elaborar relatórios diversos;
- Realizar o controle financeiro das operações portuárias, do entreposto aduaneiro e
controle de obrigações acessórias junto a Receita Federal.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1309728/supervisor-fiscal-comfoco-em-comercio-exterior#sthash.SJZeKcFF.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Compliance Pleno
Código da vaga: v1324467
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Escopo das atividades:
Participação nas rotinas administrativas, no desenvolvimento de controles,
atividades e projetos de Compliance do BNY Mellon.
Formação Acadêmica Mínima desejável:
Graduação completa em Administração, Economia, Direito ou Ciências Contábeis.
Requisitos:
Experiência no Mercado de Capitais, em áreas de controle (Compliance, Controles
Internos, Risco Operacional ou Auditoria);
Conhecimento Avançado do pacote Office, principalmente Excel;
Perfil proativo, dinâmico, comunicativo e de bom relacionamento interpessoal; e
Inglês avançado.
Diferenciais:
Programação VBA;
Experiência em mapeamento de processos/testes de controle, em consultorias ou
auditorias - metodologia “Big Four”;
Conhecimento de Fundos de Investimento.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324467/analista-decompliance-pleno#sthash.Lc7VXjCR.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Financeiro
Código da vaga: v1324555
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
Garantir à gestão dos processos financeiros de apoio a operação
Análise de movimentação financeira e de recursos para a operação
Coordenação dos processos de conciliação
Acompanhamento e atualização da carteira de investimentos
Elaboração e análise de fluxo de caixa
Garantir o fechamento contábil
Elaboração de relatórios financeiros
Interface com bancos e clientes
CONHECIMENTOS/HABILIDADES:
Graduação em Administração de Empresas ou área correlata a função, com
especialização concluída ou em andamento
Conhecimento de regulamento e operação de FIDCs
Conhecimento de operações bancárias
Conhecimento de análise financeira e processos da área
Deve apresentar boa capacidade de análise, com foco em resultados
Inglês avançado será considerado um diferencial
BENEFÍCIOS:
Remuneração e benefícios compatíveis com o mercado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324555/coordenadorfinanceiro#sthash.8RAQrYGE.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1324752
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Blumenau / SC / BR
Buscamos um profissional que será responsável por rotinas administrativas,
processamento de informações e organização de arquivos. Fará manutenções em
títulos, controle e arquivamento de documentos além de atividades de digitação.
Requisitos:
- Cursando graduação em Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins.
- Conhecimento em pacote Office.
- Desejável Excel Intermediário.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324752/assistentefinanceiro#sthash.w8b97636.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR FINANCEIRO
Código da vaga: v1309272
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Espírito Santo / BR
Quantidade de vagas: uma
Buscamos um profissional experiente para coordenar as atividades relativas à área
financeira e participar na tomada de decisões. Realizar o planejamento de toda a
rotina financeira. Preencher, acompanhar e analisar os indicadores da área.
Estabelecer negociação com instituições bancária e elaborar relatórios financeiros
para apresentação à diretoria. Elaborar e acompanhar o orçamento do
departamento e de relatórios financeiros. Participar no processo de planejamento e
tomada de decisão para as finanças de todo o departamento. Reparar lançamentos
para ajustar a contabilidade geral, se responsabilizar pela área financeira
coordenando e controlando os processos relacionados à tesouraria, contas a pagar,
contas a receber. Essencial que esteja constantemente atualizado sobre o
progresso do departamento. Capacidade de detectar irregularidades e deficiências
nos documentos financeiros, capacidade de analisar, identificar problemas de forma
eficaz encontrando soluções viáveis.
Ensino Superior completo em Administração, Gestão Financeira, Ciências Contábeis
e afins. Experiência ampla em rotinas financeiras de varejo. Construção e análise
de RPI, fluxo de caixa e DRE.
Avalie as informações so
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1309272/supervisorfinanceiro#sthash.aBmTQuwl.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuar com fluxo de caixa, contas a pagar e receber, Realizar
conciliação de contas, controle de contas, garantia (conta de boletos); Conduzir
relacionamento operacional com bancos, emissão de boletos controle de custos e
caixas; Realizar projeção e organização de contas a pagar de acordo com fluxo de
caixa projetado; Responsável pela organização e procedimentos para a
contabilidade nas datas necessárias; Coordenar a equipe de forma a apoiar e
interagir com as demais áreas.
Requisitos: Superior Completo nos cursos de Administração de empresas,
Contabilidade, Economia e afins.
Salário: a combinar
Benefícios: SERÃO INFORMADOS NA ENTREVISTA.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
pessoaempresa@gmail.com com a sigla FINANCEIRO no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de Coordenador Financeiro no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE FINANCEIRO
Agir RH está contratando para seu cliente, empresa no ramo de logística, Assistente
Financeiro Pavuna
Escolaridade Mínima : Ensino Médio Completo
Experiência comprovada em carteira de no mínimo 2 anos na função.
Vaga para Ambos os sexos
Facilidade em informática
Necessário conhecimento com processamento, apuração de relatórios, impostos,
alimentação de planilhas etc, conhecimento em rotinas contábeis.
Algumas atividades: Responsável pela conciliação bancária, envio de remessas e
baixa de títulos, emissão de notas fiscais e boletos bancários de entrada e saída ,
acompanhamento de fluxo de caixas etc.
Local: Pavuna (Morar nas proximidades ou ter fácil acesso)
Horário: De segunda-feira a sexta-feira de 08:00h às 17:30h
A empresa oferece salário fixo + VT + VR (R$ 19,50) + Plano de saúde + Plano
Odontológico
Os interessados dentro de o perfil enviar currículo no CORPO do e-mail para
agirrh.consultoria@gmail.com colocando no campo assunto: ASSISTENTE
FINANCEIRO
FIQUEM ATENTOS! As entrevistas serão agendadas em resposta aos currículos
enviados. NÃO SERÃO ABERTOS CURRÍCULOS EM ANEXO.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de pequeno porte na área administrativa está com 1 vaga(s) em aberto
para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Atendimento telefônico e ao público / recepção, rotinas
administrativas, arquivo de documentos, conferência de contratos, conciliação
bancária, emissão de boletos
Requisitos: Vaga para sexo feminino Que resida em Americana / SP Ser organizada,
conhecimento em informática, facilidade em digitação, conhecimento em planilhas
Excel, boa caligrafia, boa gramática

Salário: R$ 1.140,00
Benefícios: Cartão alimentação no valor diário R$ 16,80 por dia trabalhado (média
mensal em torno de R$ 370,00), Vale transporte , Seguro de Vida
Observações: Horário de Trabalho : Segunda à Sexta-feira das 8:00 às 11:30 e das
13:00 às 17:30 Disponibilidade para participar de reuniões aos sábados e após o
horário de trabalho Somente serão aceitos currículos no corpo do e-mail
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail cv.recrutamentoadm2016@gmail.com com a sigla AUX ADM no
campo assunto até o dia 15/04/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativa no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE FISCAL / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com 1 vaga(s) em aberto para NOVA ODESSA / SP.
Responsabilidades: Controle de Empresas do Lucro Presumido e Simples Nacional
Requisitos: Conhecimento em Lançamentos de Notas Fiscais de Entrada e Saída,
dentro do Sistema Folhamatic
Salário: R$ 1.140,00
Benefícios: Vale Transporte / Vale Refeição Sodexo
Observações: Registro CLT Imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Angelo para o email contato@loccont.com.br com a sigla FISCAL no campo assunto até o dia
10/04/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE FISCAL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA FINANCEIRO / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
ÁGUIA CONSULTORIA EM PARCERIA COM EMPRESA DE GRANDE PORTE ESTÁ COM
VAGA PARA ANALISTA FINANCEIRO COM INICIO IMEDIATO. Está com 1 vaga(s) em
aberto para HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Executar atividades de controle de contas a pagar e receber;
Efetuar análise e emissão de pagamentos, cumprir normas internas para a quitação
de todos os compromissos; Receber e conferir Notas Fiscais e boletos, comparar
com o respectivo pedido de compra, separar conforme ordem estabelecida, colher
autorizações, efetuar lançamentos no sistema da empresa e da entidade financeira,
elaborar provisões, fluxo de pagamentos, relatórios diversos da área, atualização
de planilhas de dados e controles;

Requisitos: Sexo- Feminino Idade acima de 25 anos Graduação em ADM, Contábeis
ou afins Residir em Hortolândia Experiência mínima 2 anos
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica, Cesta básica, seguro vida, PLR, Convenio Farmácia.
Alimentação No Local
Observações: MORAR EM: Hortolândia.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de PAULO SANTOS
para o e-mail rhconsultoria.campinas@gmail.com com a sigla FINANCEIRO no
campo assunto até o dia 10/04/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA FINANCEIRO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR FIN-ADMINISTRATIVA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Centro de Línguas e Tradução está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades:
* Assessoria Interna (Direção)
* Arquivo diário de documentação
* Controle de Contas a Pagar e a Receber
* Emissão de Notas Fiscais e Boletins Mensais
* Preparação e Acompanhamento de Dados Planilhados
* Digitação de Orçamentos, Propostas, etc….
Requisitos:
* Excelente e Rápida Digitação
* Domínio do Word e de Planilhas Excel
* Bons conhecimentos de Português e Matemática
* Experiência no Controle de Contas a Pagar e a Receber
* Prática de Arquivo e Fluxograma de Papéis
* Facilidade de Expressão e Comunicação
* Habilidade no Atendimento ao Cliente
* Essencial: Organização e Eficiência
* Necessário: Referências Profissionais
* Exigível: Segundo Grau Completo
* Residência: Campinas
Salário: R$ 985,00
Benefícios:
* Vale Transporte
* Bolsa de Estudos de Inglês (R$ 360,00)
* Comissões sobre Desempenho
* Plano de Carreira
Observações: Horário: 2a a 6a das 08h30 às 18h30 (c/ horário para almoço)
Necessário residir em Campinas, preferencialmente próximo ao Bairro Cambuí.
Contratação Regime CLT ou ME Enviar CV atualizado (COM FOTO)

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jaell Cristina para
o e-mail jaell@hugueney.com com a sigla no campo assunto até o dia 15/04/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR FIN-ADMINISTRATIVA no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ASSISTENTE CONTÁBIL / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE está com 1 vaga(s) em aberto para NOVA
ODESSA / SP.
Responsabilidades: DIGITAÇÃO E CONCILIAÇÃO DE CONTABILIDADE
Requisitos: CONHECIMENTO EM CONTABILIDADE
Salário: a combinar
Benefícios: VALE REFEIÇÃO SODEXO VALE TRANSPORTE
Observações: REGISTRO IMEDIATO Enviar pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ANGELO para o email contato@loccont.com.br com a sigla CONTABIL no campo assunto até o dia
10/04/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE CONTÁBIL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA CONTÁBIL / MOGI MIRIM / SP / 1 VAGA(S)
MV Gestão de Pessoas em parceria com empresa de médio porte está com 1
vaga(s) em aberto para MOGI MIRIM / SP.
Responsabilidades: Fechamento de balancete, conferência de lançamentos e
provisões, acompanhamento de empréstimos/ parcelamentos. Experiência
comprovada como Analista Contábil.
Requisitos: Curso Superior em Ciências Contábeis
Salário: a combinar
Benefícios: Assist. Médica / Medicina em grupo, assistência Odontológica,
Restaurante na empresa, Seguro de vida em grupo, Cesta básica, Convênio com
farmácia,Estacionamento,Vale-transporte,
Observações: CLT - Efetivo. A empresa/cliente visualiza todos os currículos
diretamente no site, NÃO SERÃO ACEITOS CURRÍCU LOS ENVIADOS POR E-MAIL.
CASO NÃO CONSIGA CADASTRAR NO SITE, PROCURE NOSSA UNIDADE NA RUA
VOLUNTÁRIO CHIQUITO VENÂNCIO, 275 - SALA 5 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP

(REFERÊNCIA SUBWAY/ PREFEITURA DE MOGI MIRIM/ ATRÁS DA ESCOLA
RODRIGUES ALVES)
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site
www.mvgestaodepessoas.com.br para o código de identificação da vaga até o dia
08/04/2016.
Veja outras vagas de Analista Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE DE DP / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotinas de departamento de pessoal: admissão, benefícios,
férias, folha ponto, atendimento a funcionários.
Requisitos: Ensino superior cursando ou completo. Conhecimento em rotinas de
departamento de pessoal: admissão, benefícios, férias, folha ponto, atendimento a
funcionários.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: AM, AO, VT, VR, Chance de efetivação
Observações: VAGA TEMPORÁRIA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamento.manpower@hotmail.com com a sigla DP no campo assunto até o dia
10/04/2016.
Veja outras vagas de Assistente de DP no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k444-1280
Ramo da empresa: Comércio - Distribuição de Produtos Farmacêuticos
Cidade: Natal/RN
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 24/03/2016
Previsão de encerramento: 08/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UoGyLC

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de consultoria estratégica contrata para empresa do ramo de calçados e
confecção (comercio) está com 1 vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: - Realizar as tarefas e rotinas administrativas da Unidade
(recepção dos usuários, preenchimento de fichas e prontuários, organização do
atendimento e distribuição de números; organização e manutenção do arquivo e
armário de materiais, organização do espaço de atendimento e escritório;
atendimento e contatos telefônicos; agendamento das atividades internas e
externas do projeto; digitação de relatórios, formulários e demais documentos,
controle de livro de ponto, etc)
Requisitos: Superior completo ou cursando área ADMINISTRATIVA ou TECNICO EM
ADM DE EMPRESAS - Auxiliar no controle e gestão dos recursos financeiros e
logísticos da Unidade (rotinas de estoque e controle de caixa, entrega de
contracheques da equipe, recolhimento de recibos e cópias, controle dos vales
transporte, recepção, controle e estoque de material e medicamentos, etc) - Zelo e
conservação do material da organização; - Participação nos seminários propostos
de formação e atualização; - Participação das reuniões de Equipe sempre que
solicitado
Salário: a combinar
Benefícios: compatível com a função
Observações: RESIDIR EM SUMARÉ OU NOVA ODESSA ENVIAR C.V. COM
PRETENSÃO SALARIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ELIANA para o email candidatos@jmsconsul.com.br com a sigla AUX.ADM.SUMARE no campo
assunto até o dia 04/04/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente Financeiro Pavuna
Escolaridade Mínima : Ensino Médio Completo
Experiência comprovada em carteira de no mínimo 2 anos na função.
Vaga para Ambos os sexos
Facilidade em informática
Necessário conhecimento com processamento, apuração de relatórios, impostos,
alimentação de planilhas etc, conhecimento em rotinas contábeis.
Algumas atividades: Responsável pela conciliação bancária, envio de remessas e
baixa de títulos, emissão de notas fiscais e boletos bancários de entrada e saída ,
acompanhamento de fluxo de caixas etc.
Local: Pavuna (Morar nas proximidades ou ter fácil acesso)
Horário: De segunda-feira a sexta-feira de 08:00h às 17:30h

A empresa oferece salário fixo + VT + VR (R$ 19,50) + Plano de saúde + Plano
Odontológico
Os interessados dentro de o perfil enviar currículo no CORPO do e-mail para
agirrh.consultoria@gmail.com colocando no campo assunto: ASSISTENTE
FINANCEIRO
FIQUEM ATENTOS! As entrevistas serão agendadas em resposta aos currículos
enviados. NÃO SERÃO ABERTOS CURRÍCULOS EM ANEXO.

CONTADOR / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa em Expansão em Piracicaba está com 1 vaga(s) em aberto para
PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Atuar com escrituração contábil / fiscal, análise de balancetes,
conciliações em geral, planejamento tributário, rotinas contábil/fiscais. Trabalhar
com IFRS, livros diários, razão, balanços (mensais, trimestrais e anuais) e SPED
contábil. Trabalhar com livros e obrigações fiscais, além de apurar impostos e SPED
Fiscal. Assegurar que todos as atividades pertinentes contábeis sejam efetuados de
acordo com os princípios, normas e legislação atuais. • Elaborar e analisar
relatórios gerenciais.
Requisitos: Formação: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis – com CRC
ATIVO Conhecimentos Necessários: Excel Avançado / E-social (desejável) / Domínio
no sistema TOTVS - PROTHEUS Ter atuado com regimes de tributação: lucro real,
presumido e simples nacional.
Salário: a combinar
Benefícios: Convenio Médico, Convenio Odontológico, Vale Refeição, Seguro de
Vida, Auxilio Farmácia, Participação nos Lucros e Resultados.
Observações: Disponibilidade para trabalhar em Piracicaba Vaga efetiva Somente
serão aceitos currículos com Pretensão Salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gestão de Pessoas
para o e-mail selecao.alp@gmail.com com a sigla CONT 2016 no campo assunto até
o dia 10/04/2016.
Veja outras vagas de Contador no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Advogado Pleno
Código da vaga: v1327472
Nível hierárquico: Pleno

Local: Aracruz / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais atividades:
Responder consultas, pesquisas e questionamentos jurídicos relacionados à área de
atuação;
Analisar, confeccionar, revisar e validar contratos diversos relacionados à área de
atuação;
Atendimento direto aos clientes internos e contatos com advogados externos, tanto
pela companhia como pela outra parte;
Participação em reuniões e suporte em negociações relacionados à área de
atuação;
Analisar as minutas contratuais, bem como as necessidades da companhia,
propondo soluções jurídicas que atendam às necessidades do negócio e das demais
áreas de atuação;
Apoiar e subsidiar continuamente os escritórios de advocacia externos em
procedimentos administrativos e judiciais, fornecendo informações fidedignas
relevantes para subsidiar as defesas e manifestações;
Promover a interface com as áreas, para realização de levantamentos e análises
dos fatos alegados nas demandas relacionadas à área de atuação;
Participar de reuniões de alinhamento e definição de estratégia a ser adotada nas
defesas judiciais e administrativas;
Apoiar na orientação de prepostos que eventualmente sejam designados, munindoos de informações quanto aos assuntos relacionados à área de atuação;
Elaborar notificações e contra notificações judiciais e/ou extrajudiciais;
Apoiar tecnicamente os membros da equipe e estagiários;
Elaborar apresentações relacionadas à área de atuação.
Requisitos obrigatórios:
Graduação completa em Direito
Experiência mínima de 2 anos na área jurídica portuária.
Disponibilidade para viagens.
Inscrição na OAB
Requisitos desejáveis:
Inglês fluente.
Experiência em análise e elaboração de contratos, na área portuária.
Experiência em contencioso cível e trabalhista, na área portuária.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327472/advogadopleno#sthash.bpfgYwU7.dpuf
www.vagas.com.br

Analyst Direct Tax - Temporary Position 7 months
Código da vaga: v1327317
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR

Quantidade de vagas: uma
• Apuração do Imposto de Renda/CSLL corrente e diferido em bases mensais e
anual de acordo com a legislação do Brasil;
• Preenchimento da declaração do Imposto de Renda - ECF;
• Auxílio no atendimento à auditoria externa, nacional e internacional;
• Leitura constante da legislação, com o intuito de aprimorar o cálculo dos
impostos, bem como buscar oportunidades para redução da carga tributária;
• Preparar as conciliações dos impostos calculados sob as regras do FAS109, bem
como revisar as conciliações sob as regras da legislação no Brasil;
• Preparar o cálculo da CIDE sobre royalties e serviços, bem como retenção de
IRRF;
• Auxiliar no atendimento às fiscalizações, conciliando os valores informados pela
Receita Federal e os constantes dos nossos controles;
• Auxiliar no processo de retirada da CND, quanto à documentação necessária nos
processos do Jurídico-Tributário junto à Receita Federal.
Competências e experiência desejadas
Conhecimento na área tributária ref. a impostos diretos (IR, CS, CIDE, incentivos
fiscais, etc);
Nível superior completo (Ciências contábeis, economia, administração ou direito);
Bons conhecimentos em informática, nível usuário de sistema de gestão de grande
porte;
Inglês intermediário/avançado;
Experiência desejável com Impostos Diretos;
Desejável experiência em contabilidade;
Bom relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, dinamismo, capacidade de
comunicação e expressão, iniciativa, organização e capacidade de trabalhar sobre
pressão (tempo).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327317/analyst-direct-taxtemporary-position-7-months#sthash.FOfOTTOZ.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Pleno
Código da vaga: v1325083
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
RESPONSABILIDADES:
- Confeccionar atos societários, analisar e criar contratos de serviços/fornecedores
e auxiliar nos contratos de parceria; emitir pareceres; responder ofícios e auxiliar o
atendimento de fiscalizações; acompanhar e assessorar o registro de marcas,
visando atender a legislação, minimizar e prevenir riscos legais e de imagem das
empresas do Grupo.

CONHECIMENTOS e HABILIDADES:
- Conhecimento em legislação e práticas contratual e societária;
- Noções de propriedade industrial e intelectual;
- Vivência em assuntos paralegais (JUCESP, Receita Federal, Prefeituras e órgãos
da administração pública em geral);
- Imprescindível formação superior completa (OAB);
- Necessário conhecimento de seguros e experiência em contencioso cível de massa
e CDC;
- Idioma Inglês será considerado diferencial.
Avalie as informações sobre a função
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325083/advogadopleno#sthash.i5APLkje.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE ADMINISTRATIVO UNIDADE
Código da vaga: v1327473
Nível hierárquico: Gerência
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Gerenciar, acompanhar e garantir a funcionalidade de todas as operações da
instituição;
• Garantir a correta execução dos processos e procedimentos da instituição;
• Zelar pelo patrimônio, infraestrutura e funcionalidade da empresa, acompanhando
e gerenciando pessoas e processos;
• Elaboração e acompanhamento de relatórios gerenciais para a direção das
unidades;
• Gerenciar e capacitar pessoas;
• Atuar de forma preventiva e corretiva.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
•
Formação Superior completa;
•
Desejável Pós-Graduação Lato Sensu.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
• Experiência em gestão de pessoas;
• Conhecimento de rotinas administrativas e financeiras.
• Pacote Office (Power Point, Word, Excel e Outlook).
• Excel nível avançado: Elaboração de relatórios e acompanhamentos gerenciais.
• Facilidade com sistemas online.
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS
• Liderança Inspiradora e Motivacional;
• Perfil Analítico;
• Dinamismo, senso de urgência, pró atividade e flexibilidade as mudanças;

• Capacidade de treinamento e multiplicação de conteúdo;
• Facilidade de relacionamento, empatia, espírito de equipe e comprometimento;
• Perfil consultivo e com visão de processo.
HORÁRIO DE TRABALHO
• De segunda a sexta-feira (Tarde/Noite)
• Necessária à disponibilidade para trabalhar aos sábados, como também
flexibilidade de horário.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327473/gerenteadministrativo-unidade#sthash.86gUxIui.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1309535
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades
Realizar lançamentos das notas fiscais de materiais e serviços no sistema;
Manter o arquivo morto e ativo organizados;
Atender o cliente interno e externo;
Implementar, manter e acompanhar a efetivação de compras de materiais e
serviços;
Efetuar os lançamentos de todos os dados e documentos nos controles do Portal de
gerenciamento.
Requisitos
Cursando Administração ou áreas afins;
Vivência na área administrativa;
Ter fácil acesso a região de Alphaville
Local de Trabalho
Alphaville, Barueri
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1309535/assistenteadministrativo#sthash.DPiz43F5.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1327294

Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Missão do Cargo: Atuar em Backoffice financeiro de TI com rotinas de Leasing
(materiais de TI) e Contas a pagar e a Receber.
Acompanhamento das aprovações;
Acompanhamento do processo fiscal (MIRO, contas a pagar);
Tratativa de desvio de procedimento fiscal; Armazenamento de arquivos recebidos
em rede; Apoio e esclarecimento aos questionamentos de usuários.
Cotações com fornecedores e envio ao requisitante para análise;
Pagamento de boletos provenientes de contratos novos, recorrentes ou sazonais;
Cadastro de fornecedores;
Acompanhamento do recebimento de faturas, boletos e notas fiscais;
Criação de FR (Folha de Registro) e ajuste de divergências;
Atuar em concordância com a política de compras da contratante, seguindo os
critérios pré-definidos para a análise, evitando custos desnecessários e impactos
fiscais.
Necessário ter experiência com contratos e atendimento ao cliente.
Desejável ter experiência com rotinas da área Financeira como Contas a Pagar e a
Receber e Faturamento.
Necessário experiência profissional com (Procv + Procc + Tabela Dinâmica).
Desejável experiência com o sistema SAP.
Será um diferencial ter experiência com rateios.
Desejável curso de Excel Avançado.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Vale Transporte, Assistência Médica / Medicina em grupo, Tíquete
Refeição, Assistência Odontológica, Seguro de Vida em Grupo
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: Carga horária: De Segunda a Sexta-feira das 8h30 às 18h.
Informações adicionais: Local de trabalho: Vila Romana (prox. a Barra Funda) - São
Paulo/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327294/assistenteadministrativo#sthash.EthQqwx5.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1327244
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Luís / MA / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais Atividades:
- Supervisiona equipe e atividades das áreas Adm/Financeira e Contábil.

- Participa do Planejamento Estratégico Anual da empresa;
- Elabora e acompanha o orçamento do Distribuidor;
- Supervisiona rotinas Administrativo-Financeiras;
- Supervisiona as rotinas de Departamento De Pessoal, Segurança e Medicina do
Trabalho.
Pré-requisitos:
Básicos:
- Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração ou Economia;
- Pacote Office;
- Experiência em Gestão Contábil; Gestão Administrativa Financeira e Gestão de
Pessoas e equipe.
Desejável:
- Ferramentas de Qualidade;
- Sistema ERP;
- Conhecimento fiscal.
Benefícios: Plano de Saúde, Participação nos resultados, Vale Refeição.
Local de trabalho: São Luiz/MA
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327244/supervisoradministrativo-financeiro#sthash.uZti7qH6.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo Bilíngue
Código da vaga: v1327261
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Skills and Qualifications:
- Graduated.
- Fluency in English.
- Spanish Desirable.
- Knowledge of advanced MS Word, Excel and PowerPoint.
Responsibilities:
- Coordinate internal and external meetings.
- Manage complex calendars and travel schedules.
- Prepare and manage expense reports and purchase orders.
- Updating and co-ordination of key reporting documents: Integrated Calendar,
HPMs etc.
- Management of attendance at key events.
- Organize space planning and offsite events, team building.
- Build cross-functional relationships between departments.

- Participate in team meetings (held in English), aggregate agenda items, take
notes, and follow up on action items.
- Control e-mail distribution lists and internal company groups to ensure correct
inclusion of people in each on.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327261/assistenteadministrativo-bilingue#sthash.L2HsAP7T.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado Administrativo - Filial
Código da vaga: v1327276
Nível hierárquico: Sênior
Local: Recife / PE / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
Conhecimento em Excel nível intermediário/avançado;
Superior Completo em Administração, Logística ou áreas afins;
Forte senso analítico, dinamismo, facilidade de relacionamento com o cliente,
operadores logísticos e área comercial.
Principais atividades:
Acompanhamentos de pedidos em carteira;
Agendamento de entregas junto aos clientes;
Gestão de estoques (realização de inventários de produtos);
Tratativas de ocorrências;
Apoio ao operador logístico;
Contato com clientes e área comercial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327276/encarregadoadministrativo-filial#sthash.j67DyiDN.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo
Código da vaga: v1326507
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Atividades: Gerenciamento das atividades gerais: contabilidade, contato com
clientes e fornecedores. Gerenciamento bancário. Implantação de sistema. Controle
de pagamento.
Idioma: Inglês avançado
Formação Acadêmica: Graduação Completa
Salario: a combinar
Local de trabalho: Zona Sul de São Paulo
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326507/gerenteadministrativo#sthash.GRmnp0zm.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria
Código da vaga: v1327357
Nível hierárquico: Pleno
Local: Duque de Caxias / RJ / BR
Atividades
- Acompanhar os custos e despesas da planta; Fechamento do processo financeiro
mensal;
- Analisar os gastos mensais conforme orçamento anual;
- Elaborar análises de relatórios financeiros;
- Suportar e acompanhar os planos de ação definidos.
Requisitos
- Superior completo em controladoria ou finanças.
- Experiência em controladoria ou análises financeiras ou contabilidade.
- Desejável experiência em indústrias.
- Desejável conhecimento no sistema Microsiga.
- Disponibilidade para trabalhar em Xerém, Duque de Caxias.
- Conhecimento intermediário em Excel.
Empresa oferece salário e benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327357/analista-decontroladoria#sthash.xNGQOroB.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FINANCEIRO SR
Código da vaga: v1327427
Nível hierárquico: Sênior

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsável pela gestão do endividamento da companhia e da projeção do fluxo de
caixa.
Profissional com foco em estruturação de processos, revisão e criação de controles
internos, análise de contratos e cálculos matemáticos.
Experiência em tesouraria e operações financeiras, com fluxo de caixa, análise de
contratos financeiros, cálculos financeiros (TIR, VPL, all-in cost, duration),
operações de crédito (CRA, Debêntures, ACC/ACE, pré-pagamento, exportação,
etc.).
Fortes conhecimentos em processos de endividamento e fechamento de câmbio.
Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Economia ou Engenharia
e Pós-graduação / MBA na área.
Conhecimento avançado em Excel, PowerPoint, técnicas de negociação, inglês e
sólidos conhecimentos de matemática financeira.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Cesta básica, Restaurante na empresa, Vale-transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: Das 8h00 às 17h00.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327427/analista-financeirosr#sthash.PSxpjjcS.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Job code: v1327491
Level in hierarchy: Pleno
Location: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantity of Jobs: uma
Pré Requisitos:
• Ensino Superior incompleto em Contabilidade ou áreas afins
• Experiência na função registrada em CTPS
Principais atividades:
• Emissão de notas de devolução, remessa para armazenagem, importação de
notas para o Sapiens, lançamento de impostos no contas a pagar.
A empresa oferece:
Remuneração (informar a pretensão) + Benefícios (Assistência Médica; Assistência
Odontológica; Seguro de Vida, VT, ticket-refeição e cesta básica)
Local de trabalho: Centro do Rio de Janeiro
Horário de trabalho: Comercial
Avalie a descrição da em

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327491/assistentefiscal#sthash.5UE7Mheu.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento Financeiro Sr.
Código da vaga: v1327229
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Dados sobre a Vaga:
‐

Executar as atividades de Planejamento

Financeiro de curto, médio e longo prazo, estudos estratégicos de viabilidade
financeira, avaliação de investimentos e caixa, precificação de produtos e serviços.
Suporte Financeiro envolvendo as diversas áreas da empresa com o objetivo de
apresentar resultados e indicadores suficientes em qualidade e prazo para a melhor
tomada de decisão
Requisitos imprescindíveis:
‐

Superior completo em Administração de

Empresas, Economia ou Contabilidade
‐

Excel avançado

‐

Power Point avançado

‐

Conceitos fortes de finanças, contabilidade e

análise de viabilidade financeira
Desejável:

‐

Conceitos contábeis de Opex e Capex

- Controle de Investimentos e Viabilidade de Projetos VPL - TIR - Payback
- Demonstrativos Contábeis Balanço - DRE
- Fluxo de caixa
Local de Trabalho:
‐

Unidade: Bela Vista/SP

Horário de Trabalho:
‐

Disponibilidade de horário.

Tipo de Vaga:
- Efetiva
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327229/analista-deplanejamento-financeiro-sr#sthash.n5bwOcoH.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Multinacional de grande porte em parceria com a Adecco. Está com 1 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Administrar a entrega dos materiais para instalação de
equipamentos nas obras de construção civil. Programação e monitoramento com
objetivo de garantir que tudo seja entregue e instalado no prazo estabelecido, com
qualidade. O reporte do trabalho é feito ao Coordenador Administrativo.
Requisitos: Residir em Campinas ou região. Necessário Técnico Completo em
Logística. Experiência na área de logística (materiais, serviços e pessoas). Inglês
básico/ Excel avançado (planilhas e macros). Desejável conhecimento do sistema
SAP. Disponibilidade pra viagens pelo Estado de São Paulo com o carro da empresa.
Salário: R$ 1.878,00
Benefícios: Assistência Médica, odontológica e farmacêutica, plano de previdência
privada, participação nos resultados, vale refeição de R$ 20,00 por dia, cooperativa
de crédito, seguro de vida.
Observações: Favor não enviar currículos fora do perfil.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rauane Lopes
para o e-mail rauane.lopes@adecco.com com a sigla AUX.ADM no campo assunto
até o dia 04/04/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Advogado Trabalhista - Campinas
Descrição Detalhada
Segmento: jurídico (escritório)
Atividades:
Confecção de peças e pareceres
Realização de audiências, sustentação oral, acompanhamento de perícias e
reuniões com clientes
Pós-graduação na área.
Requisitos:
Larga experiência em direito trabalhista, em todas as fases processuais.
Possuir automóvel para locomoção e atendimento aos clientes na região
metropolitana de campinas
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

Auxiliar Jurídico - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: jurídico
Atividades:
Acompanhar ações cíveis/penais/administrativos e etc.
Conferir publicações
Controlar dados estatísticos das ações

Fiscalizar o andamento das audiências
Realizar controle de bloqueios judiciais
Solicitações de pagamentos
Solicitar pagamentos de corresponder / escritórios
Solucionar pendências em certidões diversas
Requisitos:
Conhecimento da legislação trabalhista
Word Excel, internet e correlatos.
Conhecimento de prazos processuais
Estudante de direito ? A partir do 2º período
Escolaridade mínima: ensino superior
Experiência entre 1 e 3 anos
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, Convênio
Odontológico, Seguro de Vida
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Controladoria Jurídica - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Atividades:

Controlar prazos processuais e demais rotinas de escritório jurídico.
Requisitos:
Formação em direito.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Advogado - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Suporte e participação em pregões eletrônicos.
Desenvolver ações de assessoria jurídica, a fim de garantir segurança legal no
planejamento e efetivação dos negócios da empresa.
Contribuir ativamente junto aos processos de licitação e editais de concorrência.
Elaborar e analisar contratos.
Acompanhamento processual.
Participação em processos licitatórios.
Suporte ao gestor da área.
Suporte em demais atividades do setor jurídico e de licitação.
Requisitos:
Formado em direito
Experiência ou conhecimento em pregão eletrônico.
Desejável conhecimento em licitação e em pregão presencial.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$4001 à R$5000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Recursos Humanos Sênior - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Estruturação da área de rh, com implantação de procedimentos nos diversos
subsistemas.
Planejamento estratégico com know-how para alinhamento do negócio com a área.
Elaboração de ferramentas de avaliação de desempenho e de desempenho.
Desenvolvimento de pessoas com levantamento das necessidades de treinamento.
Desenvolvimento de indicadores da área e acompanhamento de relatórios
gerenciais.
Entre outras rotinas da área, como seleção, avaliação de experiência, etc.
Requisitos:
Ensino superior completo em psicologia ou administração.
Experiência anterior na função com desenvolvimento de pessoas e planejamento
estratégico.
Experiência anterior com implantação de procedimentos da área de rh.

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

Secretária Executiva – Pacatuba/CE
Descrição Detalhada
Atividades:
Assessoria a diretoria e gestores (controle e organização de agendas).
Intermediar os contatos com os setores jurídicos, contábeis e financeiros.
Participação e organização de eventos e reunião.
Organizar rotinas de viagens.
Realização de contatos internacionais.
Requisitos:
Formação em administração, secretariado ou áreas afins.
Conhecimento de Excel intermediário / avançado.
Disponibilidade para viagens.
Inglês fluente.
Dias da Semana: Não Informado

Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio
Odontológico
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Administrativo - Belo Horizonte

Descrição Detalhada
Segmento: Indústria (tecidos)
Região / Bairro: Buritis
Atividades:
Para trabalho interno.
Realizar o atendimento de pedidos por e-mail ou telefone.
Após aprovado pelo setor financeiro, separar o pedido , embalar, solicitar coleta
Controle do
Estoque do produto sob sua responsabilidade
Acesso ao nosso sistema de informação de forma eletrônica.
Requisitos:
Experiência com rotinas administrativas, estoque e informática, Excel
Residir na região
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 de Contas A Pagar - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: logística

Região / Bairro: Pavuna
Atividades:
Executar lançamento e classificação de notas fiscais e pedidos de compras,
conferência de pedidos x notas fiscais, envio de controle de cheques e ordens de
pagamentos aos bancos, efetuar pedidos de baixa de títulos quitados e conciliação
de pagamentos de fornecedores, emissão de relatórios de títulos em aberto
Requisitos:
Ensino médio completo
Experiência comprovada em carteira de no mínimo 2 anos na função.
Facilidade em informática
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.

www.cadernonacional.com.br

Assistente de Departamento De Pessoal - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Centro
Requisitos:
Experiência em rotinas de dp atuando em escritório de contabilidade.
Ensino médio completo ou superior.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte
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

Assistente de Contabilidade - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Segmento: varejista (móveis)
Região / Bairro: Zona Sul
Atividades:
Elaboração de contratos e estatutos.
Abertura, alteração e baixa de empresas.
Emissão de certidões.
Solicitação de alvarás.
Certificação digital, entre outras atividades de escritório de contabilidade.
Atuar na área societária
Requisitos:
Técnico em contabilidade completo ou ciências contábeis em andamento.
Conhecimentos da área societária.
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
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Financeiro - Indaiatuba
Descrição Detalhada
Porte da empresa: Multinacional
Atividades:
Recebimento dos pedidos de venda, emissão de notas fiscais no sistema, cálculo de
imposto, contato com transportadoras para solicitação de frete, acompanhamento
da entrega, apoio no atendimento aos clientes no que tange a dúvida referentes
documentos técnicos, dentre outras atividades.
Requisitos:
Desejável graduação em administração ou áreas afins
Experiência em rotinas administrativas de venda (recebimento de pedidos de
venda, emissão de notas fiscais, contato com empresa de transporte e
acompanhamento da entrega)
Conhecimento em cálculo de imposto.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:

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

Contador - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Atividades:
Liderar a área de bpo contábil para clientes de serviço que utilizam o erp
Requisitos:
Superior completo em ciências contábeis
Inglês intermediário
Experiência em escritório contábil, fechamentos contábeis e gerenciamento de
equipe.
Residir em são José dos campos
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar

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

Analista de Tesouraria - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: financeiro
Requisitos:
Experiência em gestão de processamento operacional de operação de tesouraria
(cetip/Selic)
Facilidade com matemática financeira, Excel, conhecimento de produtos de renda
fixa e elaboração de relatórios são pré-requisitos.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:

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

Analista Tributário - São Paulo
Descrição Detalhada
Porte da empresa: Multinacional
Requisitos:
Formação superior completa preferencialmente em contabilidade (com crc),
experiência comprovada na função em empresas de grande porte ou big 4 .
Mandatório vivência em contabilidade de impostos diretos (gaap local e us gaap),
Pis/Cofins, ecf, sped accounting, dctf e perdcomp e inglês fluente para conversação
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

Supervisor Financeiro - Taubaté
Descrição Detalhada
Graduação em ciências econômicas, administração de empresas ou contabilidade.
Experiência ampla na área financeira em indústria, com orientação e
acompanhamento de contas á receber, á pagar, elaboração de fluxo de caixa,
conciliações bancárias, auditorias e financiamentos;
Conhecimento no pacote Office avançado;
Desejável ter atuado com sistemas totvs logix;
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador Contábil - Guarulhos
Descrição Detalhada
Segmento: indústria (metalúrgica)
Atividades:
Implantação erp sap
Requisitos:
Formação em ciências contábeis
Mínimo de 05 anos de experiência na área contábil/controladoria em indústria.
Ter atuado na implantação de sap - definição de configurações contábeis e fiscais e
apuração de custos de produção
Desejável ter atuado com supervisão/coordenação
Visão sistêmica empresarial e de processos empresariais.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

ANALISTA DEPART. PESSOAL JR / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte em parceria com Global Empregos está com 1 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS E RMC / SP.

Responsabilidades: Fechamento de folha de pagamento; suporte ao recrutamento e
seleção; relatórios gerenciais; controle e fechamento do ponto, controle de
admissão e demissão; cálculo de rescisão; programação de férias, etc.
Requisitos: Superior completo. Experiência com rotinas de departamento de
pessoal, recrutamento e seleção, e, principalmente, com fechamento de folha de
pagamento. Para Campinas e região.
Salário: a combinar
Benefícios: ENVIAR CURRÍCULO COM PRETENSÃO SALARIAL. Benefícios: Vale
transporte; refeição local; Conv. Médico; Conv. Odontológico.
Observações: Horário de trabalho: de segunda à sexta das 08:00h às 18:00h
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ANGÉLICA para o
e-mail anuncio.angelicacristina@globalempregos.com.br com a sigla ANAL. DP. JR
no campo assunto até o dia 04/04/2016.
Veja outras vagas de Analista Depart. Pessoal Jr no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COORD. DE FOLHA DE PAGAMENTO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Empresa multinacional localizada na região de Campinas está com 1 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Responsável pela gestão da equipe de Folha de Pagamento;
Responsável pela conferência da Folha; Responsável pelas aprovações e validações
dos pagamentos dos impostos; Controle da agenda da Folha.
Requisitos: Experiência com gestão de equipes; Experiência nas rotinas de
Departamento De Pessoal; Experiência nas rotinas de Folha de Pagamento; Boa
comunicação verbal e escrita; Conhecimentos em informática (principalmente no
Excel); Desejável conhecimento em sistemas de gestão; Formação acadêmica
completa nos cursos de Administração , Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou
cursos correlatos; Obrigatório inglês fluente.
Salário: R$ 4.500,00
Benefícios: Convênio Médico; Convênio Odontológico; Participação por Resultado
(PPR); Refeitório; Vale Transporte; Seguro de Vida.
Observações: Horário de Trabalho De segunda à sexta das 08h00 às 17h00. Não
serão analisados perfis fora do desejado.
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site
http://www.vagas.com.br/v1321778 para o código de identificação da vaga Folha
até o dia 04/04/2016.
Veja outras vagas de Coord. de Folha de Pagamento no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Analista Fiscal - TEMPORÁRIO
TEMPORÁRIO PARA ATUAR DURANTE 6 MESES:
Requisitos:
- Formação completa em Contabilidade
- Experiência na área fiscal
- Noções de Conciliação de impostos (Apuração c Contabilização);
- Retenção de Impostos
Atividades:
• Analisar contas de Impostos
• Analisar e calcular as Retenções na Fonte para pagamento
• Elaborar Obrigações ficais (DCTF , DIRF, GIA, DECLAN)
• Apurar Impostos (PIS, COFINS, INSS, IRPJ, CSSL)
• Elaborar e enviar Escrituração Fiscal
• Soluções de problemas junto aos órgãos fiscalizadores, como CNPJ, certidões,
etc;
• Entre outras atividades correlatas;
Local de trabalho: Estácio - RJ

Horário: de Segunda a Sexta, das 8:00 às 17:30.
Benefícios:
Salário R$ 3.175,97 + VR (16,00) e VT.
INTERESSADOS FAVOR ENCAMINHAR CURRÍCULO COM O ASSUNTO, “Estágio em
Administração área de Logística”, PARA: empregos@parceriaconsult.com.br

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k376-30
Ramo da empresa: Associação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/03/2016
Previsão de encerramento: 29/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RwGpzA

Operador (a) Financeiro (a)
Código da vaga: k4193-1
Ramo da empresa: Outros

Cidade: Joinville/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/03/2016
Previsão de encerramento: 20/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RMgvgE

ASSISTENTE FISCAL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
A Syhus é uma empresa de contabilidade especializada no mercado de tecnologia e
startups. Está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Controlar e calcular os impostos retidos incidentes sobre a
contratação de serviços (nacional e exterior); Calcular e conferir os impostos
incidentes sobre as operações de venda e prestação de serviço (ICMS, PIS, Cofins,
ISS, CPRB e IPI) na opção de Lucro Presumido e Real; Calcular os impostos
incidentes sobre o lucro (IRPJ e CSLL) na opção de Lucro Presumido e Real;
Calcular e conferir o Simples Nacional incidente sobre as operações de venda e
prestação de serviço; e Preparar, conferir e enviar as obrigações acessórias
mensais.
Requisitos: Graduação ou cursando bacharel em Contabilidade, Administração ou
Economia; Vivência mínima de 2 anos como assistente fiscal; Ótimo relacionamento
interpessoal; Boa comunicação e capacidade de trabalhar em equipe; e
Conhecimento de tecnologia como usuário.
Salário: a combinar
Benefícios: Regime de Contratação CLT; Salário Compatível com o Mercado; Seguro
de Vida em Grupo; Assistência Médica (50% de coparticipação); Vale Transporte ou
Ajuda Combustível; Vale Refeição; Ambiente descontraído e orientado ao
aprendizado; e No press code (não precisa trabalhar de social \\o/)
Observações: Local de atuação: Campinas Carga Horária: 44h semanais
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao@syhus.com.br com a sigla Assistente Fiscal no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de Assistente Fiscal no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista Jurídico PL (Preposto) - AL
Código da vaga: v1327933
Nível hierárquico: Pleno

Local: Maceió / AL / BR
Quantidade de vagas: duas
Responsável pelo acompanhamento das audiências trabalhistas na Justiça do
Trabalho prestando depoimento de acordo com as teses de defesa da empresa,
bem como orientações recebidas pelo jurídico interno e escritório terceirizado,
estando ciente de sua importância perante a Justiça.
Responsável pelo recepcionamento das notificações iniciais/citações, recebidas nas
Lojas e envio ao Departamento Jurídico do HO para tratamento.
Responsável pelo acompanhamento das fiscalizações e intimações no Ministério do
Trabalho e Emprego.
Comparecimento como preposto em audiências perante o Ministério Público do
Trabalho.
Comparecimento como preposto em audiências no Sindicato da Categoria
Profissional.
Negociação de acordos judiciais, multas e autuações administrativas.
Identificação, convocação e orientação das testemunhas da empresa.
Sensibilização da gestão para a liberação das testemunhas mais adequadas.

Elaboração de questionário suporte à audiência de instrução/una, considerando as
particularidades do caso concreto.
Fiscalização da atuação dos escritórios terceirizados com a elaboração do relatório
de audiências.
Alimentação de relatório de audiência em sistema e reporte ao advogado sênior
responsável pelo processo, a fim de proporcionar a geração de indicadores capazes
de subsidiar a empresa na busca de melhores práticas e resultados (ticket médio,
improcedências, entradas, etc.).
Pesquisa de relacionamento entre reclamante e testemunhas em redes sociais.
Multiplicador de melhores práticas relacionadas às audiências para novos prepostos
ou reciclagem de prepostos.
Formação desejada: Ensino Superior Completo em Administração de empresas,
Gestão em RH;
Aplicações de Escritório: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint,
Microsoft Word
Benefícios adicionais
Assistência médica, Assistência odontológica, Refeição no local, Seguro de Vida,
Vale-transporte
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327933/analista-juridico-plpreposto-al#sthash.mAgEctOz.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO PLENO
Código da vaga: v1327899
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Objetivo: Responsável por Prover suporte jurídico a todas as áreas da empresa,
bem como auxiliar no gerenciamento de processos judiciais e administrativos de
naturezas diversas, revisão/negociação e gestão de contratos e auxílio na gestão de
escritórios parceiros, visando proteger a empresa dos riscos de natureza legal.
Responsabilidades: Assegurar a segurança jurídica e enquadramento dos atos
corporativos na legislação, por meio de análise de documentos, processos e ações
corporativas;
Resguardar os interesses da empresa por meio da análise e negociação de
contratos com fornecedores e parceiros de negócio, inclusive instruindo à área
cliente quanto às melhores práticas;
Responsável pelos contratos intercompany e internacionais;
Assegurar a viabilidade das campanhas de marketing através da análise e avaliação
dos materiais em conjunto com as áreas competentes;
Assistir todos os departamentos da empresa com relação às dúvidas jurídicas, por
meio da avaliação da legislação aplicável, mensuração de riscos e consequente
recomendação legal.

Auxiliar na gestão dos processos administrativos e judiciais da empresa, incluindo,
mas não se limitando ao auxílio na gestão dos escritórios, obtenção de relatório
gerencial, auxílio no desenvolvimento no desenvolvimento da defesa e, ainda, no
report interno de maior relevância.
Viabilizar junto à Tesouraria, dentro do prazo legal, o pagamento das custas
recursais, condenações, obtenção de garantias, dentre outras atividades
administrativas inerentes aos processos, quando necessário;
Acompanhamento dos critérios de provisões jurídicas envolvendo os processos
junto à contabilidade;
Auxílio no desenvolvimento e implementação de projetos / iniciativas que busquem
minimizar o risco jurídico da empresa
Experiência: Sólida experiência na área Jurídica.
Requisitos Essenciais: Bacharel em Direito, OAB Ativa e Inglês Avançado,
Competências Comportamentais: Antecipar as principais necessidades e
prioridades; Trabalhar para soluções conjuntas; Estimular outras pessoas a fazerem
coisas que são diferentes e inovadoras; Apresentar melhorias consideráveis em
relação ao processo e organização; Ser reconhecido como uma pessoa confiável;
Agir como um modelo a ser seguido em todos os aspectos.
Benefícios: Assistência Médica (Sul América), Assistência Odontológica
(odontoprev), Seguro de vida, Assistência Funeral, Vale Refeição, Vale Transporte,
Previdência Privada e Convênio Farmácia.
Avalie a descrição da
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327899/advogadopleno#sthash.MucFfD04.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor (a) Administrativo
Código da vaga: v1312873

Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Formação superior completa ou cursando.
Responsável pela administração geral, desenvolvendo atividades de
Controle de pessoal, tesouraria, despesas, contas a pagar e materiais, focando
qualidade
No atendimento ao cliente e cumprimento de metas estabelecidas
Assegurar que todos os pagamentos sejam efetuados nos prazos estipulados,
evitando
Prejuízos
Controlar as vendas diárias
Manter em dia o envio das remessas bancárias
Apoio na administração das filiais da regional quando necessário
Seleção e treinamento de novos colaboradores
Treinar novos colaboradores
Vagas em diversas regiões do Brasil.
VAGAS DESTINADAS TAMBÉM PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Avalie as informações sobre a
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1312873/supervisor-aadministrativo#sthash.ieGshQKS.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1328026
Nível hierárquico: Pleno
Local: Limeira / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
- Ensino Superior Completo em Jornalismo, Marketing ou áreas afins;
- Inglês Avançado;
- Experiência em assessoria de imprensa e comunicação empresarial externa e
interna.
Atividades:
- Acompanhar e coordenar atividades da assessoria de imprensa, redação e
aprovação de textos, atualização dos diferentes canais de comunicação da empresa
(mural, sites, comunicados internos, etc);
- Responder pela organização de eventos internos e externos, condução de
treinamentos, campanhas internas;
- Coordenar a redação e edição de notícias, website e demais mídias, organizar
eventos e gerenciar a produção de materiais gráficos, atuar no apoio à organização

de congressos e outros eventos técnicos, desenvolver outras atividades
complementares;
- Suporte à Diretoria, na organização da agenda administrativa e assuntos
relacionados à comunicação empresarial.
Informações:
- Atuação em Limeira / SP;
- Salário: Pretensão Salarial;
- Benefícios: Vale Alimentação;
- Vaga efetiva.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328026/assistenteadministrativo#sthash.OafpaFbX.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I - MACAÉ
Código da vaga: v1327853
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Macaé / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Descrição das Atividades:
- Atuar no Contas a Pagar e Receber, assim como baixa na inadimplência.
Requisitos obrigatórios:
- Ensino Médio completo.
- Idade mínima, no ato da inscrição: 18 anos
- Conhecimentos específicos em Pacote Office (Básico) e Internet.
- Conhecimento com contas a pagar e receber.
Local da vaga: Macaé - RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327853/assistenteadministrativo-i-macae#sthash.kCDYRjXk.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Pleno
Código da vaga: v1300370
Nível hierárquico: Pleno
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Atividades:
Programar e executar pagamentos e recebimentos dentro dos prazos estabelecidos
(inclusive para o exterior), efetuando conferência, no que tange ordem, quitação e
documentação relacionada.
Efetuar acerto de contas envolvendo movimentações financeiras diversas, tais
como: conferência de tarifas bancárias, cálculo de juros por atraso, baixa de títulos,
compensações de crédito e débito emitido para clientes e fornecedores.
Estabelecer-se como canal de contato com clientes e fornecedores (interno e
externo - nacional e no exterior), esclarecendo dúvidas e prestando informações,
bem como comunicar ocorrências inusitadas a Gerência para que esta possa
orientar as ações a serem tomadas.
Acompanhar o saldo do caixa efetuando sua conciliação com a finalidade de evitar
diferenças entre saldo de caixa e valor efetivo das contas bancárias. Preparar o
fluxo de caixa diário, semanal, mensal e anual, acompanhando e analisando as
causas de suas variações.
Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro visando subsidiar
decisões relacionadas à captação ou aplicação de recursos, dando suporte e

auxiliando na busca de otimização dos recursos financeiros da empresa e
oferecendo suporte à gerência financeira na captação e aplicação de recursos
financeiros.
Controlar os contratos de empréstimos e financiamento de longo prazo, se houver,
para liberação dos pagamentos nos prazos estabelecidos, bem como conferência do
cálculo dos juros e outras taxas cobradas.
Requisitos:
Formação: Economia, Ciências Contábeis ou Administração de Empresas
Idiomas: Necessário Inglês Avançado, Desejável Espanhol Intermediário.
Conhecimento: Tesouraria, Câmbio, Contas a pagar/receber e Excel Avançado.
Informações Adicionais:
Remuneração compatível com o mercado.
Benefícios: Assistência médica e odontológica, restaurante local, cesta básica,
seguro de vida em grupo, convênio farmácia, transporte fretado (Sorocaba e
Votorantim).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1300370/analista-financeiropleno#sthash.aqV41FTL.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1328040
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Santo André / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
REQUISITOS:
Experiência na área financeira;

Superior cursando e/ou completo (Administração, Economia, Contabilidade,
Finanças, entre outras);
Conhecimento do Pacote Office;
Conciliação financeira;
Excel nível Avançado (desenvolver planilhas);
Análise de valores de vendas (verificar valores corretos a serem pagos);
Contato com filiais (telefone e e-mail);
Foco em e-mail e desenvolvimento de planilhas.
BENEFÍCIOS:
Salário: R$1.493,00/mês
Benefícios: Convênio Médico, Convênio Odontológico, Auxílio Creche, Convênio com
farmácia, Convênio com faculdade, Participação nos lucros e resultados, Seguro de
Vida, Vale Refeição (R$26,00/dia), Vale transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário de trabalho: Segunda à Sexta-feira (08 às 18h)
Local de trabalho: Santo André / SP

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328040/assistentefinanceiro#sthash.wu9cJH5D.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Contábil - Fiscal
Código da vaga: v1328034
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Santo André / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
************VAGA TEMPORÁRIA***************
Apuração e análise de PIS/COFINS e seus respectivos créditos; Apuração e análise
de IRPJ e CS; elaboração EFD / EFC; elaborar conciliações de contas do ativo e
passivo, conferindo com o saldo de balancete mensal; apuração de impostos diretos
e indiretos; elaboração e entrega de obrigações fiscais.
Requisitos:
- Curso superior completo em Administração ou Contabilidade;
- Conhecimento no Sistema SAP, Mastersaf e Contabilidade;
- Inglês Intermediário.
Avalie a descrição
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328034/analista-contabilfiscal#sthash.A8uFZXHV.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Controladoria
Código da vaga: v1327604
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
• Rotinas de fechamento e reporting;
• Consolidação de vendas e P&L, preparação de apresentações gerenciais,
participação no processo de construção do budget e respectivas apresentações;
• Preparar arquivos em Excel para realizar "retrieves de sistemas de reporting;
• Consolidação de dados, análises e comentários gerenciais de P&L e desempenho;
• Consolidação de informações de diversas áreas internas e externas de
controladoria (tesouraria, RH, support);
• Preparação de apresentações gerenciais com total consistência dos dados em
diferentes partes do documento.
Requisitos:

• Formação: superior completo em Administração de Empresas, Contabilidade,
Ciências Econômicas e demais áreas financeiras;
• Informática: Excel avançado (utilização diária);
• Idiomas: inglês avançado;
• Experiência/Conhecimentos: experiência na área de consolidação de relatórios
regional/país, conhecimento do SAP - PCA.
Informações Adicionais:
• Salário: compatível com o mercado;
• Benefícios: vale transporte, vale refeição, assistência médica, assistência
odontológica e seguro de vida;
• Horário: de segunda à sexta, das 8h00 às 17h15;
• Local de trabalho: zona sul de São Paulo;
• Modalidade contratual: temporário (8 meses).
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/v1327604/coordenador-decontroladoria#sthash.rikEIgKx.dpuf
www.vagas.com.br

ALIMENTAÇÃO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: ENVIAR CV COM A SIGLA \"PREPARAR\" NO CAMPO ASSUNTO

Requisitos: TER TRABALHADO COMO AJUDANTE DE COZINHA AUXILIANDO NO
PREPARO DAS REFEIÇÕES.
Salário: R$ 1.000,00
Benefícios:
Observações: HORÁRIO COMERCIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rselecao.vagas@gmail.com com a sigla PREPARAR no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR DE COZINHA/CHAPEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. Está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: . Conhecimento em chapa, montagem, preparação e
higienização dos pratos e alimentos.
Requisitos:
•
Masculino
•
De 24 a 45 anos;
•
Preferencialmente ter experiência como ajudante de cozinha ou chapeiro em
restaurante ou no ramo alimentício;
•
Regime de contratação: CLT (Efetivo);
• Horário: Das 07:40 as 16:00 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 diur no campo assunto
até o dia 10/12/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Cozinha/Chapeiro no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Gerente de Alimentos e Bebidas
Código da vaga: v1319582
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Abril de 2016
O Gerente de Alimentos e Bebidas será responsável por:
Garantir que o estabelecimento seja gerenciado eficientemente de acordo com o
conceito estabelecido, provendo sempre atendimento cortês, profissional, eficiente
e flexível, seguindo os Padrões de Desempenho.
Ter conhecimento completo do trabalho e capacidade para supervisionar, corrigir e
demonstrar todas as tarefas no local de trabalho designado.
Delegar responsabilidades aos subordinados, implementando o princípio de multitarefas e checar sua desempenho periodicamente.

Garantir que os funcionários do restaurante tenham várias habilidades e sejam
capazes de executar suas atividades com o máximo de eficiência, através de
treinamento consistente e de acordo com o Plano Anual de Treinamento.
Requisitos:
Ter vasta experiência em gestão de Alimentos e Bebidas.
Experiência anterior no comando de pessoas.
Bons conhecimentos de Alimentos e Bebidas acrescentam o perfil.
Inglês fluente, espanhol é desejável.
Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.
Escala 6x1.
Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.
Benefícios oferecidos: Assistência Médica 100% paga pelo hotel para o funcionário
e 3 dependentes, VT, seguro de vida, Convênio farmácia, refeições feitas no local,
uniforme lavado e passado no hotel, treinamento e desenvolvimento, aula de inglês
e descontos em serviços da rede Hyatt e empresas parceiras.
Avalie a
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1319582/gerente-de-alimentose-bebidas#sthash.kwe1kGdd.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador (a) de Qualidade e Segurança Alimentar
Código da vaga: v1320414
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 10 de Abril de 2016
Contrato por tempo determinado, no máximo até outubro/2016.

Missão do Cargo: Manter o controle de qualidade da área, supervisionando uma
equipe de acordo com os procedimentos vigentes.
Principais atividades:
•
Supervisionar equipes;
•
Orientar profissionalmente o seu pessoal, desenvolvendo neles as
habilidades e atitudes profissionais necessárias;
•
Treinar a equipe segundo manual de boas práticas e legislações
vigentes;
•
Garantir a boa execução dos padrões conforme legislação vigente;
•
Buscar a melhoria continua dos processos;
•
Garantir a qualidade e controle higiênico sanitário dos alimentos e
ambiente;
•
Supervisionar as escalas de trabalho;
•
Manter a comunicação e o fluxo de informações entre as áreas;
•
Reportar às gerencias diariamente as intercorrências e medidas
corretivas;

•
Gerir os indicadores de processos e apresentá-los na forma de
Relatório de Análise Crítica da Qualidade.
Superior em Nutrição, Engenharia de Alimentos ou Veterinária.
Desejável pós-graduação em Segurança Alimentar ou Qualidade Alimentar
Desejável possuir, preferencialmente, cursos na área de Vigilância Sanitária e
Controle de Qualidade. Desejável básico em idioma inglês. Possuir registro ativo no
conselho da classe CRN para os nutricionistas.
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/v1320414/coordenador-a-dequalidade-e-seguranca-alimentar#sthash.KGSTmmcN.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Controle da Qualidade - Alimentos
Código da vaga: v1319028
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Osasco / SP / BR
Data de expiração: 08 de Abril de 2016

° Formação mínima - Ensino Médio Completo. Desejável Curso Técnico em Agrícola,
Nutrição, Alimentos, Qualidade e/ou Engenharia de alimentos, Zootecnia e Medicina
Veterinária.
° Informática: Pacote Office básico.
° Irá atuar nas plataformas com produtos alimentícios, realizando inspeção e
manipulação desses itens para o processo de recebimento e expedição)
Realizar ensaios metrológicos e microbiológicos de menor complexidade, desde que
tenha formação correlata da área, através de análises com seus respectivos
materiais analíticos, para garantir a qualidade e o atendimento às especificações de
produtos.
° Emitir comunicações internas de bloqueios, recusas e devoluções de produtos não
conformes, enviando às áreas responsáveis, para tomada de ação perante os
fornecedores.
° Desejável experiência anterior na área ou função similar.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1319028/auxiliar-de-controleda-qualidade-alimentos#sthash.UB8kxzby.dpuf

www.vagas.com.br

AUX 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: . Preferencialmente ter experiência como ajudante de cozinha
ou chapeiro em restaurante ou no ramo alimentício.
Requisitos: . Masculino . De 30 a 45 anos . Conhecimento em chapa, montagem,
preparação e higienização dos pratos e alimentos. . Regime de contratação: CLT
(Efetivo) . Horário: A combinar. . 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) 98130-2334 ou (19) 3229-4439 e
agende sua entrevista. Inicio imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alessandra para o
e-mail parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux not no campo assunto
até o dia 10/12/2016.
Veja outras vagas de Aux Cozinha/ Chapeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ATENDENTE DE FAST FOOD / 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: . Atendimento ao cliente, caixa e captação de clientes.
Requisitos: . Masculino / Feminino . Acima de 18 anos . Regime de contratação:
CLT (Efetivo) . Horário: a combinar. . Informações adicionais: Disponibilidade para
trabalhar aos sábados, domingos e feriados.
Salário: R$ 908,00
Benefícios: . Vale transporte . Cesta básica . Alimentação no local
Observações: Caso preferir ligue para (19) 99689-8835 ou 3229-4439 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 atendente no campo assunto
até o dia 10/12/2016.
Veja outras vagas de Atendente de Fast Food no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Engenheiro de Alimentos
Código da vaga: v1326459
Nível hierárquico: Pleno
Local: Itajaí / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
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
Experiência com Desenvolvimento de Produtos
Conhecimentos em Legislação de Alimentos, Operações Unitárias, Esterilização e
cálculo de processos
Desejável interpretação norma ISO9001:2008
Remuneração em na faixa de R$5.500 a 6.500
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/v1326459/engenheiro-dealimentos#sthash.nFIlLDqe.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Logística
Código da vaga: v1297054
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Formação Acadêmica:
Administração, Logística, Engenharia e correlatas
Pré-requisitos:
Excel e PPT Avançado
Idioma: Inglês Avançado
Atividades:
Desenvolver novos parceiros logísticos
Elaborar estudo de mercado
Desenvolvimento de fornecedores
Elaborar estratégia diferenciada para atender mercados de Premix e PET
Elaborar estudo/ Implementação - logístico inter company
Elaborar estudo/ Implementação INBOUND e OUTBOUND
Conquistar resultados positivos de frete, transformando resultados em ganhos
financeiros
Elaborar relatórios de resultados para diretoria
Formação e desenvolvimento da equipe de Atendimento ao Cliente
Revisar tabelas de frete por fábrica
Estratégias de roteirização
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1297054/coordenador-delogistica#sthash.Jips1yQI.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico em Nutrição e Dietética
Código da vaga: v1325584
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR

Contrato por tempo determinado, no máximo até outubro/2016.
Missão do Cargo: Garantir o controle higiênico sanitário ao longo da cadeia
produtiva, prevenindo, reduzindo ou eliminando os riscos de contaminação,
promovendo a segurança alimentar.
•
Orientar e controlar a execução técnica de trabalho durante o processo
produtivo, no que diz respeito ao controle de qualidade dos alimentos, ao seu
correto recebimento, armazenamento, pré preparo, preparo e distribuição.
•
Supervisionar as atividades de higienização de alimentos, ambientes,
equipamentos e utensílios visando à segurança alimentar;
•
Aplicação de check list de controles de qualidade e segurança alimentar
ao longo da cadeia produtiva;
•
Controle e monitoramento de temperatura dos alimentos e
equipamentos;

•
Coleta e armazenamento das amostras dos alimentos conforme
exigências da legislação vigente;
•
Implantação dos procedimentos operacionais padronizados;
•
Conhecer e avaliar as características sensórias dos alimentos em todas
as etapas do processo produtivo.
•
Orientação e supervisão do uso correto de equipamentos de proteção
individual correspondentes às atividades.
•
Treinamento de boas práticas de manipulação aos colaboradores
Formação: Graduação mandatória
Especialidade: Técnico em Nutrição e Dietética.
Experiência: Desejável experiência com controle higiênico sanitário dos alimentos e
grandes volumes de refeição.
Conhecimento específico: Possuir registro ativo no conselho da classe CRN 4.
Noções sobre segurança alimentar.
Avalie a descrição da
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325584/tecnico-em-nutricao-edietetica#sthash.EG3B36Mt.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Produção - Restaurante
Código da vaga: v1325943
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Experiência com grandes volumes e conhecimento dos procedimentos de segurança
alimentar;
Experiência em processo de refeições transportadas;
Finalização de pratos

Gestão de pessoas
Responsabilidades:
Gestão de restaurante com aproximadamente 5000 refeições diárias
Distribuição das atividades para o time da cozinha
Acompanhamento dos prazos e gestão do tempo
Responsável pelos custo alimentar
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325943/gerente-de-producaorestaurante#sthash.mZgTiqiu.dpuf
www.vagas.com.br

Líder A&B (Alimentos e Bebidas)
Código da vaga: v1290573
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Descrição das atividades:
•
Supervisionar o departamento de A&B.
•
Garantir a prestação de serviço de qualidade e a satisfação dos
hóspedes e clientes.
•
Acompanhar a ocupação diária para garantir o estoque mínimo.
•
Acompanhar e conferir a qualidade dos produtos servidos.
•
Zelar pelo correto cumprimento das atividades, processos e
procedimentos descritos pela empresa.
•
Responsável pela confecção da escala de folgas dos colaboradores do
setor.
•
Treinar, orientar e capacitar à equipe – competências técnicas e
comportamentais e devido uso de EPI’s.
•
Efetuar orçamentos e compras de materiais e insumos.
•
Controle de estoque.
Presente em: Araçatuba – SP, Araraquara – SP, Bauru – SP, Birigui – SP, Franca –
SP, Piracicaba – SP, Ribeirão Preto – SP, Rio Preto – SP, São Carlos – SP,
Parauapebas – PA, Pouso Alegre – MG, Boa Vista – RR, Rondonópolis – MT, Palmas
– TO, Botafogo – RJ, Alagoinha – BA, Maracanaú – CE.
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1290573/lider-a-b-alimentos-ebebidas#sthash.klGmUOHj.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Nutrição/ Técnico de Alimentos
Código da vaga: v1307716
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
VAGA TEMPORÁRIA
Requisitos
Formação: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Nutrição, Alimentos ou
relacionadas
Atividades: Irá controlar as etapas dos processos produtivos e de distribuição
destes alimentos, dentro dos seus devido padrão de qualidade relacionado à área.

Verificando as condições de ambiente, equipamentos, entre outros, promovendo
assim a qualidade dos insumos de maneira adequada.
Necessário:
•
Vivência anterior na área e conhecimento em Qualidade e
Procedimentos de Fabricação.
•
Conhecer as ITCs (itens de controle)
Local de Trabalho: Ilha do Governador – RJ (Necessário ter fácil acesso ao local ou
residir nas proximidades)
Horário: 22h40 às 6h00 - Escala 6x1
Salário: R$ 1.700,00
Benefícios: Vale-transporte + Refeição no local.
Avalie as informações sobre a função
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1307716/tecnico-de-nutricaotecnico-de-alimentos#sthash.DZkQiXuR.dpuf
www.vagas.com.br

Chefe de Produção/Alimentação
Código da vaga: v1314111
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos: Superior completo em Nutrição e/ou Gastronomia.
Atividades: Responder pela produção da alimentação em parceria com a
Nutricionista de maneira a padronizar, qualificar e unificar o programa de nutrição;
Padronizar os serviços de atendimento, execução, irá estruturar tais procedimentos,
hoje inexistentes, no modelo esperado; Capacidade de análise de preços junto à
área de compras, assegurando fornecedores; A parceria com a Nutricionista tem
como objetivo manter os padrões de qualidade e excelência aos usuários; Terá sob

sua responsabilidade: Cozinheiros, Padeiros, Confeiteiros, equipe de limpeza e
operação; Habilidade em entender a qualidade de cada restaurante interno,
multiplicar e trocar com os demais.
Benefícios: VT + VR + SV
Salário:3.500,00
Horário: Seg. a Sex das 08h às 18h.
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1314111/chefe-de-producaoalimentacao#sthash.k9UZNeEW.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Qualidade
Código da vaga: v1325062
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsável pelo programa de Segurança dos Alimentos da planta.
Realização de auditorias internas e cruzadas.
Responsável por ministrar treinamentos.
Controle das normas de Boas Práticas de Fabricação e outros pré-requisitos.
Monitoramento do programa de alergênicos.
Conhecimento em Boas Práticas de Armazenamento.
Gestão do controle de pragas.
Gestão da potabilidade de água.
Conhecimento das ferramentas associadas à Segurança de Alimentos na fabricação
de produtos e Produtividade tais como: HACCP, PPHO, BPF, domínio de segurança
do alimento em produtos lácteos, GMP, ISO 9001 e Lean Six Sigma. Monitoramento
do processo de produtos
Experiência ou participação na implantação da FSSC22000.
Conhecimento em gerenciamento de crises, recall e rastreabilidade.
Gestão de documentos
Avalie a descrição da
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325062/coordenador-dequalidade#sthash.4Dn2GRGP.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Qualidade
Código da vaga: v1325048
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Pernambuco / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsável pelo programa de Segurança dos Alimentos da planta.
Realização de auditorias internas e cruzadas.
Responsável por ministrar treinamentos.
Controle das normas de Boas Práticas de Fabricação e outros pré-requisitos.
Monitoramento do programa de alergênicos.
Conhecimento em Boas Práticas de Armazenamento.

Gestão do controle de pragas.
Gestão da potabilidade de água.
Conhecimento das ferramentas associadas à Segurança de Alimentos na fabricação
de produtos e Produtividade tais como: HACCP, PPHO, BPF, domínio de segurança
do alimento em produtos lácteos, GMP, ISO 9001 e Lean Six Sigma. Monitoramento
do processo de produtos
Experiência ou participação na implantação da FSSC22000.
Conhecimento em gerenciamento de crises, recall e rastreabilidade.
Gestão de documentos
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325048/coordenador-dequalidade#sthash.2Grmt1dq.dpuf
www.vagas.com.br

NUTRICIONISTA
Código da vaga: v1327156
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rondonópolis / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
Planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição;
efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação
nutricional; Atuar em conformidade ao manual de boas práticas.
HORÁRIO COMERCIAL
SALÁRIO E BENEFÍCIOS A COMBINAR
Avalie a descrição da empresa
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1327156/nutricionista#sthash.9IFT9JFh.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Produção - Aves
Código da vaga: v1324973
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Francisco Beltrão / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
Gestão da equipe de produção acompanhando os indicadores de gente (Turn Over,
Absenteísmo e Segurança)para a melhoria continua do mesmo. Acompanhamento e
gestão de indicadores de custo, atendimento e qualidade sob sua responsabilidade
propondo ações para a melhoria continua dos mesmos.

Requisitos:
Superior completo em Engenharia/Tecnologia de Alimentos, Medicina Veterinária,
Administração ou áreas afins;
Disponibilidade para trabalhar em turnos e aos sábados;
Conhecimentos em processo de produção; Visão sistêmica do processo de
produção;
Diferencial domínio em Inglês.
Local de Trabalho: Paraná
Benefícios:
Restaurante
Vale alimentação
PLR- Participação nos Lucros e Resultados da Empresa
Plano de Saúde extensivo aos dependentes
Assistência Odontológica
Seguro de vida
Plano de Previdência Privada
Cooperativa de Crédito - Credibrf
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324973/supervisor-deproducao-aves#sthash.fxOiucU9.dpuf
www.vagas.com.br

Subchefe de Cozinha
– para nova unidade de uma grande rede de Hotéis –
Botafogo – Zona Sul - Rio de Janeiro – 1 vaga
Atividades:
Administrar e coordenar as atividades da área, em seu
Turno de trabalho, orientando, priorizando/distribuindo tarefas e
Solucionando os problemas operacionais pertinentes, seguindo

Instruções do Chefe de Cozinha.
Participar na elaboração dos
Cardápios, bem como participar na elaboração da ficha técnica de cada
Prato (quantidade, modo de preparo, ingredientes etc.).
Supervisionar
A preparação dos pratos de forma a garantir os padrões de qualidade e
Apresentação requeridos.
Garantir os padrões de conformidade em
Segurança alimentar, bem como fazer cumprir os procedimentos do manual
De boas práticas de manipulação de alimentos. Substituir o superior
Imediato em suas ausências.

Elaborar escalas de trabalho e férias bem
Como controles de departamento de pessoal da equipe (banco de horas,
Cartão de ponto, etc), dimensionar equipes, assim como definir padrões
De tempo e qualidade de serviços em conjunto com superior imediato.
Bairro: Botafogo – Zona Sul - Rio de Janeiro
Necessário que tenha consistente experiência em cozinha ou na função.
Escolaridade Mínima – Ensino médio completo
Conhecimentos e aplicação das diversas técnicas de preparo de
Alimentos e Conhecimentos e aplicação das boas práticas de segurança
Alimentar
Horário: Escala 6 x 1- horário a definir
Salário: R$ 2611,00
Benefícios: Assistência Médica / Assistência Odontológica / Refeição
No local / Seguro de Vida / Vale Transporte / Participação anual nos
Resultados
Forma de contratação: carteira assinada
Enviar currículo com urgência para curriculos@rhway.com.br – colocando
No assunto SBCOZNOV – Apenas serão analisados currículos NO CORPO DO
EMAIL de candidatos do ESTADO DO RJ e dentro do perfil supracitado,
Favor não enviar se não possuir as características solicitadas no
Perfil (isso compromete a avaliação do profissional para futuras
Oportunidades).

Copeiro para hotel
– para nova unidade de uma grande rede de Hotéis –
Botafogo – Zona Sul – Rio de Janeiro
Atividades:
Preparar sucos, cafés e outras bebidas a serem servidas,
Bem como preparar sobremesas específicas.
Requisitar bebidas,

Cereais, leite, saches de açúcar etc, junto ao Almoxarifado, bem como
Abastecer e organizar a geladeira, seguindo o sistema PEPS.
Controlar
As datas de validade das bebidas, registrando os eventuais vencimentos
No relatório de perdas.
Preparar porção de frutas a serem servidas,
Quando necessário.
Executar outras atribuições correlatas de acordo
Com a necessidade da área.
Bairro: Botafogo – Zona Sul – Rio de Janeiro
Necessário ser usuário de informática.
Não é exigida experiência.

Escolaridade – Ensino Fundamental completo
Horário: Escala 6 x 1 - 7 às 15:20h
Salário: R$ 1260,00
Benefícios: Assistência Médica / Assistência Odontológica / Refeição
No local / Seguro de Vida / Vale Transporte / Participação anual nos
Resultados
Forma de contratação: carteira assinada
Enviar currículo com urgência para curriculos@rhway.com.br – colocando
No assunto COPNOV– Apenas serão analisados currículos NO CORPO DO
EMAIL de candidatos do ESTADO DO RJ e dentro do perfil supracitado,
Favor não enviar se não possuir as características solicitadas no
Perfil (isso compromete a avaliação do profissional para futuras
Oportunidades).

Chefe de Cozinha - Zona Sul/RJ
GRUPO SERES - Há mais de 50 anos oferecendo Soluções em Recursos Humanos.
Sediada no Rio de Janeiro possui filiais em Resende e São Paulo. Oferece
oportunidades de empregos e estágios em todo o território nacional, para empresas
de pequeno, médio e grande porte. Seleciona para seu cliente:
Chefe de Cozinha (atuação em Buffet de festas e eventos)
Requisitos: Ensino Técnico ou Superior em Gastronomia (Completo). Experiência
anterior como Chefe de Cozinha em Buffet para festas e eventos; conhecimento em
ficha técnica de Buffet. Vivencia em compras / estoque. Disponibilidade de horário.
Atividades: Será responsável pela confecção dos pratos servidos nos eventos
(casamentos, 15 anos, aniversários, bodas, eventos corporativos e etc) e pelo
serviço de degustação.
Local de Trabalho: Zona Sul/RJ
Salário: Estamos trabalhando com pretensão salarial
Benefícios: VT + Alimentação + Plano Odontológico

Candidatos interessados e dentro do perfil, favor encaminhar currículo no corpo da
mensagem INFORMANDO PRETENSÃO SALARIAL para rh.seleciona1@yahoo.com.br
colocando no assunto Chef de Cozinha.

Atendente de Restaurante

Código da vaga: k4196-3
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: São Paulo/SP
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 27/03/2016
Previsão de encerramento: 06/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1ofMCru

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS E RMC / SP / 2 VAGA(S)
Restaurante em campinas, contrata auxiliar de cozinha. Está com 2 vaga(s) em
aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Estamos contratando auxiliar de cozinha, homem ou mulher.
Para trabalho diretamente em nossa cozinha. Trabalho de segunda a sábado.
Horário das 8.00h as 16.45h.
Requisitos: Experiência mínima de 6 meses.
Salário: R$ 1.210,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE + REFEIÇÃO + SALÁRIO FAMÍLIA + BONIFICAÇÃO
POR METAS + BONIFICAÇÃO + SEGURO DE VIDA + PLANO ODONTOLÓGICO
BRADESCO.
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ALEX para o email cozinharh@hotmail.com com a sigla AUX no campo assunto até o dia
05/04/2016.
Veja outras vagas de auxiliar de cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

PADEIRO/CONFEITEIRO / PAULÍNIA / 2 VAGA(S)
Empresa no ramo de supermercado está com 2 vaga(s) em aberto para Paulínia.
Responsabilidades: Produção de padaria e confeitaria
Requisitos: experiência de 2anos morar em Paulínia
Salário: a combinar
Benefícios: convênio médico e odontológico
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ariane para o email selecao.1977@gmail.com com a sigla padaria no campo assunto até o dia
01/06/2016.
Veja outras vagas de padeiro/confeiteiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CHEFE DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Grupo LC está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: rotinas pertinentes à área.
Requisitos: Experiência na função. Disponibilidade de horário.
Salário: a combinar
Benefícios: VT + refeição no local + cesta básica.
Observações: Interessados deverão comparecer na Av. Barão de Itaporã, 1518 –
10° andar – Sala 1005 – Campinas – em frente ao IAC. **APENAS PARA A
ENTREGA DE CURRÍCULOS**
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Grupo LC para o
e-mail selecao.campinas@lc-grupo.com.br com a sigla Chefe de Cozinha no campo
assunto até o dia 28/06/2016.
Veja outras vagas de chefe de cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUTOMOTIVA

Supervisor Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1325110
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Atribuições:
-Supervisionar, liderar e prover recursos para executar o planejamento das
atividades de manutenção de safra e entressafra maximizando o uso da mão de
obra do time de manutenção automotiva.
-Realizar gestão do consumo de Diesel, lubrificantes, pneus e análises de
consumos, consolidando as informações para gerência de manutenção corporativa.
-Analisar e controlar os custos de manutenção a fim de garantir as metas
orçamentárias determinadas pela empresa.
-Garantir o cumprimento dos KPIs e as determinações corporativas de SSMA.
-Treinar a equipe para garantir o máximo possível de internalização das atividades
de manutenção com garantia da disponibilidade requerida pela operação.
Grau de Escolaridade Necessária:

Imprescindível: Superior em Eng. Mecânica/Automobilística ou Mecatrônica
Desejável: MBA em Engenharia de Manutenção
Conhecimentos Específicos:
Pacote office/Manfro/SAP/PIMs
Avalie as informações sobre a função e o
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325110/supervisormanutencao-automotiva#sthash.7ZiYrbye.dpuf
www.vagas.com.br

Planejador de Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1324549
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Santa Juliana / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Objetivo do Cargo:
Fazer detalhamento de materiais necessários nas OS; abrir pedidos de compra
planejados e requisições de almoxarifado para trabalhos planejados (retirando as
peças para a programação semanal); fazer gestão dos planos de manutenção;
acompanhar qualidade das solicitações de serviço (teinar quando necessário);
atualizar constantemente a lista de materiais; realizar o apontamento de OS
planejadas; acompanhar o apontamento diário dos mecânicos da oficina.
Formação:
- Superior completo: Engenharia Mecânica, Elétrica ou afins
Experiência/Conhecimentos Necessários:
Desejável conhecimento avançado em Excell, SAP, MS projet
Local de Atuação:
- Santa Juliana- MG.

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.
CAN
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324549/planejador-demanutencao-automotiva#sthash.7WYkAC2v.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Desenvolvimento do Produto
Empresa VAGAS 10+
Código da vaga: v1326363
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
* Requisitos para a vaga:
• Formação - Engenharia Elétrica/Eletrônica, Mecatrônica e/ou Correlacionadas.
• Idiomas:
Inglês: fluente (escrita e verbal)
Alemão: desejável
• Disponibilidade para realizar viagens.
ATIVIDADES A DESENVOLVER:
• Definição de estratégias de inovações tecnológicas para Chassis de ônibus
mundial;
• Elaboração de conceitos e apresentação de propostas técnicas de tecnologias
Elétricas/ Eletrônicas para aplicação em chassis;
• Especificação de sistemas e componentes elétricos eletrônicos;
• Pesquisa e estudar necessidades e tendências de tecnologias para veículos
comerciais (Ônibus);
• Contato direto com o centro de desenvolvimento de tecnologias na Alemanha
(EvoBus) para transferir tecnologias para chassis e colocar os requerimentos de
chassis nos novos desenvolvimentos;
• Suporte na definição do plano de aplicação de tecnologia mundialmente para
chassis.
CONHECIMENTOS OU EXPERIÊNCIA:
Experiência em desenvolvimento de sistemas elétricos/ eletrônicos para veículos;
Arquiteturas elétricas automotivas;
Sistemas de tração elétrica (de preferência com experiência em aplicação
automotiva);

Alta voltagem em aplicação automotiva (Bateria; Balanceamento de energia,
Conversores e inversores);
Especificação de software automotivo;
Conhecimento e experiência em desenvolvimento de estratégia tecnologias para
produtos automotivos.
Avalie a descrição d
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326363/engenheiro-dedesenvolvimento-do-produto#sthash.WqydvpsE.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE GESTÃO DE MATERIAIS PL
Código da vaga: v1321890
Nível hierárquico: Pleno
Local: Betim / MG / BR
Data de expiração: 14 de Abril de 2016
Requisitos:
Formação Superior concluída em Administração, Logística, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica ou Engenharia de Produção.
Exigido Inglês Fluente.
NECESSÁRIA EXPERIÊNCIA EM LOGISTICA EM CANTEIRO DE OBRAS OU
LOGISTICA EM SETOR AUTOMOTIVO.
Atividades:
Acompanhar a evolução dos processos de aquisição de materiais de modo a suprir
as áreas solicitantes de peças, ferramentas e equipamentos identificados como
prioritários e garantir a disponibilidade destes instrumentos para a realização dos
trabalhos, além de analisar os itens em estoque, antecipando-se a eventuais faltas,
verificando embalagens e acondicionamentos em veículos, visando remetê-los de
acordo com especificações técnicas e fiscais dentro dos parâmetros de segurança.
Liderar pequenas equipes específicas por projetos. Resolver problemas de notas
fiscais e envios de materiais em regime conta-trabalho.
Conhecimentos necessários:
Conhecimentos básicos de mecânica, elétrica e eletrônica para automação de linhas
de produção
Conhecimentos básicos em gestão de projetos
Conhecimentos em criação de kits/pools de materiais para produção e /ou contatrabalho
Conhecimentos em processos de emissão de notas fiscais e fluxos de materiais
interestaduais
Conhecimentos em impostos no lançamento/recebimento e elaboração de notas
fiscais

Conhecimentos técnicos de rotinas administrativas e domínio de normas /
procedimentos da área;
MS Project Básico
A empresa oferece vários benefícios.
*TODA ENTREVISTA SERÁ REALIZADA EM INGLÊS.
Currículos sem o perfil acima serão descartados.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321890/analista-de-gestao-demateriais-pl#sthash.qvhB1mXm.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1323280
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Franca / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Abril de 2016
Coordenar a execução das atividades de manutenção corretiva, preditiva e
preventiva, visando manter a frota de veículos, máquinas e implementos agrícolas
e seus equipamentos em condições adequadas de funcionamento, assegurando o
cumprimento dos prazos e metas estabelecidas.
Realizar a gestão da equipe de Manutenção Automotiva, orientando na execução
das atividades, de acordo com o planejamento, assegurando qualidade dos serviços
prestados e maior disponibilidade da frota da empresa.
Desejável Curso Técnico em Mecânica ou Mecatrônica. Desejável Superior em
Engenharia Mecânica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1323280/coordenador-demanutencao-automotiva#sthash.sXyLnBFn.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Produto
Código da vaga: v1323512
Nível hierárquico: Pleno
Local: Pinhais / PR / BR
Data de expiração: 16 de Abril de 2016

Desenvolvimento produto automotivo;
Elaboração de dossiers técnicos para cotação de fornecedores, fazendo interface
com o departamento de Compras.
Fazer análise técnica das propostas dos fornecedores e emitir parecer ou análise
crítica.
Realizar industrialização dos componentes;
Analisar e especificar os desenhos, fichas de matéria-prima e 3D dos fornecedores.
Preparar dossier técnico produto/processo para validação do componente.
Validar junto com o departamento de Compras os capacitarias dos fornecedores;
Tratamento das questões de qualidade em vida série.
Tratamento das questões de ganho econômico em vida série.
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/v1323512/analista-deproduto#sthash.vyp8eszv.dpuf
www.vagas.com.br

Account Manager
Código da vaga: v1293672
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Abril de 2016
Atividades:
- Atuar com desenvolvimento de proposta e contatos comerciais de empresas do
setor automotivo.
- Continuar a desenvolver contatos existentes dentro da indústria automotiva e
prospectar o mercado para obter novos clientes com o objetivo de detectar
oportunidades de negócios com ênfase especial na criação de relacionamentos de
longo prazo.
- Obter pedidos dos clientes para as cotações, preparar e defender as propostas
com o apoio do produto e gerentes de projeto do grupo com o objetivo de
aumentar o volume de atividade.
Requisitos
- Experiência profissional comprovada na indústria automotiva, na área comercial
será um diferencial.
- Bons conhecimentos do processo de desenvolvimento do veículo (design, teste e
validação virtual e física), combinada com a capacidade de compreender
tecnicamente e apresentar os serviços de engenharia complexas de IDIADA.

- Conhecimentos das estruturas organizacionais dos atuais potenciais clientes e
com boa compreensão da cultura empresarial brasileira e internacional.
Remuneração: a combinar
Benefícios: Carro da Empresa + Vale Refeição R$ 27,00/dia + Assistência Médica
(coparticipação) + Assistência Odontológica + Seguro de Vida + Participação por
Resultado Anual + Bônus Anual + Ajuda de Custo para Cursos (Idiomas,
Graduação, Pós Graduação, Especializações frente à Política de Subsídios Idiada).
Horário: Comercial
Contrato: CLT efetivo
Local: Belo Horizonte - MG.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1293672/accountmanager#sthash.OX3tfEZO.dpuf

www.vagas.com.br

Engenheiro de Projetos Sênior
Código da vaga: v1318342
Nível hierárquico: Sênior
Local: Canoas / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Abril de 2016
Perfil profissional:
- Profissional com formação em engenharia;
- Experiência em desenvolvimento de produto (de preferência na indústria
automotiva);
- Experiência em gerenciamento e gestão de projeto;
- Boa capacidade de liderança, e atitude;
- Capacidade de gerenciamento de “crise”;
- Capacidade de lidar com conflitos;
Escopo:
- Trabalho a ser realizado em CANOAS - RS
- Gerenciar programa de desenvolvimento de produto na área de tratores/máquinas
agrícolas;
- Negociação de prazos, com áreas envolvidas no desenvolvimento – Compras,
manufatura, etc;
- Busca de redução de custos e cronograma no prazo (prioridade) para o programa.
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/v1318342/engenheiro-deprojetos-senior#sthash.Wo1oOuiY.dpuf
www.vagas.com.br

CONNECTED SERVICE ARCHITECTURE
Código da vaga: v1320399
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Abril de 2016
ATIVIDADES:
- Atuar em equipe multidisciplinar relacionado a projeto de COSE (Connected Cloud
Service) no segmento automotivo.
- Descrição e definição de arquitetura de backend, desenvolvimento e/ou adaptação
de servidores.

- Construção de complexo sistema de software, desenvolvimento de ciclo de vida
completo de software incluindo códigos standard, revisão de códigos, processo de
construção, teste e operação.
- Interagir com usuários (B2C) para definir requisitos de sistema e/ou adaptações
necessárias para desenvolvimento de arquitetura de backend incluindo servidor.
- Analisar, projetar, programar, depurar e modificar .
REQUISITOS:
Superior COMPLETO em Engenharia da Computação, Sistema de TI, Ciências da
Computação ou cursos similares.
Conhecimento em desenvolvimento de software e backend, incluindo arquitetura de
serviços conectados.
Inglês avançado mandatório. Desejável alemão.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320399/connected-servicearchitecture#sthash.LdTWjlte.dpuf
www.vagas.com.br

MOBILE APPLICATION DEVELOPER
Código da vaga: v1320406
Nível hierárquico: Pleno
Local: Indaiatuba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Abril de 2016
ATIVIDADES:
- Atuar em equipe multidisciplinar relacionado a projeto de COSE (Connected Cloud
Service) no segmento automotivo.
- Interagir com os usuários (B2C) para definir requisitos de sistema e/ou
adaptações necessárias, bem como interagir com os interessados (B2B) on-site e
remoto para entender requisitos para o desenvolvimento de aplicativos na base IOS
e Android

- Analisar, projetar, programar, depurar e modificar software.
- Escrever código de programação de APPs, realizar testes e depuração incluindo
processo de lançamento em lojas virtuais
REQUISITOS:
Superior COMPLETO em Engenharia da Computação, Sistema de TI, Ciências da
Computação ou cursos similares.
Conhecimento em desenvolvimento de software incluindo padrões de codificação,
revisões de código, gerenciamento de controle de origem, construção de processos,
testes e operações, além de conhecimento básico em analise de dados
Conhecimento em Android Java, Objective C
Inglês avançado mandatório. Desejável alemão.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320406/mobile-applicationdeveloper#sthash.GNozPJeh.dpuf
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

Programador Pleno
Barueri, SP
R$ 4.001 - R$ 4.500 por mês
Profissional com experiência em Desenvolvimento de Aplicação JAVA (Desktop e
WEB), incluindo frontend (jquery) e backend (Java 8, Jetty, REST).
Irá atua em grande projeto de multinacional alemã de engenharia e eletrônica e um
dos maiores fornecedores mundiais de componentes automotivos.
Formação: Superior completo ou cursando nas área de tecnologia.
Idioma: Inglês intermediário
Local de trabalho: Barueri
Netcarreiras
www.indeed.com.br

POLIDOR
Cachoeirinha, RS
R$ 1.300 por mês
Atribuições: Polimento de peças plásticas automotivas.
Requisitos:
Residir em Canoas, Cachoeirinha ou Gravataí;
Experiência nas atividades de 6 meses.
Jornada de Trabalho: A combinar.

Salário de R$ 1.300,00 + 20% Insalubridade + Benefícios: VT + VA + Plano de
saúde.
Emprega RS
www.indeed.com.br

Preparador Tordo Automático
Campinas, SP

Preparador Tordo Automático
Responsabilidades:
- Experiência em torno automático;
- Residir próximo zona leste de são Paulo ter trabalho com carteira profissional
assinada neste cargo
Requisitos:
- Indústria Metalúrgica Ramo Automotivo
Benefícios:
- Vale transporte e vale refeição
Balcão de Empregos
www.indeed.com.br

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

Montador Automotivo
Brasília, DF
(SEGUIMENTO AUTOMOTIVO) Horário: comercial (segunda a sábado) Salário: R$
100% comissionado. (com um mínimo de R$1104,00 garantido) Benefícios:
VT+VA+ PPR (participação semestral nos lucros) + Plano de saúde + Plano
odontológico + Desconto com faculdades + Desconto com academias + parceria
com o SESC +Plano de carreira Requisitos: TER EXPERIÊNCIA NO CARGO
preferencialmente em concessionárias Disponibilidade para inicio imediato, Possuir
CNH categ.B
Balcão de Empregos

www.indeed.com.br

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO E LOGÍSTICA
Contagem, MG
Escolaridade: Formação Técnica ou Superior em Engenharia de Produção
Experiência: Desejável experiência no ramo automotivo em no mínimo uma das
áreas, como supervisor ou coordenador.
Local: Contagem
Horário: Desejável disponibilidade
Salário: A combinar
Benefícios: Alimentação na empresa, Plano de Saúde, PLR, Cesta básica, vale
transporte.
Descrição das Atividades: Realizara supervisão de equipe e rotinas direcionadas a
produção e setor de logística de empresa automotiva de grande porte; assegurar a
qualidade dos processos envolvidos em sua direção; corresponder às metas
produtivas.
Emprego Minas Gerais
www.indeed.com.br

Pintor Automotivo
Brasília, DF
R$ 1.000 por mês
(SEGUIMENTO AUTOMOTIVO) Horário: comercial (segunda a sábado) Salário: R$
100% comissionado. (com um mínimo de R$1104,00 garantido) Benefícios:

VT+VA+ PPR (participação semestral nos lucros) + Plano de saúde + Plano
odontológico + Desconto com faculdades + Desconto com academias + parceria
com o SESC +Plano de carreira Requisitos: TER EXPERIÊNCIA NO CARGO
preferencialmente em concessionárias Disponibilidade para inicio imediato, Possuir
CNH categ.B
Balcão de Empregos
www.indeed.com.br

Eletricista automotivo
Perfil Profissional RH- Ribeirão Preto, SP
Atuará como eletricista e com manutenção de veículos leve e pesados.
Beneficios:
Formação Acadêmica: Ensino Médio completo
Experiência: Desejável experiência como eletricista automotivo.
Conhecimento em linha leve e pesada.
Salário: A combinar
Empregos.com.br
www.indeed.com.br

Mecânico Automotivo
Brasília, DF
(SEGUIMENTO AUTOMOTIVO) Horário: comercial (segunda a sábado) Salário: R$
100% comissionado. (com um mínimo de R$1104,00 garantido) Benefícios:
VT+VA+ PPR (participação semestral nos lucros) + Plano de saúde + Plano
odontológico + Desconto com faculdades + Desconto com academias + parceria
com o SESC +Plano de carreira Requisitos: TER EXPERIÊNCIA NO CARGO
preferencialmente em concessionárias Disponibilidade para inicio imediato, Possuir
CNH categ.B
Balcão de Empregos
www.indeed.com.br

Mecânico Automotivo
Fortaleza, CE
Requisitos: - Conhecimentos em: Mecânica diesel, Suspensão; - Arrefecimento; Motor; - Embreagem; - Freios; - Injeção eletrônica; - Elétrica básica; - Sistema de
alimentação de combustível; - Sistemas de lubrificação (Indispensável); Experiência no Ramo; - Ensino Médio Completo; - Cursos de Aperfeiçoamento.
Atividades exercidas: - Verificação no óleo do motor; - Verificação na água do
radiador; - Verificação de pneus e calibragem; - Revisões periódicas; - Ajudar na
limpeza dos veículos, quando não tiver carro em manutenção; - Depois de algum

conserto ou revisão, fazer o teste do veículo com o motorista. - Manter a sua área
de trabalho sempre limpa e organizada. Salário e horário a combinar.
Balcão de Empregos
www.indeed.com.br

Eletricista Automotivo
Guarulhos, SP
•Região / Bairro: Bonsucesso. Requisitos: . Conhecimento principalmente nos
veículos axor, costellation, e toda a parte eletrônica, desses veículos, entre outras
atividades na área. Possuir carteira de habilitação.
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, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, PLR.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Caderno Nacional
www.indeed.com.br

Preparador de Pintura
Canoas, RS
Segmento: automotivo
. Atividades: . Preparar veículos para etapa de pintura.
Requisitos:

. Desejável vivência anterior.
Dias da Semana: Não Informado
. Horário / Período: . Comercial.
A empresa oferece: . Salário: de R$1001,00 à R$2000,00. Benefícios: Vale
Refeição, Vale Transporte, Insalubridade.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Caderno Nacional
www.indeed.com.br

Mecânico Diesel Noturno
Nova Iguaçu, RJ
Elaboram planos de manutenção; realizam manutenções de motores, sistemas e
partes de veículos automotores.
Substituem peças, reparam e testam desempenho de componentes e sistemas de
veículos.
Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade,
de segurança e de preservação do meio ambiente. 1 vaga - Nova Iguaçu - RJ (1)
Para ver detalhes da vaga e se candidatar clique aqui .
Se não conseguir acessar, copie e cole esta URL no seu navegador:
https://emprego.net/jobs/56f54986691858c9730debc7 emprego.net - onde
candidatos e empresas se encontram
RioVagas
www.indeed.com.br

SOLDADOR MOTOMECANIZAÇÃO I
Clealco Açúcar e Álcool- Clementina, SP
Efetua diagnóstico de problemas apresentados pelos implementos; Realiza
operação de solda elétrica em chassis, caçamba, tanques, enchimento de "ponteira"
e outros na área automotiva; Desenvolve as atividades de recuperação de pecas
trincadas, quebradas ou que apresentam desgastes; Efetua acabamento em peças
soldadas; Efetua enchimento de peças; Realiza serviços de manutenção e reformas
de implementos e carrocerias; Cuida da limpeza e higiene do local de trabalho; Zela
pela utilização de ferramentas e instrumentos de trabalho; Trabalha em

conformidade com as normas de segurança e higiene do trabalho; Executa outras
atividades correlatas ao cargo; Utiliza todos os EPI’s fornecidos pela empresa;
Realiza as atividades sob supervisão constante.
- CALDERARIA
- CNH CATEGORIA B
- COMUNICACAO VERBAL / ESCRITA
- SOLDA ELETRICA
www.indeed.com.br

ANALISTA DE LOGÍSTICA
Belo Horizonte, MG
Salário: R$ 3.000,00 a 3.5000,00
Benefícios: Alimentação, Transporte, Seguro de Vida, Plano de Saúde, PLR e Cesta
Básica
Horário de trabalho: 08:00 - 17:30 - 2ª a sábado
Requisitos:
- Formação Superior Completa
- Experiência na carteira como analista de logística em empresas no ramo
automotivo de 2 anos no mínimo
- Ter realizado atividades de atendimento a montadoras de automóveis, utilização
de ERD e módulos de sistema ERP. Vivência com EDI e indicadores de logística de
montadoras.
Interessados: Enviar currículo para genteegestaorh@gmail.com Assunto Analista de
Logística + Vagas Urgentes MG.
Vagas Urgentes MG
www.indeed.com.br

COMERCIAL

Assistente de Vendas Sr. (Crédito/Caixa)
Código da vaga: v1324396
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Abril de 2016
Atividades:
Realizar a venda de serviços financeiros e telemarketing;
Realizar a análise e liberação de crédito;
Operar o caixa;
Contribuir com atingimento de metas da loja.
Requisitos necessários:
Ensino Médio Completo (2º Grau);
Pacote Office intermediário.
Competências necessárias:
Cortesia no Atendimento;

Liderança;
Organização;
Espírito de Equipe.
Salário e Benefícios:
Assistência Médica e Odontológica;
Vale Refeição ou Alimentação;
Previdência Privada;
Bolsa de Estudos;
Cheque Mãe;
Plano de Carreira;
Treinamentos internos.
INTERLAGOS 2255
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324396/assistente-de-vendassr-credito-caixa#sthash.wZYMDjkc.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Comercial | Indústria de Grande Porte
Código da vaga: v1297154
Nível hierárquico: Pleno
Local: João Pessoa / PB / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Abril de 2016
Nosso cliente é uma grande indústria com atuação e reconhecimento nacional no
segmento, além de braços de negócio no exterior.
Reportando ao Diretor Comercial, passará por uma preparação comercial na fábrica
e em diversas filiais da empresa, sendo formado para assumir posições maiores
dentro da área comercial da cia.
Dentre suas principais atribuições estarão:
- Gestão dos principais clientes da empresa no Brasil e no exterior.
- Participação no planejamento estratégico da empresa.

Buscamos profissionais OBRIGATORIAMENTE COM INGLÊS AVANÇADO OU
FLUENTE, experiência prévia como gestor comercial de empresas e que já tenha
base fixada em João Pessoa ou Recife ou disponibilidade para mudanças. Serão
avaliados profissionais de qualquer segmento, todavia não serão avaliados
profissionais sem inglês.
Necessária disponibilidade para viagens constantes e mudanças.
Plano de carreira atrativo e remuneração condizente com o mercado da região.
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/v1297154/coordenadorcomercial-industria-de-grande-porte#sthash.kx3LVnma.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Comercial JR
Código da vaga: v1281951
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração: 09 de Abril de 2016
Buscamos profissionais com boa argumentação e comunicação, com experiência e
interesse em atuar na área comercial, para prospectar e atender clientes (pessoa
física e jurídica) para aquisição de máquinas de débito e crédito.
Dentre as principais atividades, estão:
Prospectar clientes para comercialização da máquinas de cartões de crédito e/ou
débito.
Apresentar e explicar o produto para os possíveis clientes.
Sugerir melhoria contínua do processo de vendas.
Estabelecer um relacionamento com as empresas, comércio de pequenos formatos
e micro empresas que necessitem de um meio de pagamento eletrônico;
Estruturar relatórios de visitas, realizar o pós-vendas, bem como o
acompanhamento da carteira de clientes.
Necessário experiência em vendas consultivas.
Necessário Curso Superior completo ou cursando.
Horário de trabalho: Segunda a sexta, de 09:00 às 19:00.
Salário: Salário fixo + comissão.
Benefícios: assistência médica e odontológica, vale-transporte, auxílio-refeição.
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1281951/consultor-comercialjr#sthash.V1rH30wI.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Vendas - Fortaleza ou Recife
Código da vaga: v1321485
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Abril de 2016
Missão

Coordenar e desenvolver as atividades comerciais em sua região de atuação, tendo
como objetivo o cumprimento das cotas de vendas e representando a Valeo junto
ao cliente.
Conhecimentos Necessários
Segmento automotivo
Vivência em Vendas
Pré-requisitos
Superior completo, preferencialmente Administração, Marketing ou Engenharia;
Desejável inglês.
Outras informações
Disponibilidade para viagens;
Mandatório residir em Fortaleza ou Recife.
*** Importante: atualize sua pretensão salarial no currículo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321485/coordenador-devendas-fortaleza-ou-recife#sthash.COVYNEM8.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comercial / Executivo de Contas
Código da vaga: v1323882
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Maio de 2016
Esta pessoa ficará responsável pelo atendimento e relacionamento com empresas
clientes, prospecção de novos clientes, envio de propostas, presença em eventos
corporativos, apresentação institucional para parceiros, follow-ups,
acompanhamento de agendamento de exames, condução de visitas ao centro de
check-up e elaboração de contratos, minutas e dossiês.
Haverá metas pré-determinadas e compensação se os objetivos comerciais forem
atingidos. Terá a oportunidade de trabalhar num excelente ambiente de trabalho,
com profissionais qualificados e competentes. Remuneração fixa a negociar e
variável sob o número de marcações e clientes conquistados.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1323882/analista-comercialexecutivo-de-contas#sthash.ovyFoDxX.dpuf
www.vagas.com.br

Representante Comercial
Código da vaga: v1321487
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 14 de Abril de 2016
Atuar com a representação comercial com foco em vendas; apresentar os produtos
e retirar dúvidas de clientes; elaborar propostas comerciais; fechar e acompanhar
vendas desde a prospecção até a entrega para o cliente, mantendo os clientes em
sua carteira; fazer negociações e relatórios; realizar pós-vendas.
BENEFÍCIOS: Ótimas comissões – Ajuda de Custo – Premiação – Bonificação –
Linha Nextel 3G – Campanhas Motivacionais – Ótima estrutura Organizacional.
Local de Trabalho: São Paulo
Prestador de serviço: AUTÔNOMO
Avalie a descrição da e
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321487/representantecomercial#sthash.e75oQwNt.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Comercial.
Código da vaga: v1321874
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Abril de 2016
Empresa de grande porte no segmento de Telecomunicações contrata Consultor
Comercial para atuar com Visitas às operações para acompanhar o desempenho em
campo dos vendedores/ líderes comerciais do Canal; Suporte diário á liderança
local nos processos e politicas do canal, assim como acompanhamento do
resultado. Realizar áudio quinzenal com a liderança a fim acompanhar, traçar plano
de melhoria dos indicadores de vendas, produtividade, qualidade e processos do
canal. Responsável pela interface interna com ás áreas de processo, qualidade e

treinamento validando , desenvolvendo materiais de apoio e suporte ao canal.
Planejar junto com a gestão local do canal estratégia de crescimento de vendas.
Acompanhar a atuação dos concorrentes, para planejar ações de combate e
aumento de vendas. Acompanhar e divulgar as melhores práticas usadas nas
operações e alinhadas com os interesses do canal. Implantar nas operações
estratégias definidas pelo canal. Desenvolver relatório de visitas destacando pontos
fortes, fracos e o plano de ação desenvolvido com a gestão local. Desenvolver e
analisar relatório de indicadores e orçamento da empresa. Participar de reuniões
estratégicas de forma participativa. Ter conhecimento técnico para gestão /

acompanhamento junto ao fornecedor da ferramenta de vendas própria do canal
participando do desenvolvimento, homologação e melhoria. Conhecer as
ferramentas de apoio, analisar e opinar nas melhorias sempre do ponto de vista de
facilitar o uso na operação.
Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Economia ou Gestão
Comercial, MBA será um diferencial. Ter atuado na área comercial,
preferencialmente área de vendas com relacionamento com parceiros/terceiros de
empresas de Telecom.
Imprescindível Excel avançado para: VBA, Construção de Banco de dados, Gráficos
incluindo gráfico de dispersão e quadrante, Gráficos com tabela dinâmica, PROCV,
PROCH e Todas as funções SE. Criação de planilhas orçamentárias, relatórios do
canal e domínio do Power Point para elaboração de apresentação. Domínio de
macro é um diferencial. Disponibilidade para viagens e de horário.
Segunda a sexta - horário comercial
R$ 6.631,00
VT+VR
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321874/consultorcomercial#sthash.8qdCNBRT.dpuf
www.vagas.com.br

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: um
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: k4085-3
Ramo da empresa: Bancos e Instituições Financeiras
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
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

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: um
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: um
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

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: um
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

Operador (a) de Caixa
Código da vaga: k3668-8
Ramo da empresa: Comércio Atacadista
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 19/02/2016
Previsão de encerramento: 19/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1KwLSJb

Gerente Comercial
Código da vaga: k4138-1
Ramo da empresa: Indústria Farmacêutica - Pesquisa e Desenvolvimento
Cidade: Floriano/PI
Salário: 10 a 13 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/02/2016
Previsão de encerramento: 29/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XQBhuF

Supervisor (a) de Vendas
Código da vaga: k1760-13
Ramo da empresa: Administradoras de Planos Odontológicos
Cidade: Fortaleza/CE
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1

Data de abertura: 25/02/2016
Previsão de encerramento: 30/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1TaVLze

Vendedor (a)
Código da vaga: k4137-2
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 6
Data de abertura: 25/02/2016
Previsão de encerramento: 31/03/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1TaVJaQ

Vendedor (a)
Código da vaga: k752-413
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: 04/03/2016
Previsão de encerramento: 04/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QzFNZu

Supervisor (a) de Vendas
Código da vaga: k337-967
Ramo da empresa: Comércio de Alimentos e Bebidas, Distribuição
Cidade: Contagem/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1

Data de abertura: 08/03/2016
Previsão de encerramento: 30/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QKCIWI

Supervisor (a) de Vendas
Código da vaga: k337-968
Ramo da empresa: Comércio de Alimentos e Bebidas, Distribuição
Cidade: Contagem/MG
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 08/03/2016
Previsão de encerramento: 30/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QKCL4K

GERENTE DE LOJA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Comercial Revendedora de Pneus está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: .
Requisitos: Superior Completo. Experiência em gestão de pessoas e atendimento
ao cliente. Vivência em auto center automotivo. Possuir condução própria e
disponibilidade para viagem na região de Campinas.
Salário: a combinar
Benefícios: Salário fixo + Assistência médica + Prêmio de assiduidade + Prêmio de
Produtividade.

Observações: Enviar pretensão salarial. Horário de Trabalho: de segunda a sexta
feira das 8:00 as 18:00 e sábado das 8:00 as 13:00 h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rafaela Moda para
o e-mail rafaela.moda@wcabrasil.com.br com a sigla GERENTE no campo assunto
até o dia 04/04/2016.
Veja outras vagas de GERENTE DE LOJA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista Comercial Júnior
Código da vaga: v1295709
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsabilidades:
O profissional vai atuar no atendimento, administração e prospecção de clientes,
deverá preparar propostas comerciais, fazer apresentação da proposta,
acompanhamento e negociação comercial.
Terá contato com clientes no segmento de redes e franquias de pequeno, médio e
grande porte e relacionamento com diversos níveis hierárquicos dentro do cliente.
Atendimento a clientes (cadastro, follow-up, acompanhamento de processo nas
áreas envolvidas, atualização dos dados no sistema.
Controle e finalização de processos na formatação de contratos e propostas, bem
como coordenação desses documentos.
Requisitos:
Experiência na área comercial, de preferência em automação.
Formação Superior completa em Administração ou área correlatas.
Ter pós-graduação completa ou cursando será considerado um diferencial.
Salário a combinar
Local de Trabalho: região da Avenida Paulista (São Paulo-SP)
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/v1295709/analista-comercialjunior#sthash.6aEyd7Vl.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Comercial
Código da vaga: v1324831
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Itu / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:

Irá realizar o Gerenciamento de vendas, desenvolvimento de novos clientes e
equipes de representantes e distribuidores, elaboração e acompanhamento das
estratégias de preços de vendas e Expansão de Mercado.
Requisitos:
Graduação completa e desejável Especialização / MBA;
Conhecimentos com SAP e Pacote Office avançado;
Desejável conhecimentos com idiomas Inglês e Espanhol;
Experiência anterior com gestão;
Experiência com formação de equipe de Representantes;
Experiência no mercado de Distribuição (comércio, varejo, atacadistas e grandes
redes);
Experiência no mercado de Refrigeração.
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324831/coordenadorcomercial#sthash.mDqrGTpc.dpuf
www.vagas.com.br

CONSULTOR COMERCIAL
Código da vaga: v1324836
Nível hierárquico: Sênior
Local: Caruaru / PE / BR
Quantidade de vagas: uma
Formação:
Superior Completo
Pós-Graduação será um diferencial
Descrição da vaga:
Consultor de negócios responsável pela prospecção de clientes de segmento
industrial para venda de gás LP na região. A prospecção compreende desde a
abordagem, elaboração de proposta técnica e comercial, analise da viabilidade
financeira do negócio, negociação comercial, fechamento de negócio, elaboração de
minuta contratual, acompanhamento da obra até o inicio de consumo conforme
estimativa inicial.
Perfil:
Ter perfil experiência na área comercial.

Conhecimento no pacote Office (Word, Excel, Power Point).
Disponibilidade para viagens.
Carteira de habilitação B.
obs: Preferencialmente residir em Caruaru/PE
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324836/consultorcomercial#sthash.rtHwzG8w.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente comercial
Código da vaga: v1325209
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Campinas / SP / BR
Principais Responsabilidades:
• Atender os corretores por e-mail/telefone para sanar dúvidas e orientá-los sobre
produtos e processos da Cia;
• Acompanhar as emissões e pendências junto a matriz/corretores;
• auxiliar o comercial nas cotações e repiques com a matriz/corretor.
Pré-requisitos:
• Formação superior completo ou cursando;
• Experiência em Mercado Segurador;
• Conhecimento geral de todos os ramos, especialmente Motor, Vida, Empresa e
Residência;
• Conhecimentos no pacote office;
• Desejável Espanhol.
Local de atuação: Campinas - São Paulo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325209/assistentecomercial#sthash.CxfTkuMO.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Comercial - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Atividades:
Coordenar, planejar, controlar e acompanhar as atividades inerentes à área
comercial, identificando as oportunidades de negócios, prospectando novos
clientes, realizando visitas

Elaborar pesquisas de concorrentes, desenvolver ações e manter relacionamento
com os clientes, a fim de atender as metas e objetivos pré-estabelecidos pela
empresa.
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

Coordenador Comercial - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência com liderança, negociação e estratégia de vendas. Cnh: b.
Disponibilidade de horário.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: convênio médico + vt + convênio odontológico + va.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Representante Comercial - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Atividades:
Vendas externas, relacionamento contínuo com clientes
Pesquisar e identificar novas oportunidades de negócios
Assistência e suporte no pós vendas
Requisitos:
Superior completo ou cursando administração, relações públicas, marketing e afins
Experiência com vendas externas e prospecção de clientes
Disponibilidade de horário
Necessário ter carro
Residir em são josé dos campos ou jacareí

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

Vendedor Externo - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: Tecnologia da informação
Atividades:
Realizar visitas, definir agendas de visitas, assegurar o cumprimento da agenda,
metas, atendimento ao cliente, elaboração de propostas, pesquisa de mercado,
participar de eventos de negócios, envio de relatórios periódicos, reuniões e análise
de editais.
Requisitos:
Ensino superior completo (administração, marketing, gestão de vendas)
Disponibilidade para viagens.
Conhecimento em produtos de tecnologia da informação (obrigatório).
Experiência.
Noções de Itil e cobit.
Habilitação (b).
Veículo próprio (carro).
Dias da Semana: De segunda-feira à sábado
Horário / Período:
Comercial
Trabalha aos sábados das 08:00 às 12:00
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

VENDEDOR LOJA / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE CONSULTORIA ESTRATÉGICA contrata para loja de calçado e roupa
está com 1 vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Vendedor de loja com foco em cumprimento de metas
Requisitos: Experiencia comprovada em loja (calçado e/ou roupa). Experiencia em
comércio

Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: RESIDIR E SUARE OU NOVA ODESSA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ELIANA para o email candidatos@jmsconsul.com.br com a sigla VEND. LOJA no campo assunto até
o dia 04/04/2016.
Veja outras vagas de vendedor loja no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k4198-1
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Santos/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 10
Data de abertura: 28/03/2016
Previsão de encerramento: 28/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RMgvNO

Consultor (a) Comercial
Código da vaga: k4198-2
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Santos/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo

N.º vagas: 10
Data de abertura: 28/03/2016
Previsão de encerramento: 28/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RMgwB

VENDAS / CAMPINAS / SP / 5 VAGA(S)
Hinos ‘nine está com 5 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Vendas em equipe P a P, divulgando e representando a marca
da nossa empresa.
Requisitos: Ser pró-ativo dinâmico ,não ter dificuldade de lidar com o publico, ter
condições física para se locomover. Maior de 18 anos ,já ter atuado como
vendedor(a) ou não ter dificuldade de aprendizado.
Salário: R$ 3.225,00
Benefícios:
Observações: Será uma parceria de trabalho onde nossa empresa te treina e
capacita para gerar um salario de R$1.300,00 á R$3.225,00, residir na região do
São marcos, Santa Monica, Villa esperança e Jardim campineiro.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Janine Lima para o
e-mail janinelima2011@hotmail.com co m a sigla hinos no campo assunto até o dia
15/04/2016.
Veja outras vagas de Vendas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

602 - RJ- VENDEDORA - MODA FEMININA CONTEMPORÂNEA - BARRA DA
TIJUCA
** Necessário ter experiência com moda feminina. **
Ícone RH seleciona Vendedoras para uma loja carioca de moda feminina
contemporânea localizada no Rio Design Barra
Fidelização de clientes.
Residir próximo.
Horário: 13:00 a 19:00 ou 16:00 a 22:00. (Segunda á sábado, domingos por
escala.)

Salário: Comissão (Expectativa inicial de R$ 1.500) + Vale Transporte + CTPS
Assinada.
Interessadas devem encaminhar currículo para: iconerh@yahoo.com.br Colocar no
assunto o código: 602

RJ – VENDEDORES LOJA DE CALÇADOS DE ALTO PADRÃO NA ZONA SUL
Ícone RH seleciona VENDEDORES para loja de calçados, localizada na Zona Sul.
Necessária experiência anterior com vendas.
Horários: A combinar
Salário:
Média salarial de R$1.500,00 a 2.000,00 + VT + CTPS Assinada
Favor encaminhar currículo no corpo do e-mail com as datas (entrada e saída) que
trabalhou nas empresas: iconerh@yahoo.com.br
Sinalize no assunto a que vaga está se candidatando escrevendo o número do
Código: 690

RJ – VENDEDORES PARA LOJA DE TECIDOS LUXUOSOS NA ZONA SUL
Ícone RH Seleciona Vendedores para Loja de Tecidos Luxuosos localizada na Zona
Sul
Se você gosta de moda e tem o interesse pela alta costura, você pode ser uma
consultora em uma das principais lojas de tecidos e roupas finas do Rio de Janeiro.
Necessária experiência comprovada com vendas.
Horários:
Segunda à Sexta: 10:00h às 18:00h ou 11:00h às 19:00h
Sábado: 10:00h à 14:00h (Folga um sábado no mês)
Salário: Média salarial acima de R$1.500,00 + VT + CTPS Assinada
Favor encaminhar currículo no corpo do e-mail com as datas (entrada e saída) que
trabalhou nas empresas para: iconerh@yahoo.com.br
Sinalize no assunto a que vaga está se candidatando escrevendo o número do
Código: 611

REPRESENTANTE COMERCIAL /
PAULÍNIA,INDAIATUBA,SALTO,PIRACICABA,CPS / 7 VAGA(S)
Atacadista de máquinas e ferramentas está com 7 vaga(s) em aberto para Paulínia,
Indaiatuba, Salto, Piracicaba, Cps.

Responsabilidades: Representante Comercial Autônomo para as cidades de Paulínia,
Indaiatuba, Salto, Piracicaba, Limeira e Campinas.
Requisitos: Necessário ter conhecimento em máquinas e ferramentas, já ter atuado
com vendas externas e ou representação. Se já possuir Corcesp será um
diferencial. Com habilitação, carro e Notebook
Salário: a combinar
Benefícios: Salário: Comissão sobre vendas
Observações: Não serão analisados currículos que estejam fora do perfil, que não
tenham experiência em vendas externas comprovada. Colocar a sigla da cidade que
reside no titulo do e-mail.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail cv.ferramentas@gmail.com com a sigla Representante no campo
assunto até o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de Representante Comercial no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COMUNICAÇÃO

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 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 Comunicação
Código da vaga: v1317954
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
- Atribuições:

• Fazer a interface com a assessoria de imprensa por meio de informações
essenciais à condução dos projetos na imprensa com os jornalistas.
• Priorizar, distribuir e orientar na condução de atividades da área, visando a
agilização dos processos e cumprimento de prazos.
• Organizar eventos institucionais, focando no relacionamento com empresas
parceiras.
• Produzir conteúdos para veículos institucionais impressos e digitais, para
promoção e divulgação dos serviços e produtos, mantendo o padrão institucional.
• Acompanhar o desenvolvimento de materiais institucionais, verificando conteúdos
e padrão, visando a divulgação para áreas e comunidade.
• Dar suporte à equipe na aprovação de materiais, verificando brifing, conteúdo e
padrão institucional, encaminhando para tomada de decisão.
• Avaliar os produtos da Instituição com o objetivo de identificar possíveis
necessidades de melhoria de comunicação com os médicos ou pacientes, focando
em aumento nos resultados financeiros.
- Experiência anterior na área de Comunicação e Marketing.
- Ensino superior completo em Publicidade e Propaganda, Jornalismo ou Relações
Públicas com Pós Graduação em Comunicação, Marketing e Produtos.
- Cursos Complementares: Pacote Office
- Idioma: Inglês fluente
- Benefícios oferecidos: VT, VA, Convênio Médico, odontológico e farmácia,
restaurante no local e auxílio creche.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1317954/especialista-decomunicacao#sthash.RMyzftC8.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO
Código da vaga: v1319235
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 09 de Maio de 2016
Principais Atividades
- Desenvolvimento e execução de programas de reconhecimento e campanhas de
endomarketing;

- Organização de eventos externos e internos;
- Controle e mensuração de resultados dos programas sob a sua responsabilidade;
- Criação e produção de conteúdo e identidade visual para os canais de
comunicação interna.
Formação:
- Superior completo em Relações Públicas, Publicidade, Mkt e afins.
Requisitos:

Imprescindíveis
- Corel Draw.
- Pacote Office (Excel / Power Point/Word.
- Boa Redação.
Desejáveis
- Cursos de especialização nas áreas de Comunicação, Publicidade, Jornalismo e
afins.
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.
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1319235/assistente-decomunicacao#sthash.JZCBbJzy.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Interna Sr
Código da vaga: v1314093
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 11 de Abril de 2016
Requisitos:
- Superior completo em Jornalismo, Publicidade ou Marketing;
- Inglês
- Domínio em Pacote Office - Word e Power Point;

- Domínio em Corel Draw, Photoshop e Moviemaker;
- Conhecimentos em manutenção de sites e edição de Blog;
Atividades:
- Redação de textos e comunicados para equalização de informações e avisos
corporativos; Dará suporte à Comunicação Externa e atualizará informações da
apresentação Institucional da empresa; Participará de organização dos eventos;
Responsável pelo levantamento de pautas e elaboração de conteúdo para veículos

de comunicação interna; Ações de Endomarketing; Elaboração de briefing de
comunicação; Planejamento da área e acompanhamento de budget; Interface com
agências e jornalistas; Interface com as diversas áreas da empresa.
Benefícios:
- Salário compatível com mercado + benefícios.
Horário:
- Comercial
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1314093/analista-decomunicacao-interna-sr#sthash.Fo92Hykk.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing e Comunicação | Marketing
Código da vaga: v1318469
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
O que você terá de responsabilidade
• Planejamento e execução de ações de comunicação e marketing B2B
• Gestão e execução do plano de mídia e interface com time de criação in- house e
com a agência de publicidade: briefing, revisão de peças de comunicação para
mídias on e off
• Mensuração do ROI das ações de marketing
• Gestão e execução da régua de relacionamento com clientes (ex.: conteúdo pós
login, disparos de e-mail marketing)
• Compra e gestão de mídias (negociação, custos e afins)
• Atuação em parceria e atendimento a clientes internos
• Desenvolvimento e controle do estoque dos materiais de divulgação
• Dar e receber feedback - do seu time e de todos a sua volta
• Contratar, desenvolver e demitir pessoas de sua área
O que buscamos em você:
• Atuado em projetos / campanhas de comunicação (estratégia, planejamento,
execução, mensuração)
• Ter se relacionado e acompanhado trabalho de agências e fornecedores
• Entendimento da necessidade interna para apresentação em material

• Ter atuado com estratégia relacionada a e-mail marketing
• Conhecimentos avançados em Pacote Office
+ Plus +
• Vivência em empresas de software
• Inglês avançado
O que iremos te oferecer:
Pacote básico Nossos diferenciais

• auxílio desenvolvimento p/ cursos
• auxílio creche (crianças até 5 anos)
• convênio médico - Bradesco
• convênio odontológico - MetLife
• VT, fretado ou aux. estacionamento
• VR de R$28,00/dia
• cesta de natal
• seguro de vida
• Great Place to Work - TI (2014, 2015)
• ambiente informal
• horário flexível
• pode fazer home-office alguns dias
• café da manhã e da tarde com fruta
• videogame + revistas & jornais
• parabéns com coxinha e bolo todo mês
• festas e eventos ao longo do ano
• troca de conhecimento através de palestras e workshops internos
• wi-fi aberto p/ dispositivos pessoais;
• parcerias com academias, universidades
e escolas de idiomas
• fácil acesso de carro, trem ou fretado
Nosso jeito diferente de ser:
Somos uma empresa completamente horizontal. O que isso significa? Não temos
chefes! Mas não é porque não temos chefes que é bagunça. Além de por a mão na
massa, todos os 160 funcionários têm a responsabilidade de fazer a gestão de suas
equipes, ou seja, participam das demissões, contratações, dos feedbacks e até
podem se envolver no planejamento estratégico da empresa.
Quer conhecer mais nosso modelo de gestão? Olha o que estão falando por aí.
Local de trabalho:
Brooklin Novo (Zona Sul - São Paulo/SP)
O que tem aqui pertinho:
Estação Berrini (CPTM), restaurantes, bancos, correios, academias, shoppings e
parque.
Se você tem o perfil para trabalhar neste ambiente desafiador onde
todos fazem o que querem e todo mundo tem tudo a ver com isso, se inscreva!
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1318469/analista-de-marketinge-comunicacao-marketing#sthash.vIgXGr0q.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (ENDOMARKETING)
Código da vaga: v1317203
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 06 de Abril de 2016
Requisitos:
- Formação Superior em Comunicação, Marketing, Administração ou Serviço Social.
- Habilidade avançada com CorelDRAW, Illustrator, Photoshop.
- Experiência na função;
- Conhecimento em padronização de comunicação interna, bem como o
desenvolvimento e criação de arte em geral.
- Vivência em organização de campanhas e eventos internos e externos da
empresa.
Responsável pelo desenvolvimento e implementação de ações de endomarketing.
Trabalhará em conjunto com vários setores da empresa desenvolvendo campanhas
internas e externas, eventos e datas
comemorativas.
Informar pretensão salarial.
A empresa oferece: Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida, VT e
Cesta Básica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1317203/analista-decomunicacao-interna-endomarketing#sthash.NVCo5Teq.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Comunicação e Marketing
Código da vaga: v1320080
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Abril de 2016
Assistente da Diretoria de Comunicação e Marketing da empresa. Será responsável
pelo relacionamento com a unidade, conduzindo soluções para o atendimento aos
objetivos estratégicos da unidade enquanto zela pela solidez da marca
Atribuições principais:
•Planejamento e controle de budget de Comunicação e Marketing do núcleo BSB.
•Conduzir as soluções de comunicação e marketing, criando briefings e gerenciando
a execução.
•Zelar pela solidez da marca.

Entre outras atividades.
Perfil Comportamental:
•Bom relacionamento;
•Perfil de liderança;
•Habilidades de negociação.
Necessário: Disponibilidade para viagens e inglês avançado.
Formação: Administração ou Comunicação / Marketing, preferencialmente com MBA
na área de Marketing.

Benefícios: Assistência médica e odontológica, previdência privada, auxílio creche,
vale alimentação, vale transporte.
Mencionar pretensão salarial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320080/assistente-decomunicacao-e-marketing#sthash.Z8wC0CbB.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Comunicação e Marketing Jr.
Código da vaga: v1317419
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 06 de Abril de 2016
Atender, orientar e garantir o pronto atendimento ao público em geral para a
prestação de informações e orientações.
Auxiliar na elaboração de pesquisas de mercado, envolvendo a preparação e
aplicação de questionários, tabulação e análise dos resultados.
Auxiliar na preparação de campanhas de mala direta, preparando o Mailing List, e
auxiliando na elaboração da redação do material a ser divulgado.
Auxiliar no levantamento junto aos veículos de comunicação informações sobre
preços, prazos e outros detalhes de custos.
Preparar relatórios de ligações atendidas e os tipos de solicitações, disponibilizando
os dados para análise e informações gerencias.
Agendar e realizar visitas monitoradas ao campus , de interessados aos cursos.
Propor alternativas de trabalho para área, visando o aprimoramento das atividades.
Organizar Banco de Dados e tratar às informações.
Auxiliar na estruturação de um “Sistema” para acompanhar o processo de
captação.
Garantir que as atividades aconteçam de forma estruturada, organizada, dentro da
sistemática estabelecida.
Elaborar Mailing para campanhas de marketing.
Executar outras tarefas correlatas, conforme a necessidade ou critério de seu
superior.

Horário de trabalho: Segunda a quinta das 08:00 às 18:00 e sexta feira das 08:00
às 17:00 - 44 horas semanais.
Benefícios: Ass. Médica, Odontológica, Seguro de Vida, Vale-refeição e Vale
transporte.
Salário R$ 1.852,00 p/ mês
Local de trabalho - Perdizes - Zona Oeste de Trabalho.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1317419/auxiliar-decomunicacao-e-marketing-jr#sthash.2Mvh2NfG.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Pleno
Código da vaga: v1323821
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Abril de 2016
- Mapeamento, proposta e desenvolvimento de ferramentas de comunicação
dirigidas ao público interno; garantindo um perfeito sistema de comunicação
corporativa, administrando os veículos internos de comunicação,
- Interface com os responsáveis pelas diversas áreas da empresa, Gestores e
Diretores, avaliando as informações que devem ser veiculadas, a fim de fazer com
que a comunicação certa chegue de forma eficaz ao destinatário,
- Realização de campanhas e eventos internos (do planejamento à execução)
- Elaborar campanhas de incentivo,
- Realizar divulgação interna de informações gerais,
- Confeccionar e analisar relatórios gerenciais,
- Gestão completa do Portal Corporativo (intranet):
- Endomarketing
- Controle de Budget
- Suporte em comunicação à área de Gestão de Pessoas para processos de
integração, treinamentos, pesquisas internas,
- Criação e desenvolvimento textos e materiais impressos de comunicação interna
(promocionais e institucionais),
Domínio em redação e revisão de textos diversos de caráter promocional:
comunicados, manuais, relatórios, interface com fornecedores de serviços: agências
de comunicação, eventos, gráficas, buffet, entre outros parceiros do âmbito de
eventos.
Saber identificar as necessidade de comunicação dos seus clientes internos,
analisá-las criteriosamente e, a partir daí, elaborar uma proposta de ações,
identificando os objetivos, estratégias, metas, públicos e prazos etc.;

Apresentar aos clientes internos as soluções de comunicação encontradas,
juntamente com o planejamento de ações, cronograma e processo criativo;
Inglês Avançado
Superior completo em: nas Áreas de Comunicação ou Ciências Humanas
Informática: Excel e PowerPoint Avançados
Conhecimentos nas ferramentas: Wordpress e Coreldraw

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1323821/analista-decomunicacao-pleno#sthash.Pi47Ip03.dpuf
www.vagas.com.br

WEB DESIGNER I
Código da vaga: v1322775
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
O QUE FAZ:
Desenhar interfaces e layouts para conteúdos editoriais da Gazeta do Povo.
Como parte da equipe que é composta por designers de informação, webdesigners
e desenvolvedores, trabalhará para deixar informações fáceis de entender e
visualmente interessantes para o leitor.
Produção de mapas, gráficos interativos, dashboards, páginas multimídia,
aplicativos web e mobile.
CARACTERÍSTICAS:
Superior Completo em Design ou áreas correlatas.
Conhecimentos em Ferramentas de layout e prototipagem (como Photoshop,
Illustrator, Sketch, Invision, ou similares), Desenvolvimento de layouts responsivos
e Html e CSS (básico).
Disponibilidade para trabalhar em regime de plantão nos finais de semana.
Diferenciais:
Desenvolvimento de interface para apps iOS/Android
Trabalhar com grid
Linguagens de programação (javascript, jquery, php)
Exemplos de trabalhos produzidos pela área:
Infográficos interativos (http://goo.gl/qkLblH), ferramentas online
(http://goo.gl/fgXAQM), especiais multimídia (http://goo.gl/9fOzaf), aplicativos
web e mobile (http://goo.gl/TbjcLZ).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1322775/web-designeri#sthash.soAWQaNV.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing Pl
Código da vaga: v1322914
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Atribuições:
Apoio na implementação das estratégias de marketing;
Conduzir os projetos de inovação;
Administrar e acompanhar as redes de projetos;
Adequar as embalagens a legislação vigente e manter os padrões de qualidade
atualizados;
Liderar o processos de aprovação das embalagens;
Implementar e acompanhar o calendário de ativação das marcas;
Suporte a produção e aprovar as peças de comunicação;
Manter forte interface com as agências internas (in house) e externas, trade,
fornecedores e área de compras, eventos;
Análise de relatórios de vendas, estoques, preço praticado x posicionamento, e
diagnósticos de mercado (Nielsen e GFK);
Suporte à gerência de produto;
Elaborar o plano de ação;
Responder pela comunicação das alterações de produto e lançamentos junto ao
SAC, trade (comunicado a equipe), comunicação interna e apoiar as atividades de
relações públicas;
Colaborar na captura de tendências e geração de insights para melhorias e novos
projetos.
Requisitos:
Superior completo Administração / Comunicação / Marketing;
Experiência na área de marketing
Benefícios:
Vale Alimentação;
Vale Refeição;
Seguro de Vida;
Convênio Odontológico;
Convênio Farmácia;
Vale Transporte.
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/v1322914/analista-de-marketingpl#sthash.VXhU26Cf.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Marketing - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: Educação
Atividades:
Produzir conteúdo sobre a instituição para site e mídias sociais.

Prestar assistência no sistema de ouvidoria da instituição de ensino, por meio do
recebimento e respostas a manifestações.
Dar suporte na produção de releases e textos com o objetivo de divulgar as
atividades dos professores e alunos por meio dos canais de comunicação.
Atualizar diariamente as notícias acadêmicas e de interesse para os alunos, com
gerenciamento de pauta de atividades da instituição de ensino, com objetivo de
gerar imagem positiva da organização e fixar a marca no ramo de marketing
digital.
Elaborar e enviar as comunicações de acordo com os objetivos de marketing da
instituição de ensino.
Prestar assistência à supervisão de marketing no planejamento de estratégias de
comunicação, eventos, ações promocionais e atividades em geral.
Requisitos:
Ensino superior em andamento (marketing, publicidade e propaganda e/ou áreas
afins).
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

Gerente de Marketing Promocional Sênior - São Paulo
Descrição Detalhada
Atividades:
Efetuar o planejamento, controle e execução dos serviços de operações
Elaborar planos de ação para alcance de metas em indicadores de desempenho da
operação
Gerenciar e realizar a gestão das equipes
Monitorar o desempenho dos colaboradores das áreas e controle da operação
Capacidade de alinhar ações em operações com os objetivos estratégicos da
organização.
Dias da Semana: Não Informado

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

Auxiliar de Marketing - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Centro
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).
Requisitos:
Ensino médio completo, grande experiência com divulgação de cursos,
conhecimento em excel e morar próximo
Ter trabalhado em instituições de ensino.
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

Analista de Marketing - Jornalismo
Código da vaga: v1325145
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos: Formado em Jornalismo e com Inglês avançado. Será um diferencial
os candidatos que já atuarem na área.

Atribuições: Atuar com comunicação interna: produção de matérias jurídicas para
jornal interno e mídias sociais, desenvolvimento de comunicados internos e
externos, produção de peças publicitárias voltado para o institucional (datas
comemorativas, campanhas de responsabilidade social, materiais impressos para
divulgação do escritório em eventos, etc.). Atuar na realização de entrevistas com
colaboradores, e produção de conteúdo para mídias sociais. Experiência com

rankings internacionais - Publicação de Deals em Rankings / Publicações Jurídicas
(ITR, Latin Layer, Thomson Reuters, MergerMarket, entre outros) e
acompanhamento do calendário de prêmios.
Conhecimento com Web design: criação de peças gráficas (banners, e-mail
marketing e montagens com fotos de eventos), para publicação interna e externa,
utilizando os softwares Photoshop, CorelDRAW e criação de campanhas para
comunicação direta com clientes e mercado.
Experiência com eventos de pequeno/médio porte.
Local de Trabalho: Centro (RJ)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325145/analista-de-marketingjornalismo#sthash.aOUSwhe4.dpuf
www.vagas.com.br

EDUCAÇÃO

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

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

Revisor (a) de Textos
Código da vaga: k2901-15
Ramo da empresa: Educação - Ensino Superior
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/02/2016
Previsão de encerramento: 10/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/24xZgDz

Instrutor (a) de Educação Profissional
Código da vaga: k3422-187
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Santo Antônio De Jesus/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 08/03/2016

Previsão de encerramento: 07/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QKCOxz

Instrutor (a) de Educação Profissional
Código da vaga: k3422-183
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Vitória Da Conquista/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 08/03/2016
Previsão de encerramento: 07/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QKCQWe

Supervisor (a) Pedagógico
Código da vaga: k3422-185
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Vitória Da Conquista/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 08/03/2016
Previsão de encerramento: 07/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QKCOxC

Instrutor (a) de Educação Profissional
Código da vaga: k3422-186
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Vitória Da Conquista/BA

Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 08/03/2016
Previsão de encerramento: 07/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QKCOxD

Professor de Inglês
Código da vaga: v1318898
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 08 de Abril de 2016
- Disponibilidade para lecionar na região do Morumbi;
-Nível superior completo (preferencialmente Letras);
-experiência de sala de aula;
-experiência com crianças e adolescentes;
-certificação internacional (desejável);
-trabalho período integral.
See
more
at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1318898/professor-deingles#sthash.WHCN2Sm1.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Acadêmico - Cascavel - PR
Código da vaga: v1319635
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Cascavel / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Abril de 2016
Atividades:
* Ser o interlocutor dos assuntos pedagógicos e acadêmicos junto à coordenação
do curso;
* Orientar a formação de grupos; Cadastrar os grupos no sistema;
* Auxiliar os alunos na organização de relatórios acadêmicos e de estágios;

* Orientar o aluno na utilização do portal educacional e ambiente virtual do aluno
(moodle) ajudando na criação do hábito de acesso e utilização destes meios;
* Realizar atividades que serão programadas e orientadas pela Coordenação do
Núcleo de Ensino a Distancia da Fael (NEAD), WORK SHOP;
* Acompanhar o aluno na realização das avaliações presenciais, que devem ser
realizadas no Polo de Apoio Presencial;

* Realizar atendimento adequado ao aluno.
Formação:
Ensino Superior em Pedagogia, ou qualquer outra Licenciatura;
Especialização será considerado um diferencial.
Requisitos:
- Desejável experiência em atividades administrativas de escola;
- Desejável experiência em docência.
* O Salário e os benefícios serão informados durante o processo seletivo.
Avalie a descrição d
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1319635/assistente-academicocascavel-pr#sthash.8CwebvPH.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Acadêmico - Capitão Poço - PA
Código da vaga: v1319702
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Capitão Poço / PA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Abril de 2016
Atividades:
* Ser o interlocutor dos assuntos pedagógicos e acadêmicos junto à coordenação
do curso;
* Orientar a formação de grupos; Cadastrar os grupos no sistema;
* Auxiliar os alunos na organização de relatórios acadêmicos e de estágios;
* Orientar o aluno na utilização do portal educacional e ambiente virtual do aluno
(moodle) ajudando na criação do hábito de acesso e utilização destes meios;
* Realizar atividades que serão programadas e orientadas pela Coordenação do
Núcleo de Ensino a Distancia da Fael (NEAD), WORK SHOP;
* Acompanhar o aluno na realização das avaliações presenciais, que devem ser
realizadas no Polo de Apoio Presencial;
* Realizar atendimento adequado ao aluno;
Formação:
Ensino em Pedagogia ou qualquer outra licenciatura e Administração ou qualquer
curso da área de Gestão;

Especialização será considerado um diferencial.
Requisitos:
- Desejável experiência em atividades administrativas de escola;
- Desejável experiência em docência.
* O Salário e os benefícios serão informados durante o processo seletivo.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1319702/assistente-academicocapitao-poco-pa#sthash.xjmFM676.dpuf
www.vagas.com.br

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

Coordenador Pedagógico - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: educação (idiomas)
Região / Bairro: Zona Norte
Requisitos:

Desejável superior em letras e experiência na função.
Desejável certificados acadêmicos celta - universidade de Cambridge, delta universidade de Cambridge

Certificados de proficiência de língua inglesa cpe - universidade de Cambridge, ecpe
- universidade de Michigan, ielts - consulado britânico, toefl - educacional testing
service
Informar os certificados que possui dos citados acima.
Imprescindível ser oriundo de escola de idiomas
Enviar foto
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

Assistente Técnica - Pedagoga - São Paulo
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Jardim Vergueiro
Atividades:
Atender crianças e adolescentes de 06 as 14 anos.
Requisitos:
Formação superior completo em pedagogia, com experiência na área e residir na
região da zona sul da capital paulista.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 07:00 horas às 16:00 horas
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Supervisor Educacional - BM&FBOVESPA
Código da vaga: v1323845

Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Abril de 2016
Descrição das Atividades:
As atribuições do cargo serão divididas em duas áreas: Administrativa e
Pedagógica.
* ADMINISTRATIVA
Organizar grade de horário do curso com os professores.
Acompanhar a execução do contrato com os instrutores
Acompanhar e verificar a execução dos contratos de prestação de serviço.
Acompanhar a execução orçamentária
Verificar a limpeza e a organização do local para seu bom funcionamento
Propor previsão orçamentário para o próximo exercício.
Ministrar as reuniões de pais e supervisionar a entrega das Bolsas e vt.
Buscar parceiros para possibilidades de emprego aos jovens e doações
Zelar em parceria com a orientadora para que as regras sejam cumpridas.
* PEDAGÓGICA
Representar a Associação perante outras instituições de ensino profissionalizante
e com parceiros.
Avaliar o programa curricular e participar das avaliações dos alunos.
Realizar a gestão dos professores da Associação e organizar o trabalhos dos
profissionais prestadores de serviço em parceira com a Coordenação.
Acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos alunos.
Acompanhar as atividades que envolvem a família. Ministras as reuniões de pais
e mestres.
Indicar, em parceria com os professores, os alunos aprovados ou não nos cursos.
Requisitos:
Experiência comprovada em cargos de Gestão:
Escolar em educação profissionalizante ou
Organizações sociais com ensino infanto-juvenil ou
Ensino público ou
Educação (publica e/ou privada).
Formação:
Superior Completo em Pedagogia com Administração Escolar
Pós Graduação em Psicopedagogia (Diferencial)
Mais Informações:
Horário de Trabalho: Seg a Sex - 09h00 às 18h30 (com 1h30 de almoço)
DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR AOS SÁBADOS (+/- 2 por mês)
Local: Bras - SP
See
more
at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1323845/supervisoreducacional-bm-fbovespa#sthash.5piR8WO1.dpuf
www.vagas.com.br

Educador Social
Código da vaga: v1324786

Nível hierárquico: Pleno
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
- Formação superior em Pedagogia, Psicologia ou Assistência Social.
- Experiência em Projetos de responsabilidade social, envolvendo a educação de
jovens.
Atividades:
- Operacionalizar a proposta de currículo do Projeto, ordenando o desenvolvimento
dos termos curriculares, adequando-os à realidade dos jovens e da Unidade, e
elaborar os planos de aula correspondentes;
- Coordenar e acompanhar o trabalho dos voluntários, bem como a elaboração dos
seus planos de aula;
- Operacionalizar todas as ações para o funcionamento da Unidade, desde a
sensibilização de funcionários e parceiros internos e externos da Organização até o
acompanhamento do egresso;
- Estabelecer contatos com outras Unidades, visando à integração e a troca de
experiências;
- Acompanhar, constantemente, o desenvolvimento e aprendizagem dos jovens;
- Buscar envolvimento com a família dos jovens e com suas escolas regulares;
- Na área técnico-administrativa, desenvolver todas as ações para implantação e
implementação de uma Unidade.
See
more
at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1324786/educadorsocial#sthash.iaxTEpp6.dpuf
www.vagas.com.br

Professora Regente Educação Infantil - Berçário
Código da vaga: v1327072
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
- Superior Completo em Pedagogia e/ou com Especialização;
- Curso de formação de professores; Curso de adicional de pré-escola;
- Conhecimento sobre a teoria das Inteligências Múltiplas, Construtivsmo/Piaget;
Desenvolvimento Infantil;
- Conhecimento e domínio da Língua Inglesa (Mínimo de 01 ano e com interesse de
continuar cursando); Conhecimento na Nova Regra Ortográfica
- Noções de Tecnologia Educacional;
- Domínio de Word, Power Point e Movie Maker, Internet e recursos Multimídia;

- Experiência como Regente (Mínimo de 03 anos) em turmas da faixa etária de 03
meses a 24 meses.
Local de Trabalho: Laranjeiras – RJ

Horário: 7:30h às 11:30h
Salário: R$ 3.300,00 + VT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327072/professora-regenteeducacao-infantil-bercario#sthash.Cit0jCYN.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR REGENTE EDUCAÇÃO INFANTIL - COM INGLÊS FLUENTE
Código da vaga: v1325753
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
REQUISITOS:
Imprescindíveis
- Ensino superior completo em Pedagogia;
- INGLÊS FLUENTE;
- Vivência como Professor de Inglês de Crianças/Adolescentes;
- Disponibilidade para lecionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h;
- Disponibilidade para trabalhar no Ecoville.
Desejável
- Certificações de Proficiência em Inglês.
ATIVIDADES:
- Lecionar em inglês para alunos com faixa etária de 3 a 4 anos;
- Atuar como responsável pelo processo de ensino e aprendizagem para crianças,
cumprindo o planejamento realizado conforme as matrizes curriculares e os
princípios e valores institucionais;
- Realizar as avaliações dos alunos;
- Demais atividades pertinentes a função.
REQUISITOS:
Imprescindíveis
- Ensino superior completo em Pedagogia;
- INGLÊS FLUENTE;
- Vivência como Professor de Inglês de Crianças/Adolescentes;
- Disponibilidade para lecionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h;
- Disponibilidade para trabalhar no Ecoville.
Desejável
- Certificações de Proficiência em Inglês.
BENEFÍCIOS:

- Plano de saúde Unimed;
- Parceria odontológica;
- Vale transporte ou estacionamento local;

- Refeição no local;
- Incentivo à educação;
- Incentivo à prática esportiva;
- Cartão Good Card;
- Utilização das instalações do campus e clínicas-escola, ofertadas pela instituição.
* Vínculo de trabalho CLT.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325753/professor-regenteeducacao-infantil-com-ingles-fluente#sthash.RP2WyjR5.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Pedagógico - Anos Iniciais
Código da vaga: v1326442
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Necessária formação superior completa em Pedagogia;
Conhecimento na Educação Básica – Anos Iniciais;
Imprescindível atuação em sala de aula e/ou Coordenação Pedagógica;
Necessário conhecimento e habilidades com Pacote Office.
Principais atividades:
Produzir textos de conteúdos pedagógicos para os Consultores Educacionais
compartilhares com as lideranças das escolas parceiras;
Contribuir para a produção de documentos institucionais de cunho pedagógico;
Participar dos eventos internos e externos oferecendo suporte aos Consultores de
Negócios e Educacionais;
Alinhar os conteúdos das novas escolas de acordo com a organização da Coleção
Didática;
Realizar Atendimentos Pedagógicos após análise criteriosa das solicitações
recebidas;
Sugerir ações pedagógicas para o Consultor Educacional da escola parceira após o
Atendimento realizado;
Demais atividades pertinentes da área.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326442/consultor-pedagogicoanos-iniciais#sthash.qLhEd6R1.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Autor - Disciplinas de Graduação

Código da vaga: v1326462
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
O Grupo Anima Educação está recrutando professores-autores para a elaboração de
conteúdo: livro, objetos/recursos de aprendizagem, vídeos, vide aulas, fóruns,
atividades e provas para as disciplinas da graduação, a serem ofertadas na
modalidade a distância, em 2016/2.
Tais disciplinas serão criadas a partir das ementas registradas na Secretaria de
Ensino e terão caráter de plena equivalência às disciplinas presenciais
correspondentes ao mesmo curso ou a igual área de conhecimento.
Os professores selecionados a partir deste edital receberão orientação metodológica
e prática pela Coordenação de Produção de Materiais Didáticos da EaD Anima.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo seletivo tem por finalidade formar uma equipe de professoresautores que ficará encarregada pela elaboração do material didático das disciplinas
dos cursos reconhecidos pelo MEC e selecionados pela direção acadêmica do Grupo
Anima.
1.2. Poderão se inscrever professores que preencherem os requisitos constantes
neste edital.
1.3. A mesma disciplina poderá ser produzida, no máximo, por quatro componentes
(autor e coautores).
1.4. O processo seletivo será regido por este edital e executado pelas coordenações
do:
•
setor de Produção do EaD Anima;
•
coordenação de curso.
2. DO OBJETO
2.1. A elaboração/adequação de material didático corresponde às seguintes
disciplinas:
Disciplinas
/Carga Horária
Administração de Marketing 80
Administração de Pessoal
80
Análise de Crédito e Captação de Recursos
80
Análise de Demonstrativos Financeiros
80
Análise de Risco
40
Antropologia
80
Arquitetura de Computadores
80
Avaliação de Cultura, Clima e Avaliação de Desempenho
80
Contabilidade Gerencial
80
Contabilidade Gerencial
40
Custos e Formação de Preços
80
Educação e Tecnologias
80
Epidemiologia e Bioestatística
80
Farmacologia
40
Farmacologia
80

Ferramentas de Gestão
80
Ferramentas de Gestão em RH
Finanças Organizacionais
80

80

Fundamentos de Economia 80
Gestão da Inovação em Processos 40
Gestão Contábil e Custos Logísticos Aplicados
80
Gestão da Inovação em Processos 40
Gestão da Qualidade
80
Gestão da Produção e Estoque
80
Gestão das Relações Humanas 80
Gestão da Qualidade
40
Gestão Financeira e Orçamentária 80
Gestão de Varejo
40
Jogos e Dinâmicas de Grupo 40
Logística e Canais de Distribuição 80
Mercado Financeiro e de Capitais 40
Patologia Geral
80
Políticas Públicas de Saúde 80
Pesquisa e Análise de Mercado
80
Planejamento Estratégico
40
Planejamento Estratégico de Marketing 80
Sistemas de Informação Gerencial 40
Sistemas de Informação Gerencial 80
Sociologia
80
Tecnologias da Informação na Cadeia de Abastecimento 40
Teorias e Normas da Ciência Contábil
80
2.2. O material didático inclui:
a)
plano de ensino;
b)
disciplina de 20 horas, composta de duas unidades;
disciplina de 40 horas, composta de quatro unidades; disciplina de 60 horas,
composta de seis unidades; disciplina de 80 horas, composta de oito unidades;
disciplina de 120 horas, composta de dez unidades, contemplando o livro da
disciplina, a estrutura didática web (objetos/recursos de aprendizagem), atividades
avaliativas, provas e fóruns;
a.
objetos e recursos de aprendizagem conforme o
modelo do design instrucional vigente elaborado pela instituição (mapa conceitual/
infográficos/
estudos
de
caso/curiosidades/história
em
quadrinhos/dicas/resenha/tutorial/tirinha, dentre outros) por unidade;
b.
dois fóruns (um por etapa) e atividades avaliativas por
unidade (em média, 120 questões por disciplina, incluindo atividades discursivas e
objetivas);
c.
provas: quatro provas para a primeira etapa, quatro
provas para a 2ª etapa e duas provas para exame especial por disciplina;
c)
vídeos e podcasts de conteúdo, produzidos com o
acompanhamento da equipe de audiovisual;
a.
produção de, no mínimo, três vídeos por unidade;
b.
produção de uma vide aula, de, aproximadamente, 30
minutos, por unidade;

c.
produção de podcasts de acordo com a necessidade;
d)
sugestão de artigos, livros, periódicos, e-books e links
a serem indicados para o acervo digital.

3. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIÇÃO
3.1. Para candidatar-se ao desenvolvimento de uma disciplina, o professor-autor
deverá possuir os requisitos a seguir.
3.1.1. Formação na área ou disciplina da qual será elaborado o material.
3.1.2. Mínimo de título de mestrado.
3.1.3. Experiência em docência ou pesquisa na área ou disciplina optada.
3.1.4. Histórico de publicação indexada na área ou disciplina da qual será elaborado
o material.
3.1.5. Desejável experiência na produção de materiais para a EaD.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. As inscrições estarão abertas no período de 23 de março a 30 de março de
2016.
4.2. Os professores que atenderem aos REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIÇÃO
receberão um e-mail de convocação para a próxima etapa do processo, que
acontecerá no dia 01 de abril de 2016.
5. DAS RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES
5.1. Os professores selecionados deverão participar de todas as etapas de
desenvolvimento do material, a saber:
5.1.1. Elaboração do plano de ensino.
5.1.3. Elaboração do livro da disciplina e da estrutura didática web (produção dos
objetos/recursos de aprendizagem: simulador, infográfico, glossário, mapa
conceitual, estudos de caso, curiosidade, história em quadrinhos, dicas, resenha,
tutorial, tirinha, dentre outros) baseados no design instrucional proposto.
5.1.4. Elaboração de atividades.
5.1.5. Elaboração de provas.
5.1.6. Elaboração de fóruns.
5.1.7. Elaboração de roteiro e gravação de vídeos, vide aulas e podcasts, conforme
design instrucional proposto.
5.1.8. Sugestão de referências (artigos, links, livros e outras) relacionadas aos
temas tratados pela disciplina.
5.2. A produção do material didático será acompanhada e avaliada, desde o início
do processo, pelos profissionais:
5.2.1. Da coordenação de curso e coordenação de Produção do EaD Anima;
5.3 Os professores selecionados deverão cumprir rigorosamente o cronograma de
execução da disciplina, a ser disponibilizado pela coordenação de Produção de
Materiais da EaD, e desenvolver os produtos constantes no item 5.1 deste edital.
Grupo Anima
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326462/professor-autordisciplinas-de-graduacao#sthash.XckNxK8E.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHARIA

Analista de Engenharia (Planejamento de Demanda)
Código da vaga: v1320641
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Abril de 2016
Principais atividades:
- Preparação de informações para planejamento mensal;
- Planejamento de demanda itens regulares;
- Planejamento de demanda itens promocionais(phase in / phase out);
- Análise - Vendas x Previsão DRP x Previsão SOPM;
- Reuniões e contato com clientes;
- Validação da Demanda com o Cliente;
- Controle de Share da Compra / Venda;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320641/analista-deengenharia-planejamento-de-demanda#sthash.Arbj9UCe.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Engenharia (Planejamento e Controle de Produção)
Código da vaga: v1320642
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Abril de 2016
Principais atividades:
Reuniões e contato com clientes e fornecedores;
Analise de Necessidade de Compra de Materiais com base na demanda e níveis de
estoque;
Crítica do Forecast com base no histórico de vendas e situação atual;
Colocação de pedidos e previsão de consumo de médio prazo;
Follow-up dos pedidos/entregas e análise dos recebimentos do dia;
Negociação com fornecedores não recebidos pelo Armazém;
Análise das alterações das transferências;
Acompanhamento dos níveis de estoque;

Mediação de devolução e controles de pallets do armazém;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320642/analista-deengenharia-planejamento-e-controle-de-producao#sthash.33PBV0xg.dpuf

www.vagas.com.br

Engenheiro de Manutenção / Engenheiro Mecânico
Código da vaga: v1320352
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 10 de Maio de 2016
Requisitos da Vaga:
Sólida vivencia em manutenção mecânica industrial.
Conhecimento: ar comprimido, bombas, pneumática, hidráulica.
Salário:
A combinar.
Benefícios:
Assistência Médica;
Seguro de Vida;
Vale Refeição;
Local de Trabalho: Goiania
Grupo EmpZ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320352/engenheiro-demanutencao-engenheiro-mecanico#sthash.tcphH3xG.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Elétrico Sr
Código da vaga: v1318877
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 08 de Abril de 2016
Requisitos
• Superior completo;

•
Vivência em análise de editais de licitação, visitas técnicas, elaboração de
orçamentos;

•
Experiência em aferição de relés de proteção, cálculos de curto circuito/
sistemas de aterramento, dimensionamento de circuitos de energia;
•
Conhecer Subestações de energia; Uso de Autocad e manejo de planta
elétrica;
Responsabilidades
•
Implementar e acompanhar projetos da área, bem como análise dos dados e
reporte dos mesmos;
•
Efetuar estudos de viabilidade técnica e financeira dos Projetos;
•
Acompanhar fiscalizações e auditorias nas obras;
•
Responsável pela qualidade das obras e garantir a certificação de alta
complexidade;
Contratação: CLT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1318877/engenheiro-eletricosr#sthash.KQcq9SJG.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Meio Ambiente Sr
Código da vaga: v1320187
Nível hierárquico: Sênior
Local: Barra Bonita / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Maio de 2016
REQUISITOS:
formação em Engenharia Ambiental / Meio Ambiente;
pacote office e inglês intermediários.
RESPONSABILIDADES:
Participar e acompanhar os processos de auditoria e vistorias ambientais;
Apoiar e acompanhar o cumprimento da legislação;
Apoiar o gerenciamento das demandas das áreas Agrícola e Industrial relativas ao
controle e destinação final de resíduos, entre outras atividades.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Disponibilidade para residir na região de Barra Bonita;
Convênio médico, odontológico e farmacêutico, restaurante na empresa, vale
alimentação.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320187/engenheiro-meioambiente-sr#sthash.8ui2demI.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR DE ENGENHARIA

Código da vaga: v1319223
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Abril de 2016
Requisitos indispensáveis:
01.Ensino Superior Completo em Engenharia Civil, Elétrica ou Mecânica;
02.Conhecimento consolidado em AutoCAD, Office e Microsoft Project;
03.Experiência em Gestão de Pessoas;
04.Conhecimento prático em Obras Civis;
05.Disponibilidade para viagens;
Desejáveis:
Inglês intermediário;
Este responsável será responsável por:
-Coordenar Equipes de Engenheiro Civis, em projetos e em execuções;
-Gerir cronogramas e acompanhar qualidade das obras;
-Realizar gestão financeira dos projetos;
-Apoiar Suprimentos em negociações;
-Avaliar junto as Fábricas e Centros de -Distribuição soluções técnicas para cada
projeto (Qualidade, Custo e Prazo);
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale Alimentação;
PRS (Participação nos Resultados Solar).
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1319223/coordenador-deengenharia#sthash.wAxuNdBT.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Redes
Código da vaga: v1319881
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 09 de Abril de 2016
Esta posição é responsável pelo Design, manutenção e solução de problemas da
rede de dados local e regional dos escritórios Turner na América Latina, garantindo
a disponibilidade da rede em um esquema 24x7.

Responder, diagnosticar e resolver problemas na rede de dados da América Latina,
internamente e também com provedores.

Avaliar e revisar as configurações dos equipamentos de rede (roteadores, switches,
firewalls, etc), conexões, tendências de tráfego e consumo de banda na América
Latina, a fim de encontrar possíveis melhorias e prevenir problemas.
Trazer / propor novas topologias de rede e soluções para apoiar o negócio.
Desenvolver novos projetos de redes de dados para Turner e CNN na América
Latina, como hardware ou software upgrades, migrações ou novas implantações de
rede.
Requisitos:
Experiência em rede LAN / WAN. Solução de problemas, configuração e instalação.
Já ter trabalhado com equipamentos Cisco.
Certificação CCNP.
Idiomas:
Inglês e Espanhol
- Local de trabalho: Botafogo/Rio de Janeiro.
Avalie a descri
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1319881/engenheiro-deredes#sthash.IKbGOEA3.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Processos Pl.
Código da vaga: v1324387
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
- Desenvolvimento e acompanhamento de processos no campo;
- Suporte técnico as regionais;
- Interface entre as áreas de Pesquisa e Desenvolvimento e Fábrica;
- Conhecimento em ferramentas da Qualidade;
- Excel e Power Point (nível avançado);
- Superior completo em Engenharia;
- Inglês fluente;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324387/engenheiro-deprocessos-pl#sthash.gHwhIEVi.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro

Código da vaga: v1323263
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campos dos Goytacazes / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Abril de 2016
Pré - Requisitos:
Ensino superior completo em Engenharia (Aeronáutica, Elétrica, Eletrônica,
Mecânica, Mecatrônica ou Produção);
Possuir formação Técnica de manutenção;
Desejável pós-graduação;
Domínio do pacote Office;
Inglês intermediário;
Sólida experiência com manutenção de campo em Helicópteros, incluindo
preditiva/preventiva, indicadores de manutenção, Donwtime, Backlog, MTBF, MTTR
e análise de falhas;
Vivência em projetos de melhoria continua: 6 sigma, Black Belt, Green Belt, White
Belt
Experiência com análise de vibração será considerado um diferencial.
Principais atividades:
Implementar e garantir a execução das manutenções preditivas e preventivas de
equipamentos rotativos;
Definir e garantir os melhores processos de manutenção preventiva com base em
manuais de manutenção;
Analisar as paradas planejadas e programadas, assegurando a disponibilidade de
mão de obra, ferramentas e materiais necessários para a manutenção dos
equipamentos;
Alinhamento com as demais áreas de Supply Chain, Almoxarifado, Logística e
Compras para disponibilização de materiais para a manutenção dos equipamentos;
Definir junto ao time de Engenharia de Projetos e Suporte os planos de
revitalização dos equipamentos;
Identificar e trazer novas ferramentas de manutenção de equipamentos e
implementá-las dentro da manutenção;
Local de Trabalho: Farol de São Tomé - RJ
Salário: a combinar
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1323263/engenheiro#sthash.RXgsVwec.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Projetos Jr
Código da vaga: v1321476
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: Jaú / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 14 de Abril de 2016
DESCRIÇÃO:
• Acompanhar o cronograma de atividades da engenharia e construção, através da
empresa integradora, visando garantir uma solução em linha com os requisitos do
negócio;
• Suporte para a Gerência de Projetos para garantir a aderência ao planejamento
quanto à segurança, saúde e meio ambiente, cumprimento de prazos, custos,
produtividade, qualidade e atividades relacionadas ao fluxo de caixa dos
investimentos;
• Efetuar o controle das etapas de execução planejadas do empreendimento,
através das ferramentas de gerenciamento de projetos, garantindo a consolidação
de um reporte preciso, periódico e atualizado das atividades de construção das
plantas de processamento de biomassa;
• Acompanhar os desdobramentos quanto aos orçamentos CAPEX de todas as
operações da Cosan Biomassa;
• Acompanhar e orientar as montagens civil, mecânica e elétrica.
REQUISITOS:
• Formação Completa em Engenharia.
• Inglês Avançado;
• Power Point Avançado;
• Excel Avançado.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Local de Trabalho: Jaú
• CNH e disponibilidade para viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321476/engenheiro-deprojetos-jr#sthash.JTwNIdlQ.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Inspeção
Código da vaga: v1321801
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Abril de 2016
Realização de atividades de planejamento de inspeções, análise das condições de
equipamentos e possíveis falhas.
Pré-Requisitos:
- Formação Superior em Engenharia Mecânica;
- Pacote Office;
- Inglês Avançado;
- Desejável conhecimento de Regulamentação NR-13 e Ensaios Não Destrutivos.

Benefícios: Plano de saúde e odontológico + vale alimentação + vale-refeição

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321801/engenheiro-deinspecao#sthash.rVuPGYIY.dpuf
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 Mecânico - Campinas
Descrição Detalhada
Requisitos:
Vasta experiência na área de manutenção corretiva e preventiva nas linhas de
Wafer com fornos e equipamentos haas
Ter iniciativa
Querer aprender continuamente
Boa resolução (técnica) de problemas
Boa comunicação
Vir do segmento de alimentício
Formação engenharia mecânica, ou áreas correlatas
Importante inglês para leitura de manuais técnicos.
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

Assistente Técnico - Engenharia Agrônoma / Florestal - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Pampulha
Atividades:
Geoprocessamento, planejamento, controle de custo de projetos.
Requisitos:
Experiência formação em engenharia de agronomia ou engenharia florestal
completa ou em curso
Conhecimento de excel e arcgis
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, Cesta Básica,
Seguro de Vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro de Segurança do Trabalho - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: energia
Requisitos:
Ensino superior completo em engenharia elétrica, engenharia mecânica ou
engenharia civil.
Pós- graduação completa em engenharia de segurança do trabalho
Experiência anterior na função com gestão de sesmt
Conhecimentos nas nr10, nr 35, iso 9001 e ohsas
Conhecimento em pacote office nível avançado e gestão de equipes.
Necessário disponibilidade para viajar.
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

Engenheiro Aplicações

Código da vaga: v1325218
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
• Assegurar suporte comercial e técnico de alto nível a projetista, construtora,
instaladores e distribuidores;
• Identificar e esclarecer as necessidades dos clientes;
• Fazer follow up constante das oportunidades, manter o sales funnel atualizado;
• Participar na definição de objetivos de vendas, estratégia e planos de ação.
Requisitos:
• Formação: Superior completo em engenharia;
• Informática: Conhecimentos do Pacote Office;
• Idiomas: Inglês Avançado;
• Experiência/Conhecimentos: Sólido conhecimento técnico de bombas e
aplicações.
Informações Adicionais:
• Salário: Compatível com o mercado;
• Benefícios: vale-refeição, assistência médica, previdência privada, celular,
combustível, veículo, assistência odontológica e seguro de vida;
• Horário: 08h00 às 17h00;
• Local de trabalho: São Bernardo Campo.
• Modalidade contratual: Efetiva.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325218/engenheiroaplicacoes#sthash.1AyD7f4o.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Qualidade
Código da vaga: v1325244
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
* Participar da execução dos programas de auditoria interna nos sistemas e
procedimentos relacionados com a qualidade, atuando como agente de mudanças
de comportamentos de pessoas e grupos.
* Fazer o "follow-up" das recomendações feitas às áreas auditadas para verificar a
sua implementação ou as ações corretivas adotadas.
* Participar na definição e implantação de um sistema de ação corretiva nos casos
de desvios dos procedimentos ou quando for identificada uma necessidade de
modificação em algum procedimento.
PRÉ REQUISITOS:

* Formação em Engenharia Civil.

EXPERIÊNCIA DESEJADA:
* Experiência na área de Qualidade.
LOCAL DE TRABALHO:
* Campinas/SP
BENEFÍCIOS:
* Assistência médica e Odontológica
* Vale alimentação/refeição
* Seguro de vida em grupo
* Reembolso de medicamentos
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325244/engenheiro-dequalidade#sthash.DhJ4AS98.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO CIVIL SR.
Código da vaga: v1325557
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Ser engenheiro civil para a prática das seguintes responsabilidades:
- Analise de laudos emitidos por terceiros sobre evolução de obras civil imobiliária;
- Conhecimento detalhado de obra civil imobiliária;
- Dar parecer conclusivo após analise de laudos;
- Visitar obras quando necessário para analisar evolução e perspectivas de
andamento;
- Participar de Comitês Sêniors levando os pareceres e comentando no detalhe cada
obra;
- Acompanhar e avaliar as atividades dos terceiros (Laudos de fiscalização das
obras), monitorando SLAs e qualidade do serviço prestado.
Competências pessoais: Ser engenheiro Civil, ter habilidades para trabalhar em
equipe, tratar grandes volumes de analises, visitar obras imobiliárias, lidar e se
comunicar com clientes internos e externos e fornecedores, se incomodar com
processos improdutivos e atitude de dono.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325557/engenheiro-civilsr#sthash.RFmEH25y.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Segurança do Trabalho

Código da vaga: v1324428
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
REQUISITOS DA VAGA:
- superior completo nas seguintes Engenharias: Elétrica, Ambiental, Mecânica,
Produção, Civil, Mecatrônica ou Materiais;
- Imprescindível ter o CREA ativo;
- Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho;
- Ter experiência em Engenharia de Segurança do Trabalho com Implementação e
manutenção dos sistemas de gestão OHSAS 18001:2007; Implementação de
requisitos legais (normais regulamentadoras - NRs dentre elas 4, 5 6, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 33, 35); Realização de avaliações de risco (desejável
experiência em APR - Análise de Preliminar de Risco, HEART, Hazo)
- Ter experiência mesmo que informal em Gestão de Pessoas;
- Desejável conhecimento em ferramentas work management e Six Sigma;
- Desejável conhecimento sobre e-Social.
- Inglês intermediário;
- Pacote Office: Word, Excel e Power Point - intermediário;
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Liderar a gestão de indicadores (consolidação de dados, input de informações em
sistema EHS Global, produção e análise de relatórios, etc.) de Segurança e Saúde
Ocupacional (vies AES Brasil), responsabilizando-se pela consolidação dos dados
recebidos pelas Coordenações de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional,
input de informações no sistema AS Online, produção e análise de relatórios, etc;
Prover suporte aos Gerentes de Segurança do Trabalho, preparando reportes
gerenciais para os fóruns diretivos da empresa;
- Prover suporte aos comitês e demais subcomissões de segurança;
- Responsabilizar-se pelo reporte de eventos de segurança no sistema eletrônico da
AES Corp. (AS Online), bem como efetuar a gestão continuada dos planos de ação
relacionados;
- Identificar gaps e prover suporte técnico para a adoção de ações corretivas para o
cumprimento da legislação relativa à - Segurança do Trabalho, em especial a
Portaria 3214/78, bem como requisitos corporativos;
- Monitorar a aplicabilidade e a aderência aos requisitos legais;
- Dar suporte à área Jurídica, provendo documentações e esclarecimentos técnicos
em eventuais demandas trabalhistas associadas à Segurança do Trabalho;
- Prover suporte nos processos de auditoria interna e externa (AES Corp, OHSAS
18001, dentre outras);
- Analisar criticamente as investigações de incidentes elaboradas pela equipe
técnica, primando pela qualidade da análise e identificação e endereçamento de
ações voltadas às causas raízes;
- Atuar como representante do SESMT;
- Suportar o processo de aprovação de especificações Técnicas;
- Responsabilizar-se tecnicamente pela equipe de Técnicos de Segurança do
Trabalho;

- Desenvolver um Plano Estruturado de Segurança, para acompanhamento do nível
de Cultura de Segurança da AES Serviços, de maneira a atuar dentro dos níveis
exigidos pela AES Corp;
- Atuar de forma matricial junto à Diretoria de Segurança do Trabalho, Saúde
Ocupacional e Meio Ambiente da AES Brasil, garantindo que a AES Serviço esteja
em conformidade com as políticas atuais e futuras, além do atendimento aos itens
da legislação do setor.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324428/engenheiro-segurancado-trabalho#sthash.cmpx2hDg.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Engenharia III
Código da vaga: v1326959
Nível hierárquico: Sênior
Local: Simões Filho / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos Indispensáveis:
- Ensino superior completo ou em andamento em Engenharia Mecânica, Elétrica,
Controle e Automação ou Produção;
- Conhecimentos em Autocad, Microsoft Project e Pacote Office;
- Disponibilidade para viagens.
Requisitos Desejáveis:
- Inglês;
- Conhecimento em gerenciamento de projetos.
Principais Responsabilidades:
- Conduzir projetos eletromecânicos e definições técnicas;
- Gerar escopos de projetos;
- Gerir as implementações dos projetos junto às fábricas e cronogramas;
- Gestão financeira;
- Apoio à compras nas negociações.
Salário: será informado durante o andamento do processo.
Benefícios:
*Plano de Saúde Bradesco;
*Plano Odontológico;
*Refeitório;
*Transporte Fretado;
*Participação nos resultados;
*Desconto em faculdades parceiras e curso de inglês.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326959/analista-deengenharia-iii#sthash.2RTOXjHC.dpuf
www.vagas.com.br

INDÚSTRIA

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

Torneiro (a)
Código da vaga: k572-94
Ramo da empresa: Indústria de Máquinas e Ferramentas
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1

Data de abertura: 04/03/2016
Previsão de encerramento: 20/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1QzFNZN

Fresador (a)
Código da vaga: k572-95
Ramo da empresa: Indústria de Máquinas e Ferramentas
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 04/03/2016
Previsão de encerramento: 20/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Qx79Tz

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Código da vaga: v1317574
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 06 de Abril de 2016
Pré-requisitos
-2º grau completo + curso técnico na área
-NR10
-Conhecimento de Pneumática, ar comprimido, bombas e equipamentos industriais
pesados.
-Desejável solida experiencia na função (comprovados em carteira)
-Manutenção preventiva e corretiva
-Interpretação de desenhos mecânicos
-Desejável experiência em indústria do ramo alimentício ou bebidas.
Avalie a descrição
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1317574/mecanico-demanutencao-industrial#sthash.KEVhm8HU.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de PPCP Sênior
Código da vaga: v1319330
Nível hierárquico: Sênior
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Abril de 2016
O profissional deverá ter domínio em: Planejar a sequência de produção; Monitorar
a execução e ocorrências; Realizar follow up junto ao departamento comercial para
previsões de entregas e ajustes quando for necessário. Atuará nas negociações com
clientes internos; Acompanhará indicadores; Realizará planejamento de demandas
e de aquisições por demandas;
Experiência em indústria de médio a grande porte do segmento e embalagens, com
planejamento de produção, análise de planejamento de vendas. Superior completo
em Engenharia de Produção, Administração de empresas ou afins Experiência em
indústria de médio a grande porte, com planejamento de produção, análise de
planejamento de vendas.
Desejável: Pós Graduação em Administração ou Planejamento de Produção
Benefícios:
vale refeição, assistência médica, vale transporte
Salário: 3800,00 a 4.000,00.
Irá atuar na Região de Guarulhos
Avalie a descrição da e
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1319330/analista-de-ppcpsenior#sthash.Z816JvCN.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Processos Industriais
Código da vaga: v1304165
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Orindiúva / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Abril de 2016
Objetivo do Cargo:
Atuar na área de Controle Agroindustrial com foco em planejamento e controles de
produção e manutenção da área industrial.
Principais atividades:
- PCP - Planejamento e Controle da produção
- PCM - Planejamento e controle de manutenção
- Controle Estatístico de Processo
- Controle de orçamento e custos industriais

- Padronização dos controles industriais
- Melhoria dos controles para buscar oportunidades de melhoria de desempenho
operacional
- Automação dos processos de apontamentos industriais
Formação:
- Superior completo: desejável formação em Engenharia ou Administração.
Experiência/Conhecimentos Necessários:
- Conhecimentos técnicos do processo de produção de indústria de açúcar e
bioenergia
- Conhecimentos técnicos do processo de manutenção de indústria de açúcar e
bioenergia
- Conhecimento de Softwares de Gestão de processos e manutenção industrial
- Conhecimento de Software de PCP
- Conhecimento de Software de manutenção
Local de Atuação:
- Orindiúva/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1304165/coordenador-deprocessos-industriais#sthash.8nhgzCt2.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Produção
Código da vaga: v1319540
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Mairiporã / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Abril de 2016
Superior Completo em Química/ Engenharia Química ou Farmácia
Curso nível técnico em Instrumentação/Elétrica ou Elétrica Básica, Comandos.
Curso de Empilhadeira
Experiência mínima exigida de 6 meses na função, gestão de pessoas e equipes,
fabrica e processo produtivo, gestão do laboratório do controle de qualidade.
Ter atuado em indústria química,
Liderando equipes
Liderar e desenvolver equipes buscando e excelência em resultados.
Emitir, gerenciar e analisar indicadores.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1319540/supervisor-deproducao#sthash.HLrHAdC7.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de PCP Sênior
Código da vaga: v1317535
Nível hierárquico: Sênior
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Abril de 2016
O profissional deverá ter domínio em: Planejar a sequência de produção; Monitorar
a execução e ocorrências; Realizar follow up junto ao departamento comercial para
previsões de entregas e ajustes quando for necessário negociações; Acompanhar
indicadores; Realizar planejamento de demandas e de aquisições por demandas.
Superior completo em Engenharia de Produção, Administração de empresas ou
afins Experiência em indústria de médio a grande porte, com planejamento de
produção, análise de planejamento de vendas.
Benefícios:
vale refeição, assistência médica, vale transporte
Salário: 3800,00 a 4.000,00.
Irá atuar na Região de Guarulhos
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1317535/analista-de-pcpsenior#sthash.tbpx4s3L.dpuf
www.vagas.com.br

INSPETOR DE QUALIDADE JR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Metalúrgica Nacional de Pequeno porte está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotinas da função.
Requisitos: Ter atuado em metalúrgica.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, Refeição no local
Observações: Informar pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
oportunidadescampinas@bol.com.br com a sigla Inspetor Jr no campo assunto até
o dia 18/11/2016.
Veja outras vagas de Inspetor de Qualidade Jr no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

CALDEIREIRO / SOLDADOR / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa em crescimento está com 1 vaga(s) em aberto para INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: Traçar, calandra, corte e dobra, montagem de equipamentos
em inox, solda TIG, MIG, Eletrodo.
Requisitos: Ampla experiência em equipamentos inox, tanques e tubulações.
Disponibilidade de horário e montagem externa.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: Colar o curriculum no corpo do email. Início imediato.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
tadeu_jr@ig.com.br com a sigla Caldeireiro no campo assunto até o dia
13/04/2016.
Veja outras vagas de CALDEIREIRO / SOLDADOR no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Especialista em Qualidade e Segurança Alimentar
Código da vaga: v1324405
Nível hierárquico: Sênior
Local: Ponta Grossa / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Abril de 2016
Responsável pelas atividades de qualidade e segurança alimentar da planta.
Responsável pelo processamento térmico dos produtos.
Implementação, manutenção e melhoria contínua de sistemas de qualidade,
garantindo a produção segura de alimentos dentro dos requisitos legais.
Experiência em indústria de bebidas, alimentos para humanos ou animais e
conhecimento de autoclave.
Formação completa em Engenharia de Alimentos, Engenharia Química ou
Tecnologia em Alimentos com Especialização em Qualidade e Segurança Alimentar.
Conhecer normas da Anvisa.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Convênio com farmácia, Previdência privada, Seguro de vida em grupo, Tíquetealimentação, Tíquete-refeição, Vale-transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: 40 horas semanais.
Informações adicionais: Disponibilidade de mudança para Ponta Grossa - PR.
Idiomas:
Inglês Fluente para leitura, escrita e conversação.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324405/especialista-emqualidade-e-seguranca-alimentar#sthash.Ua1T9u7I.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Indústria (Senior)
Código da vaga: v1322810
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 15 de Maio de 2016
Requisitos da Vaga:
Elaboração de projetos de melhoria com foco em aumento da qualidade e da
produtividade, bem como redução de custos. Desenvolvimento de cultura orientada
a qualidade e segurança do trabalho. Imprescindível experiência em gestão
industrial. Vivência em gestão de equipes. Conhecimentos na gestão da qualidade e
segurança do trabalho
Salário:
Informar pretensão no currículo. Salário negociável de acordo com a experiência.
Benefícios:
Assistência Médica;
Seguro de Vida;
Vale Refeição;
Vale Alimentação;
Vale Transporte;
Local de Trabalho: GOIANIA
Forma de Contrato:
CLT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1322810/coordenador-deindustria-senior#sthash.rZiW3dgq.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE VALIDAÇÃO JÚNIOR/PLENO
Código da vaga: v1327182
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
SEU TRABALHO
O trabalho será realizado em São Paulo.

Como Analista de Validação, você deve ser capaz de se autogerir bem como ser
capaz de trabalhar de forma independente ou como membro de uma equipe de
projeto. Capaz de entender o ciclo de vida de validação para as indústrias
farmacêuticas e de biotecnologia. Nós estamos procurando por profissionais que
tenham flexibilidade e que possam viajar localmente, nacionalmente ou
internacionalmente.
REQUISITOS:
- Habilidade nas ferramentas MS Office e MS Project; Excelência em redação;
- Qualificação de equipamentos e utilidades;
- Validação de sistemas computadorizados;
- Validação de processo e limpeza;
- Conhecimento em Boas Práticas de Fabricação, Sistema da Qualidade, RDC 17, 21
CFR Part 11, GAMP, EMA, FDA, ICH, PICS, WHO.
- Inglês – intermediário;
- Disponibilidade para viajar.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327182/analista-de-validacaojunior-pleno#sthash.PmYNH2WH.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente da Qualidade
Código da vaga: v1326383
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Matão / SP / BR
Buscamos um candidato dinâmico, com capacidade analítica, espírito de equipe,
organizado e comunicativo.
Atribuições:
- Boas Práticas de Fabricação (com experiência);
- Controle de Documentos;
- Ministrar treinamentos;
- Procedimentos e registros da área;
- Auditoria interna
Requisitos: Conhecimentos na área de Qualidade, de preferência em indústria
alimentícia, ou na cadeia de fornecimento para esse segmento e com experiência
em ISO 9001 e ISO 22.000.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326383/assistente-daqualidade#sthash.B2bHscya.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Produção
Código da vaga: v1324488
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsável pelo planejamento, controle e programação da produção. Gerenciar os
recursos (pessoas, ativos, processos), de forma que cumpram as normas e políticas
da Cia em Segurança/Qualidade/Perdas/Eficiência. Buscar a melhoria contínua da
qualidade, bem como o cumprimento dos objetivos, normas, políticas e
procedimentos
Superior Cursando ou Completo. Exp. na função como Supervisor de Produção em
Indústrias do Segmento de Bebidas ou Alimentício e Gestão de Pessoas.
Possuir disponibilidade de horário. Residir na região de Jundiaí.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324488/supervisor-deproducao#sthash.kz2rQe74.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE DE PRODUTOS
Código da vaga: v1327125
Nível hierárquico: Gerência
Local: Santana de Parnaíba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré - Requisitos
•
Superior completo em: Administração, Engenharia, Marketing e Economia ou
afins;
•
Vivência em indústria, atuando nas áreas de marketing – produtos;
•
Inglês Fluente;
•
Domínio no Pacote Office.
Salário compatível + pacote de benefícios.
Local de Trabalho e Horário
•
Santana de Parnaíba - SP.
•
Horário Administrativo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327125/gerente-deprodutos#sthash.6crmJzuQ.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Caldeira I
Código da vaga: v1326730
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Cumprir com o procedimento de segurança em operação de caldeira, realizando
acompanhamento e monitoramento constante dos equipamentos na sala de
controle, realizar inspeção e manutenção em purgadores de vapor, realizar
substituição de juntas e válvulas em linhas de vapor, analise e controle da
qualidade da água de entrada para alimentação das caldeiras e dosagem dos
devidos produtos química para tratamento da água, visando garantir a geração de
vapor para os processos diretos/ indiretos de fabricação.
Requisitos:
- Necessário Curso de Operação de Caldeira
- Experiência em equipamentos de utilidades - Centrais de Tratamento de água
(osmose reversa), gerador de valor puro e destilador
- Experiência em equipamento de central de água gelada – Chiller com
resfriamento a água e a ar.
- Desejável experiência anterior em indústria farmacêutica
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326730/operador-de-caldeirai#sthash.XCYiJgYm.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Distrital I
Código da vaga: v1324651
Nível hierárquico: Gerência
Local: Sorocaba / SP / BR
Atividades:
*Gerenciar e capacitar a equipe de representantes com o objetivo de atingir as
metas estabelecidas de demanda
*Desenvolver e acompanhar sua equipe conforme roteiro previsto
*Prestar informações e elaborar relatórios sobre o andamento das atividades de sua
equipe para a Gerência Regional
*Analisar as auditorias de mercado, e relatórios gerenciais de forma coordenada e
padronizada.
Desejável: Ser oriundo da Indústria Farmacêutica
Salário: Compatível com o mercado + pacote de benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324651/gerente-distritali#sthash.GeklA4cL.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Manutenção Elétrica/ Automação Industrial
Código da vaga: v1324625
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
REQUISITOS:
Formação superior preferencialmente em Engenharia Elétrica/ Eletrônica/
Automação;
Vivência anterior significativa na área de manutenção elétrica/instrumentação e
automação em indústrias;
CREA.
RESPONSABILIDADES:
Atuar na área de manutenção elétrica/instrumentação e automação;
Gestão junto aos órgãos governamentais dos Sistemas Elétricos;
Gestão/ formação de pessoas, SSMA, Resultado, visão de negócio, gestão de
custos.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Vaga para região de Marília (SP).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324625/supervisor-demanutencao-eletrica-automacao-industrial#sthash.2RofP1DW.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Produção
Código da vaga: v1325917
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio das Pedras / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
Superior completo em Engenharia;
Experiência em gestão de pessoas, em grande volume;
Visão de processo;
Gestão de indicadores;
Procuramos um perfil com bom nível de comunicação, energia, foco em resultado,
com energia e proatividade.
Será um diferencial ter experiência com Indústria de alimentos e bens de consumo,
conhecimento nas ferramentas de melhoria contínua, TPM, SGI e Metodologias.
Atividades:

Responsável por uma área da produção com o objetivo de garantir as entregas de
produtos no tempo e forma acordados, com foco nas pessoas (clima
organizacional), na qualidade dos produtos e na segurança de seus colaboradores.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325917/supervisor-deproducao#sthash.i91o5Vnp.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Manufatura
Código da vaga: v1326981
Nível hierárquico: Gerência
Local: Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
Garantir o cumprimento da estratégia de Manufatura executando os planos de curto
e médio prazo em conjunto com a Organização da Categoria Food Latam;
Gerenciar as atividades inerentes ao processo completo de fabricação de produtos
da Category Dry Savoury da Unilever;
Gerenciar recursos humanos e técnicos disponíveis para o processo de fabricação;
Melhorar continuamente os indicadores de SHE, Qualidade, Moral, Custos,
Produtividade e Nível de Serviço, buscando reduzir todas as perdas da Fábrica de
Dry Savoury de Goiânia;
Atuar em conformidade com todas as políticas da Unilever;
Corresponsável pelo alinhamento de objetivos de manufatura com os pares e com a
coordenação estimulando gestão em times;
Buscar melhoria contínua no processo produtivo visando a redução da geração de
resíduos e reprocesso e destinando-os de maneira a atender as Normas aplicáveis;
Desenvolver e dar suporte aos times de trabalho com o objetivo de desenvolver as
pessoas e atingir os targets de manufatura;
Implementar políticar corporativas de Recursos Humanos, garantindo a sua
administração junto aos funcionários da fábrica;
Assegurar a produção ao mais baixo custo através da implementação de melhorias
e aumento das eficiências dos ativos das plantas.
SHE
Garantir que sua área opere respeitando os padrões de Segurança, Saúde e Meio
Ambiente, de acordo com os padrões da Unilever e da legislação vigente, e relatar
as condições e atos abaixo dos padrões, inclusive de terceiros;
Manter seu local de trabalho limpo e organizado durante todo o turno de trabalho;
Executar as atividades conforme os procedimentos e instruções de trabalho que são
de sua responsabilidade e atender as políticas, objetivos, metas e padrões de
desempenho estabelecidos pela organização;
Utilizar EPI’s conforme as necessidades e instruções de trabalho de cada área;

Participar das análises de risco de tarefas, em sua área de trabalho;
Participar das análises de acidente e incidentes;
Participar das simulações do plano de preparação para emergência;
Fazer uso correto dos recursos ambientais tais como água e energia bem como
atuar de forma consciente na geração e disposição de resíduos gerados em seu
trabalho.
QUALIDADE/SEGURANÇA DE ALIMENTOS
Cumprir com a política de qualidade e segurança de alimentos da fábrica;
Conhecer e Monitorar os PCCs e PPROs;
Aplicar os treinamentos mandatórios de qualidade e segurança de alimentos;
Reportar qualquer desvio/não conformidade de qualidade detectada.
WCM
Introdução a WCM – 10 pilares técnicos;
Noções de ferramentas de análise;
Conceitos de perdas e defeitos.
REQUISITOS:
Formação Superior Completa em Engenharia ou áreas afins;
Desejável conhecimentos em Inglês e Espanhol;
Desejável vivência em indústria de alimentos e/ou processos alimentícios;
SoL: mentalidade de crescimento, foco em consumidores e clientes, predisposição
para ação, construindo talento e equipes, pensamento e motivação para o negócio.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326981/gerente-demanufatura#sthash.bJrqtF3y.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Gestão da equipe e apoio técnico; planejamento, organização e
melhoria contínua (PDCA), acompanhamento do desempenho dos equipamentos e
necessidades de manutenção; gestão das ferramentas.
Requisitos: Formação: Técnico em Mecânica ou afins, Vivência na liderança de
equipes de Usinagem. Conhecimentos de equipamentos de Usinagem e manutenção
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Cadastrar cv no site, na vaga SUP. PRODUÇÃO
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site www.alleata.com.br para o
código de identificação da vaga Sup. Produção até o dia 05/04/2016.
Veja outras vagas de Supervisor de Produção no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

LIDER DE PRODUÇÃO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa multinacional do setor alimentício. está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Acompanhar linha de produção, garantindo fluxo do processo
produtivo e organização de materiais e pessoas. Treinar, orientar e acompanhar a
equipe em todos os trabalhos que estão sendo realizados na linha em que estiver
trabalhando. Acompanhar o processo de manutenção de todos os equipamentos da
linha em que está responsável .Garantir a qualidade dos produtos finais da linha em
que estiver trabalhando.
Requisitos: REQUISITOS: Disponibilidade para trabalhar em turnos; Formação
técnica em: Química, Alimentos, ou Manutenção; Experiência em gestão de
pessoas; Experiência em linha de produção; Residir em: Campinas, Hortolândia, ou
Sumaré. CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS: TPM, 5S, 5 Pq, 4M, Ishikawa, Indicadores
de produção
Salário: a combinar
Benefícios: Convenio Médico, Convenio Odontológico, Vale Alimentação, Refeição na
Empresa, Transporte Fretado, Seguro de Vida, Participação nos Lucros
Observações: Disponibilidade para trabalhar em turnos. Informar pretensão
salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Claudio para o email lider@gmail.com">recru.lider@gmail.com com a sigla LIDER 2 no campo
assunto até o dia 04/04/2016.
Veja outras vagas de Lider 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
V1328025
Instrutor de
Capacitação
Profissional Presencial e
Virtual
aberta em 29/3 - 1
posição
V1328020
Analista
Educacional Junior
/ Pleno
aberta em 29/3 - 1
posição

Empresa

Descrição sucinta

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

Atividades: Conhecer
o modelo pedagógico
do curso e o material
didático que será
aplicado baseado na
metodologia do curso
semipresencial sob...

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

Atividades: Dar apoio
pedagógico às equipes
dos projetos; Revisar
todos os materiais
educacionais digitais
elaborados pela área
de Inovação; Análise,
redação...

V1327845
Técnico em
Geoprocessamento
aberta em 28/3 - 1
posição
Instituto Marasmar
(São Paulo/BR)

V1327837
Jornalista ou
Assessor de
Comunicação

Estamos buscando um
técnico em
geoprocessamento
para organizar e tratar
dados
georreferenciados.
Fundamental ter
experiência na
organização e
sistematização de...

Procuramos um
Instituto Marasmar jornalista / assessor
(Santos/SP/BR)
de comunicação que
conheça previamente

aberta em 28/3 - 1
posição

os assuntos tratados
na nossa organização,
tais como: porto,
pesca...

V1327817
Assistente
Comercial /
Vendas
aberta em 28/3 - 1
posição

Estamos buscando um
profissional que
analise projetos com
Instituto Marasmar potencial de "ser
(Santos/SP/BR)
vendidos" pela
instituição. O
colaborador deverá
apoiar o tom...

V1327795
Auxiliar
Administrativo
aberta em 28/3 - 1
posição

Estamos buscando um
profissional que cuide
dos assuntos
administrativos e
Instituto Marasmar
financeiros da
(Santos/SP/BR)
organização.
Resumidamente,
alguém que entenda
de: - Fluxo de...

V1327744
Assistente de
Comunicação Web
Instituto Marasmar
aberta em 28/3 - 1
(Santos/SP/BR)
posição

Buscamos um
profissional de web
que possa redigir de
forma clara e direta, a
realidade vivida pelos
atores /
personagens...

V1327107
Supervisor de
Projeto Social
aberta em 24/3 - 1
posição

O Supervisor desse
Projeto Social será
responsável pela
Gestão do Programa
de Formação
Profissional focado na
formação humana que
oferecemos...

Liga Solidária
(São
Paulo/SP/BR)

V1326825
Assessor Regional
de Advocacy e
Visão Mundial
Mobilização
aberta em 24/3 - 1
(Rio de
Janeiro/RJ/BR)
posição

Finalidade de a
Posição Contribuir
para construir e
fortalecer as relações
com outras
organizações, redes e
alianças, buscando
trabalhar com novos
atores...

Finalidade de a
Posição Contribuir
Visão Mundial
para construir e
(Fortaleza/CE/BR)
fortalecer as relações
com outras

posição

organizações, redes e
alianças, buscando
trabalhar com novos
atores...

V1326821
Assessor Regional
de Advocacy e
Mobilização
Visão Mundial
aberta em 24/3 - 1
(Recife/PE/BR)
posição

Finalidade de a
Posição Contribuir
para construir e
fortalecer as relações
com outras
organizações, redes e
alianças, buscando
trabalhar com novos
atores...

V1326818
Assessor Regional
de Advocacy e
Mobilização
Visão Mundial
aberta em 24/3 - 1
(Maceió/AL/BR)
posição

Finalidade de a
Posição Contribuir
para construir e
fortalecer as relações
com outras
organizações, redes e
alianças, buscando
trabalhar com novos
atores...

V1326817
Assessor Regional
de Advocacy e
Mobilização
Visão Mundial
aberta em 24/3 - 1
(Salvador/BA/BR)
posição

Finalidade de a
Posição Contribuir
para construir e
fortalecer as relações
com outras
organizações, redes e
alianças, buscando
trabalhar com novos
atores...

V1326802
Articulador
Regional da
Juventude –
MJPOP
aberta em 24/3 - 1
posição

Visão Mundial
(Maceió/AL/BR)

Finalidade de a
Posição Programar
propostas de
intervenção das
políticas e serviços
públicos por meio da
metodologia MJPOP,
desenvolvendo
questões sobre
formação...

Visão Mundial
(Rio de
Janeiro/RJ/BR)

Finalidade de a
Posição Programar
propostas de
intervenção das
políticas e serviços
públicos por meio da
metodologia MJPOP,
desenvolvendo
questões sobre

V1326801
Articulador
Regional da
Juventude –
MJPOP
aberta em 24/3 - 1
posição

formação...
V1326799
Articulador
Regional da
Juventude –
MJPOP
aberta em 24/3 - 1
posição

V1326204
Coordenador de
Projetos Sociais
aberta em 23/3 - 1
posição

V1325924
Analista de TI
aberta em 23/3 - 1
posição

V1325666
Auxiliar
Administrativo
aberta em 22/3 - 1
posição

V1324232
Diretor de
Desenvolvimento
Institucional
aberta em 18/3 - 1
posição

Finalidade de a
Posição Programar
propostas de
intervenção das
Visão Mundial
políticas e serviços
(Salvador/BA/BR) públicos por meio da
metodologia MJPOP,
desenvolvendo
questões sobre
formação...

Confidencial
(São
Paulo/SP/BR)

Organização social
busca coordenador de
projetos sociais para
atuar com
adolescentes em
cumprimento de
medida
socioeducativa.
Imprescindível
experiência anterior
com...

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

Responsabilidades *
Reportando-se ao
Superintendente de
Relacionamento e
Operações (SRO),
participar do
planejamento anual da
área; * Participar do
planejamento de TI,...

Agência de Análise
e Cooperação em
Políticas Públicas
(São
Paulo/SP/BR)

• Atendimento
telefônico e pessoal; •
Acompanhamento dos
e-mails:
Administrativo e
Contatos; • Controle e
compram de
materiais,
equipamentos e
outros; • Apoio na
contratação e
controle...

AFESU
(São
Paulo/SP/BR)

O Diretor de
Desenvolvimento
Institucional é
responsável pela
captação de recursos e
comunicação da
organização.

Desejáveis três anos
de experiência...
V1324127
Supervisor
Educacional BM&FBOVESPA
aberta em 18/3 - 1
posição

V1321832
Program Manager
Socioeconômica
Development
aberta em 15/3 - 1
posição

V1320296
Líder de TI
aberta em 11/3 - 1
posição

BM&FBOVESPA
(São
Paulo/SP/BR)

Descrição das
Atividades: As
atribuições do cargo
serão divididas em
duas áreas:
Administrativa e
Pedagógica. *
ADMINISTRATIVA ♣
Organizar grade de
horário...

Techno serve
(Conceição do
Mato
Dentro/MG/BR)

Techno Serve is hiring
a Program Manager,
Socioeconomic
Development
Program, funded by
Anglo American
Foundation. The role
consistas of a
combination...

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

Atividades Principais:
um. Responsável pela
gestão, planejamento
e execução do projeto
pré-existente, com
objetivo de suportar
as áreas de negócio na
implantação...

V1319037
Consultor de
desenvolvimento
Aventura de
de Negócios Júnior
Construir
aberta em 9/3 - 1
(São
posição
Paulo/SP/BR)

Procuramos um
consultor júnior que
possa assistir os
microempreendedores
auxiliados em: avaliar
os negócios e os
empreendimentos que
serão assessorados;
definir as...

V1317154
Supervisão
aberta em 7/3 - 1
posição

Equipe: gestão,
formação e
desenvolvimento;
Operação: supervisão,
aprimoramento e
relatórios; Comercial:
prospecções, reuniões,
relacionamento e
retenção. Pesquisa de
patrocinadores;
Prospecções,
apresentações nas

Instituto prof
(São
Paulo/SP/BR)

empresas; Relatórios;
Produção...
V1316615
Assistente
(Elaboração de
Projetos Sociais e
Prospecção de
Editais)

V1314666
Estágio
Administrativo
1 posição

V1305105
Diretor
Pedagógico /
Administrativo
Escola Técnica
aberta em 10/2 - 1
posição

ORGANIZAÇÃO
NAO
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

Formação superior
completa em Ciências
Humanas;
Conhecimento e
vivência em
elaboração de projetos
sociais e incentivados
(BID, Banco Mundial,
Comunidade...).

SERES
(São
Paulo/SP/BR)

Atividades: Rotinas de
consultoria: planilhas,
controles internos,
entrada e saída de
Notas Fiscais, contato
com o financeiro
matriz e clientes...

RESPONSABILIDADES:
- Gestão de pessoas,
principalmente corpo
Escola Natasha
docente e discente. Franco Vieira
Realizar interface
(Guarulhos/SP/BR) entre organização e a
Delegacia de Ensino. Prospectar alunos. -...

OPERACIONAL

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

Auxiliar de Serviços Gerais
Código da vaga: k1669-1770
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Brusque/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 17/02/2016
Previsão de encerramento: 29/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1STtXzm

Motorista
Código da vaga: k437-170
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 16/02/2016
Previsão de encerramento: 30/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1R7eCaE

Analista de processos II
Código da vaga: v1320637
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 12 de Maio de 2016
Requisitos da Vaga:
Domínio avançado de Excel é indispensável;
Análise de planilhas, elaboração de relatórios, indicadores e orçamentos.
Perfil analítico
Conhecimento em PROTHEUS será um grande diferencial
Salário:

R$ 2.000,00
Benefícios:
Assistência Médica;
Seguro de Vida;
Vale Refeição;
Vale Transporte;
Local de Trabalho: Goiania - Setor mARISTA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320637/analista-de-processosii#sthash.QNqqopiO.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado Operacional
Código da vaga: v1318254
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: João Pessoa / PB / BR
Atividades:
- Acompanhar as atividades da área, distribuir, montar e orientar a equipe na
realização dos trabalhos, visando o atendimento da programação pré estabelecida e
a forma correta da operação de acordo com normas estabelecidas pela empresa.
- Atuar com análise de relatórios, liberação de documentos, definição de rotas,
escalas de plantões, verificação de espelho de ponto dos funcionários, reuniões com
funcionários e demais atividades correlatas a função.
- Interagir com diversos departamentos para a resolução de problemas ou dúvidas,
atender clientes via telefone ou e-mail, tirando dúvidas e dando o suporte
necessário para que a satisfação do cliente seja alcançada.
- Realizar a avaliação de desempenho e performance da equipe, controlar / reduzir
as horas extras das equipes, organizar as tarefas para que não exista esse tipo de
prática.
- Realizar ações de redução do absenteísmo e controle de atestados, gestão de
pessoas.
Requisitos:
- É diferencial possuir cursos voltados para transporte de cargas perigosas, logística
e armazenamento.
Benefícios:
Assistência Médica / Medicina em grupo, Plano Odontológico, Cartão Farmácia,
Cesta básica, Seguro de vida em grupo, Tíquete-alimentação, Vale-transporte
Horário: a combinar
Avalie as informações
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1318254/encarregadooperacional#sthash.WxTNSR46.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Operacional
Código da vaga: v1318125
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 07 de Abril de 2016
Estamos em busca de uma pessoa que irá atuar
na empresa do grupo (Disk Cook) com:
Atendimento ao cliente, restaurantes e entregadores;
Preenchimento de formulários, realização de manuseio e tratativas via sistema;
Envio e tratativa de e-mails de clientes, restaurantes e áreas meio;
Alterações de cardápio, controle de horário e disponibilidade de restaurantes
parceiros;
Análise e controle de pedidos em tela;
Cobrança de entregador e restaurante para realização de demandas operacionais;
Check-list, controle de qualidade e performance de tratativas
Formação Acadêmica:
Ensino superior completo ou cursando
Pré Requisitos:
Experiência em Atendimento ao cliente,
Ter facilidade com Word, Excel e Internet.
Benefícios:
Vale-refeição
Vale-transporte
Convênio Médico
Horário de trabalho:
De Domingo a Domingo, uma folga semanal e um domingo por mês - das 13:40h
às 22:00h
Local de Trabalho: São Paulo - Cerqueira Cesar.(Próximo ao metrô Paulista – Linha
4 Amarela)
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/v1318125/assistenteoperacional#sthash.9CEEVjF0.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Suporte Operacional
Código da vaga: v1318591
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Brasília / DF / BR

Quantidade de vagas: quatro
Missão do cargo: Assistir equipes de campo por meio de encaminhamento de
serviços, assegurando o cumprimento de prazos e atendimento de demandas por
meio de sistemas de informação nas regionais Telemont. Acompanhar
produtividade dos técnicos de campo, cobrar execução de prioridades por meio de
sistemas de informação e acionamentos; Promover execução de serviços de
telecomunicações de acordo com agendamento e tipo de serviço por meio de
controles, sistema de informação e acionamento da equipe de campo.
Formação acadêmica: Ensino médio completo.
Requisitos: conhecimento intermediário em informática.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1318591/assistente-de-suporteoperacional#sthash.3ZnTbiVv.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA OPERACIONAL / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
CONLOG S/A está com 1 vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Requisitos:
1.
Providenciar a documentação necessária para o transporte de cargas,
emissão de conhecimento de transportes;
2.
Acompanhar a programação de cargas e controlar a sua
operacionalização; 3.
Disponibilizar veículos de acordo com as necessidades;
4.
Dar suporte/assistência aos motoristas em atividades realizadas no
cliente; 5. Manter controle dos documentos arquivados;
6.
Atender motoristas e oferecer os fretes disponíveis para o
carregamento;
7.
Instruir e orientar os carregamentos, quando necessário;
Responsabilidades:
8.
Informar os clientes da realização de seus processos;
9.
Alimentar saldo estoque;
10.
Lançamentos de romaneios para controle estoque;
11.
Emissão de NF e CTE
12. Observar e cumprir as normas técnicas, administrativas, meio ambiente e de
segurança;
13. Participar ativamente de programas de melhoria da qualidade de serviços ,
produtos, gestão ambiental e difundir a ideia de melhoramento continuo;
14.
Executar outros atribuições semelhantes conforme necessidades.
Salário: a combinar
Benefícios: VA + VT + CONVENIO + SEGURO DE VIDA + CESTA BASICA
Observações: RESIDENCIA EM CAMPINAS / PAULINIA ESCALA SEG A SAB
EXPERIENCIA NA FUNÇÃO

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de KAREN RH para o
e-mail karen.santos@conlogsa.com.br com a sigla ANL OP no campo assunto até o
dia 14/04/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA OPERACIONAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Supervisor Operacional
Código da vaga: v1322939
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Abril de 2016
Ensino Médio Completo
Sólida experiência em supervisionar equipe de limpeza e conservação.
CNH B
Disponibilidade de horário.
Trabalhar no Centro
Horário: 08h 17h (segunda a sexta-feira) 07h 11h (sábado)
Salário: R$ 2.300,00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1322939/supervisoroperacional#sthash.ac9iucAZ.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE OPERACIONAL
Código da vaga: v1322874
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 15 de Abril de 2016
GERENTE OPERACIONAL (LOJA)
Requisitos:
- Formação superior completa
- Experiência em varejo, gestão de equipe e atendimento ao cliente;
- Bons conhecimentos de informática (Pacote Office, PowerPoint e Internet);
- Ter fácil acesso à Tijuca
Desejável:

- Experiência em Comércio Varejista; Call center, Lojas de Departamentos;
Cosméticos e Beleza.
Principais atividades:
- Controlar todo processo de abertura e fechamento do Instituto, limpeza e
organização observando as condições de funcionamento de cada setor;
- Verificar o controle de atendimento e utilização de produtos do dia anterior,
acompanhando o estoque;
- Dividir e distribuir o produto de acordo com a quantidade de aplicações previstas
para o dia;
- Avaliar a equipe nos quesitos atendimento, produtividade, venda de produto e
venda sugestiva
- Realizar controles de produtividade das colaboradoras;
- Acompanhar casos extraordinários de atendimento a clientes;
- Cancelar e efetuar descontos de produtos e serviços no sistema;
- Acompanhar o fechamento do caixa.
Oferecemos:
- Salário compatível com o cargo;
- Benefícios (Vale-transporte, alimentação, assistência médica e odontológica,
seguro de vida, entre outros)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1322874/gerenteoperacional#sthash.cYVUqfTX.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico Operacional Sênior
Código da vaga: v1321882
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Abril de 2016
* Formação acadêmica:
Superior administração, contabilidade, engenharia e afins.
* Conhecimentos em informática:
Pacote Office Avançado (principalmente excel)
* Descrição das atividades:
Atendimento às áreas de BackOffice dos parceiros alta renda
Contato direto com ás áreas operacionais
Controle das portabilidades de entrada e saída
Apresentações da área
Elaboração/manutenção de planilhas de aplicações.
* Informações complementares:
Local de trabalho: Moema - SP

*Pacote de Benefícios:
Assistência médica
Assistência odontológica
Vale alimentação
Vale refeição
Vale transporte
Auxílio creche ou babá
Serviço de Assistência Funeral
Seguro de vida
Previdência privada
Bônus
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321882/tecnico-operacionalsenior#sthash.ISXCUDCu.dpuf
www.vagas.com.br

FACILITADOR OPERACIONAL SR
Código da vaga: v1321907
Nível hierárquico: Sênior
Local: Recife / PE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Abril de 2016
•Responder diretamente pela equipe sob sua responsabilidade, orientando,
treinando e motivando a equipe, visando alcançar níveis crescentes de
produtividade e qualidade, contribuindo para o alcance dos objetivos propostos.
•Responsabilizar-se pela gestão da equipe, participando do processo seletivo e de
treinamento, conduzindo reuniões, avaliando desempenho, realizando as
movimentações necessárias, autorizando férias e compensação de horas, liberando
entrada e saída de associados conforme operação diária, atentando-se para normas
organizacionais, a fim de contribuir para o alcance dos resultados da área e
empresa.
•Coordenar, orientar, acompanhar e motivar a equipe na execução de tarefas.
•Informar à equipe seus objetivos e quais suas responsabilidades.
•Avaliar a aparência e postura de todos os associados.
Desejável Superior completo. Desejável pós-graduação.
Conhecimento na rede mobile. Conhecimento técnico na área de atuação.
Conhecimento em técnicas de negociação.
Avalie as informações sobre a função e o cargo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321907/facilitador-operacionalsr#sthash.wq9rhEg6.dpuf
www.vagas.com.br

Líder Operacional
Código da vaga: v1323732
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Abril de 2016
Ensino Médio Completo ou Superior Cursando. Necessário experiência anterior.
Informática (Pacote Office). Conhecimento no Sistema WMS E Coletor de Dados.
Distribuidora de produtos escolares e materiais de escritório contrata Líder
Operacional para trabalhar em Barueri. Fará a liderança dos colaboradores,
acompanhará as rotinas de armazenagem, estoque, separação, conferência de
produtos em geral.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1323732/lideroperacional#sthash.rcz7XqG5.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Segurança do Trabalho
Código da vaga: v1323066
Nível hierárquico: Técnico
Local: Paraná / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Abril de 2016
Buscamos um profissional com sólida experiência na área de Segurança do
Trabalho, para atuar em indústria de grande porte, com aproximadamente 4.500
funcionários.
Requisitos:
Formação Técnica Completa
Sólida experiência na área de segurança do trabalho
Disponibilidade imediata para residir na região Norte do Paraná.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1323066/tecnico-de-segurancado-trabalho#sthash.mrAFW3j9.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Limpeza – Anápolis/GO
Descrição Detalhada
Atividades:

Irá liderar as equipes da limpeza, realizar o controle e gestão dos custos
operacionais da área, atuar com o atendimento aos colaboradores, responder pelo
cumprimento de normas e procedimentos pré-estabelecidos, atuar com o controle
de quadro dos colaboradores, orientar a execução dos serviços, fiscalizar
periodicamente os postos visando corrigir e detectar anormalidades ou solucionar
problemas, garantir a continuidade do serviço, supervisionar as atividades de
limpeza envolvendo os empregados, instalações e equipamentos, visando atender
expectativa do cliente.
Requisitos:
Ensino superior completo.
Desejável experiência comprovada em carteira na função.
Boa postura pessoal, disponibilidade de horários e perfil de liderança.
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 Operacional - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência com roteirização, emissão de ct-e.
Horário de trabalho: 2° a 6° - 14:00 as 00:00hrs.
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

Auxiliar de Eletricista Predial - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência na função.
Curso nr-10. Disponibilidade para viagens longas.

A empresa oferece:
Salário: R$ 1356,48
Benefícios: periculosidade + refeição no local + cesta básica + convênio médico +
vt.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Montador de Estruturas Metálicas - Taubaté
Descrição Detalhada
Necessário experiência com montagem de estruturas metálicas;
Possuir ensino médio completo;
Disponibilidade de horário para horas extras;
Disponibilidade para início imediato;
Residir preferencialmente em cidades próximas a Taubaté, Pindamonhangaba,
Tremembé ou Caçapava.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador Operacional
Código da vaga: v1325071
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Sorriso / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Exercer a gerência dos serviços administrativos da unidade. Dentre outras, consiste
em: administrar recursos materiais, e orçamentário.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Superior Completo em Contabilidade, Administração de empresas, Gestão
Comercial entre outras áreas correlatas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Possuir conhecimento em áreas administrativas e Noções de contas/despesas
orçamentárias;
Informática Avançada (pacote office - Excel/Word)

HORÁRIO DE TRABALHO
Segunda à Sexta-feira das 08h00m às 18h00m.
LOCAL DE ATUAÇÃO
UNIC Sorriso
Sorriso MT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325071/coordenadoroperacional#sthash.kMtO3lzW.dpuf
www.vagas.com.br

Ajudante operacional
Código da vaga: v1324937
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Bragança Paulista / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Realizará a montagem de kits, organização do local de trabalho, mudança de
produtos de caixas, entre outros.
***DEVE RESIDIR EM BRAGANÇA PAULISTA/EXTREMA ou região***.
Benefícios:
vale-refeição
vale-alimentação
vale-transporte
assistência médica
assistência odontológica
e todos os benefícios compatíveis com o mercado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324937/ajudanteoperacional#sthash.lMydVKYH.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Operacional
Código da vaga: v1324802
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Descrição das Atividades:
• Relacionamento com proprietários e/ou ocupantes do empreendimento;

• Dar suporte operacional e técnico às atividades executadas pelas equipes
terceirizadas.
• Coordenação de serviços e das empresas prestadoras, como: manutenção,
limpeza, jardinagem, portaria, recepção e outras.
• Elaboração de escopos para orçamentos e execução de cotações.
• Controle de custos de serviços, acompanhamento, programação e coordenação de
rotinas de trabalho, serviços, manutenções e pequenas obras.
Conhecimentos e experiências desejáveis:
• Ensino superior em Engenharia.
• Sólidos conhecimentos operacionais e rotinas em edifícios comerciais e
residenciais de alto padrão.
• Conhecimento técnico em sistemas de ar condicionado, instalações elétricas,
hidráulicas, detecção e alarme de incêndio, sistemas de automação.
• Conhecimentos mínimos de Normas vigentes;
• Reconhecer e definir problemas, propondo soluções para equacioná-los, e
transferir conhecimento;
Local de Trabalho:
São Paulo - SP
Região de Santo Amaro
Benefícios
• Vale Refeição
• Vale Transporte
• Seguro de vida
• Assistência Médica e Odontológica
• PLR
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324802/coordenadoroperacional#sthash.vzol3jKQ.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado Operacional
Código da vaga: v1326227
Nível hierárquico: Técnico
Local: Aguaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Escolaridade: ENSINO SUPERIOR OU TÉCNICO COMPLETO;
Curso: Formação em Gestão Ambiental / Engenharia Ambiental ou correlatos;
Experiência Anterior: Desejável experiência em contratos de gerenciamento,
transporte de resíduos;
Conhecimentos Específicos: informática, conhecimentos de gerenciamento de
resíduos;

Características Individuais: Pró ativo, organizado, bom relacionamento,
comprometido, desejável ter carro;
Atribuições e Responsabilidades: Supervisão de toda a operação, atendimento as
solicitações do cliente, agendamento de cargas na operação da central de resíduos;
acompanhamento do retorno de 4 vias do MTR, Auditoria em fornecedores, controle
de saídas de resíduos, gestão operacional na central de resíduos, Desenvolver
novos fornecedores.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326227/encarregadooperacional#sthash.97crxnLy.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Operacional - Rio de Janeiro
Código da vaga: v1326857
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Estamos em busca de uma pessoa que irá atuar com:
Atendimento ao cliente;
Acompanhamento da logística de entregas;
Confirmação de pedidos
Abertura de Casos;
Pré Requisitos:
Experiência em Atendimento ao cliente,
Ensino superior completo ou cursando
Ter facilidade com Word, Excel e Internet.
Benefícios:
Vale Refeição
Vale Transporte
Convênio Médico
Horário de trabalho:
De Domingo a Domingo, uma folga semanal e um domingo por mês - das 17:02h
às 01:00h
Local de Trabalho: Rio de Janeiro - São Conrado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326857/assistente-operacionalrio-de-janeiro#sthash.i1GojmY0.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Sala de Máquina
Código da vaga: v1304998
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Campo Mourão / PR / BR
Responsabilidades:
Manter os equipamentos de refrigeração em condições normais de atender a
necessidade de frio de todos os setores que a utilizam, garantindo assim a
temperatura durante e após a produção normal da empresa.
Horário de Trabalho: das 08h00 às 18h00, em escala 12x36 (obs: trabalho aos
sábados e domingos)
Requisitos:
• Ensino médio completo.
• Conhecimento em NR13 (com certificado).
• Experiência em sala de máquina.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1304998/operador-de-sala-demaquina#sthash.IzayQA5q.dpuf
www.vagas.com.br

MOTORISTA GASES DO AR / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do Ramo de Transporte de Produtos Perigosos contrata Motorista Gases do
Ar está com 1 vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Conduzir veículo articulados de carga pesada e carreta
vanderleia, independente de marca ou modelo, transportando produtos perigosos,
com segurança e respeito à legislação. Efetuar o transporte de carga seguindo os
procedimentos de carga e descarga definidos pela empresa e pelo cliente, buscando
elevado padrão de segurança, saúde e respeito ao meio ambiente.
Requisitos: – Desejável ensino fundamental completo; – Possuir carteira de
habilitação “e” com o mopp registrado na cnh. - Desejável experiência com
transporte de gases do ar;
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, VT, auxílio alimentação e
pernoite.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamentopaulinia2015@gmail.com com a sigla Gases do Ar no campo assunto
até o dia 07/04/2016.
Veja outras vagas de Motorista Gases do Ar no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente de Logística
Principais Atividades:
Elaborar relatórios, lançar pedidos, providenciar pagamentos, cadastrar
informações no sistema dar baixa de cargas entregues, verificar pedidos para
expedição, requisitar e analisar pedidos de materiais
Pré-Requisitos:
Formação superior cursando, Administração ou Logística.
Experiência anterior em operação logística.
Conhecimento intermediário em planilhas Excel.
Conhecimento em algum sistema ERP.
Desejável conhecimento em WMS;
Salário: Pretensão Salarial + Benefícios (Assistência Médica; Assistência
Odontológica; Vale Transporte ,Alimentação na empresa (almoço/lanche/janta),
Convênios Diversos (farmácia, idioma, ótica, SESC); Produtos da empresa a preços
de custo.
Local: Duque de Caxias, próximo Rodovia Washington Luís.
Interessados, favor enviar currículo para munizvagasdc@yahoo.com.br
Assunto: Assistente de Logística

ELETRICISTA / JAGUARIÚNA / SP / 2 VAGA(S)
Prestadora de Serviços está com 2 vaga(s) em aberto para JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: Trabalho em campo, exposto as condições ambientais, realizado
em equipe; Instalar poste padrão, realizando trabalho em altura; Instalações
prediais e em equipamentos.
Requisitos: Curso técnico em elétrica, experiência com infraestrutura, manutenções
prediais e em equipamentos. CNH B. Experiência com instalação de redes
secundárias será um diferencial. Possuir NR 10 e NR 35, preferencialmente
atualizadas. Experiência com liderança de equipe também será um diferencial.
Salário: R$ 1.900,00
Benefícios: Refeição, Transporte, Cesta Básica, Seguro de Vida
Observações: SÓ SERÃO ANALISADOS CURRÍCULOS DE CANDIDATOS RESIDENTES
EM JAGUARIÚNA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Amanda para o email vagasabertas20@gmail.com com a sigla Elétrica no campo assunto até o dia
05/04/2016.
Veja outras vagas de ELETRICISTA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Empregado (a) Doméstico (a)
Código da vaga: k752-414
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/03/2016
Previsão de encerramento: 20/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1VOsIkU

Menor Aprendiz
Código da vaga: k752-415
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/03/2016
Previsão de encerramento: 11/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1VOsES8

Auxiliar Geral
Código da vaga: k752-416
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 26/03/2016
Previsão de encerramento: 20/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1VOsIkZ

EMPILHADERISTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
TELHANORTE SHOPPING DOM PEDRO está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE MANUAIS E COM EMPILHADEIRA
Requisitos: 1 ANO DE EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO 2º GRAU COMPLETO
TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE EMPILHADERISTA
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE VALE REFEIÇÃO CONVENIO MEDICO CONVENIO
ODONTOLOGICO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Elisabeth para o email elizabeth.Veles@saint-gobain.com com a sigla EMP no campo assunto até o dia
04/04/2016.
Veja outras vagas de EMPILHADERISTA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SAÚDE

FARMACÊUTICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Drogaria São Paulo barão Geraldo está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Controle de medicamentos controlados e validade de
medicamento é demais serviços farmacêuticos.
Requisitos: Formados em farmácia Não é necessário experiência . Disponibilidade
de horário. Crf ativo.
Salário: a combinar
Benefícios: Unimed, cesta básica, vale transporte, vale alimentação e auxílio
odontológico
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Chaiene/fausto
para o e-mail Chaiene.farmacia@gmail.com com a sigla Farmacêutica no campo
assunto até o dia 15/05/2016.
Veja outras vagas de Farmacêutico no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FARMACEUTICO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
drogaria (campo belo) está com 1 vaga(s) em aberto para campinas.
Responsabilidades: atribuições do cargo

Requisitos: com ou sem experiencia
Salário: R$ 2.900,00
Benefícios: SALARIO + TRANSPORTE
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RAFAEL para o email CAMILAMARIANODACOSTA@YAHOO.COM.BR com a sigla FARMACEUTICO no
campo assunto até o dia 12/06/2016.
Veja outras vagas de farmacêutico no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Especialista SHE (Segurança, Saúde e Meio Ambiente)
Código da vaga: v1317343
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Paranaguá / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Abril de 2016
Requisitos:
-Graduação em Engenharia Ambiental, Civil, Elétrica, Produção, Mecânica ou áreas
correlatas;
-Pós graduação em Segurança do Trabalho;
-Desejável experiências em gestão ambiental;
-Conhecimento em Pacote Office;
-Desejável domínio do idioma inglês.
Principais atividades:
• Promover a proteção da vida e saúde dos colaboradores, mantendo um ambiente
de trabalho saudável e seguro.
• Preservar o patrimônio físico da empresa.
• Prevenir efeitos danosos ao meio ambiente, agindo sempre em conformidade com
as leis brasileiras e as normas da Louis Dreyfus sobre a matéria.
• Promover inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas,
tomando todas as providências necessárias para eliminar as situações de riscos,
bem como treinar e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança
no trabalho.
• Preparar programas de treinamento sobre segurança do trabalho, incluindo
programas de conscientização e divulgação de normas de segurança, visando ao
desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança
do trabalho.
• Determinar a utilização pelo trabalhador dos equipamentos de proteção individual
(EPI), bem como indicar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio,
quando as condições assim o exigirem, visando à redução dos riscos à segurança e
integridade física do trabalhador.
• Colaborar nos projetos de modificações prediais ou novas instalações da empresa,
visando a criação de condições mais seguras no trabalho.

• Pesquisar e analisar as causas de doenças ocupacionais e as condições ambientais
em que ocorreram, encaminhando a gerência a situação e contribuir na tomada de
decisão quanto as providências exigidas em lei, visando evitar sua reincidência,
bem como corrigir as condições insalubres causadoras dessas doenças.
• Promover campanhas, palestras e outras formas de treinamento com o objetivo
de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, bem como para informar
e conscientizar o trabalhador sobre atividades insalubres, perigosas e penosas,
fazendo o acompanhamento e avaliação das atividades de treinamento e
divulgação.
• Indicar os equipamentos de proteção individual (EPI) adequados à função,
solicitar substituição, bem como indicar e inspecionar equipamentos de proteção
contra incêndio, quando as condições assim o exigirem, visando à redução dos
riscos à segurança e integridade física do trabalhador.
• Colaborar com a CIPA em seus programas, estudando suas observações e
proposições, visando a adotar soluções corretivas e preventivas de acidentes do
trabalho.
• Levantar e estudar estatísticas de acidentes do trabalho, doenças profissionais e
do trabalho, analisando suas causas e gravidade, visando a adoção de medidas
preventivas.
• Preparar programas de treinamento, admissional e de rotina, sobre segurança do
trabalho, legislação, incluindo programas de conscientização e divulgação de
normas e procedimentos de segurança, visando ao desenvolvimento de uma atitude
preventiva nos funcionários quanto à segurança do trabalho.
• Prestar apoio à SIPAT, organizando as atividades e recursos necessários.
• Avaliar os casos de acidente do trabalho.
• Realizar inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas,
tomando todas as providências necessárias para eliminar as situações de riscos,
bem como treinar e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança
no trabalho.
• Elaborar relatórios e demais documentos exigidos pelo Ministério do Trabalho.
• Garantir adequada integração para todos os novos colaboradores, mudanças de
função e funcionários terceiros, bem como dos visitantes que adentram a área fabril
da unidade.
• Coordenar a implantação e manutenção do sistema de gestão de SHE da LDC,
sendo facilitador para todos os coordenadores de elementos e fomentando as
discussões entre elemento 1 e os demais.
• Comunica internamente aos interessados sobre todos os acidentes ocorridos,
seguindo fluxo de comunicação estabelecido por norma, garantindo que as devidas
ações serão tomadas, que o acidentado terá o acompanhamento devido e que o
ocorrido será investigado.
• Participar das reuniões mensais do SHE ( Segurança, Saúde e Meio-ambiente ),
reuniões de CIPA, reuniões do DNA e reuniões de supervisão.
• Participar das inspeções planejadas através de visitas pela fábrica a fim de
verificar as condições do ambiente.
• Participar das investigações de acidentes do trabalho, auxiliando e contribuição
para investigação de qualidade.

• Desenvolve e acompanha indicadores de segurança do trabalho, bem como emite
relatórios de acompanhamento para supervisor de segurança, coordenador, gerente
SHE e demais interessados.
• Garantir correto gerenciamento dos requisitos legais aplicáveis através da
ferramenta disponibilizada pela empresa
• Realizar auditorias internas sobre o sistema de gestão SHE
• Controlar e garantir instalações adequadas e o respectivo laudo de AUTORIZAÇÃO
DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
• Avaliar criticamente o PPRA da unidade e apontar situações criticas para
discussão
• Implantar o plano de emergências da unidade em consonância com o elemento 7
• Elaborar PPP em conjunto com area de RH
• Identificar todos os perigos e riscos da unidade conforme elemento 4 do sistema
de gestão e lançar relacionar os riscos com os requisitos legais
Benefícios:
-Plano Saúde
-Seguro de Vida
-Restaurante na empresa
-Plano Odontológico
-PPR
-Seguro de vida
-Convênio Farmácia
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1317343/especialista-sheseguranca-saude-e-meio-ambiente#sthash.ddP8LGaO.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Enfermagem Estratégia Saúde da Família
Código da vaga: v1318156
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Requisitos Necessários:
- Nível Técnico completo em Tec. de Enfermagem;
- Registro no COREN;
- Interesse na Atenção Primária;
- Interesse em atuar junto a comunidades, inclusive com disponibilidade para
realizar visitas domiciliares em território com vulnerabilidade social;
- Noções do Pacote Office (nível intermediário).
Atributos Desejáveis:
- Vivência em Estratégia em Saúde de Família;
- Experiencias em ações de Atenção Primária.

Local: Áreas Programáticas 2.1; 3.1 ou 3.3
AP 2.1 engloba desde o bairro da Glória até São Conrado, na Zona Sul da cidade.
AP 3.1 abrange do bairro de Bonsucesso até Jardim América, incluindo a Ilha do
Governador, na Zona Norte da cidade.
AP 3.3 contempla desde o bairro de Acari até Vista Alegre, na Zona Norte da cidade
Carga Horária: 40h semanais
Remuneração:
- Salário: R$ 1471,85 + Insalubridade (R$176,00) + Vale Refeição ou Alimentação
+ Vale Transporte (Opcional)
Regime de Contratação: CLT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1318156/tecnico-deenfermagem-estrategia-saude-da-familia#sthash.Xd7Is5sB.dpuf
www.vagas.com.br

DENTISTA ORTODONTISTA / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
PROG. ODONTOLOGIA está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: ..
Requisitos: ATENDIMENTO SEMANAL COMISSIONADO COM POSSIBILIDADE DE
DATAS ALTERNADAS.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RAFAEL para o email medule@ig.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 14/04/2016.
Veja outras vagas de DENTISTA ORTODONTISTA no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Técnico Saúde e Segurança do Trabalho
Código da vaga: v1321338
Nível hierárquico: Técnico
Local: Currais Novos / RN / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 13 de Maio de 2016
REQUISITOS

• Formação Técnica em Segurança de Trabalho + Técnico em Eletrotécnica
(necessário possuir as duas formações)
• Ter OHSAS 18001
• Experiência em Parques Eólicos de Geração de Energia
PRICIPAIS ATRIBUIÇÕES
• Auxiliar no desenvolvimento, manutenção e implementação do Sistema de Gestão
de SST;
• Desenvolver e liderar as reuniões de SST e Diálogos de Segurança em conjunto
com a Operação;
•Auxiliar no desenvolvimento, implementação e manutenção da OHSAS 18001
2007;
• Garantir que as equipes e contratadas estejam trabalhando de forma segura e
políticas aplicáveis, incentivando-os;
• Auxiliar no treinamento dos funcionários, assegurando conhecimento preciso dos
procedimentos, politicas e documentos aprovados pela empresa;
• Monitorar desvios, observações comentadas pelas equipes próprias e realizadas
pelos cartões de observações, assegurando que os desvios apresentados possuam
planos de ação exequíveis
• Preparar alertas de segurança, divulgar, sensibilizar e conscientizar os
funcionários a partir de ferramentas corporativas, tais como Informes de
Segurança, Alertas e lições aprendidas também por benchmarking com empresas
do grupo;
• Garantir a utilização obrigatória de Epis completos e que estejam facilmente
disponíveis ao pessoal que trabalha nas instalações da empresa;
• Possuir autoridade para interromper qualquer atividade exercida dentro das
instalações da empresa e equipamentos de propriedade da empresa, quando
apresentarem algum risco a integridade física, instalações e sociedade;
• Possuir autoridade para investigar todos os processos, procedimentos ou politicas
relacionadas a Saúde, Segurança do Trabalho das instalações, processos e pessoal
próprio e contratadas.
LOCALIDADE
• Rio Grande do Norte - Currais Novos (180km de Natal.
REMUNERAÇÃO
• Salário e benefícios atrativos e compatíveis com a função.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321338/tecnico-saude-eseguranca-do-trabalho#sthash.iIMDOAzK.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Gestão de Saúde Pleno
Código da vaga: v1323652
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Abril de 2016
Atribuições:
Profissional atuará com interpretação de dados e indicadores de absenteísmo,
sinistralidade e afastamento previdenciário, bem como na criação de ações em
Promoção de Saúde e Qualidade de Vida para controle destes indicadores.
Pré Requisitos:
Graduação na área de Biológicas / Saúde (enfermagem, farmácia, bioquímica,
biomedicina, etc.);
Experiência com gestão de indicadores de saúde e implantação de ações de
Qualidade de Vida;
Conhecimentos com Excel (avançado).
Local de Trabalho:
São Paulo - Zona Sul
Horário de Trabalho:
Segunda a sexta - horário comercial.
Pacote de Benefícios:
Vale-transporte, Vale-refeição, Assistência Médica, Assistência Odontológica,
Seguro de Vida, Previdência Privada e Participação no Lucros.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1323652/analista-de-gestao-desaude-pleno#sthash.m5N5iTrE.dpuf
www.vagas.com.br

Enfermeiro (a) de Centro Cirúrgico
Código da vaga: v1322747
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Abril de 2016
Prestar assistência ao paciente, acompanhando e registrando observações,
cuidados e procedimentos prestados no Centro Cirúrgico.
A vaga é para plantão (escala 12x36) de 7h às 19h na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Oferecemos salário de 3.800,00 e benefícios: VT, VA, plano médico e odontológico
com co-participação e refeição no local.
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1322747/enfermeiro-a-decentro-cirurgico#sthash.mZMMwrg4.dpuf
Www.vagas.com.br

Instrumentador (a) Cirúrgico (a)
Código da vaga: k722-79
Ramo da empresa: Hospitais, Maternidades, Consultórios, Clínicas e Prontossocorros
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/03/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UbCJJz

ENFERMEIRO (A) / LIMEIRA / SP / 15 VAGA(S)
Coop Saúde está com 15 vaga(s) em aberto para LIMEIRA / SP.
Responsabilidades: COREN ATIVO.
Requisitos: Necessário ter conselho ativo. Irá realizar plantões Home Care 12/36,
atendimentos domiciliar.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar.
Observações: Vagas para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares Enfermagem, Região
de Limeira / Americana.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAPTAÇÃO para o
e-mail curriculo.coopsaude@gmail.com com a sigla LIMEIRA/enf no campo assunto
até o dia 12/04/2016.
Veja outras vagas de ENFERMEIRO (A) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Médico do Trabalho
Código da vaga: v1327183
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Atribuições:
- Atuar nas questões de medicina do trabalho na empresa, sendo responsável pelo
PCMSO;

- Buscar promoção e prevenção da saúde dos colaboradores;
- Implementar, acompanhar, avaliar e manter programas de proteção à saúde em
consonância com os objetivos e metas do sistema integrado de gestão;
Requisitos: Nível superior completo em Medicina. Especialização em Medicina do
Trabalho. Disponibilidade de 6 horas diárias.
Local de trabalho: Santa Cruz, Rio de Janeiro.
Benefícios: Assistência Médica e Odontológica, Auxílio Óptico, Vale Alimentação,
Seguro de Vida, Transporte e Participação nos Lucros.
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/v1327183/medico-dotrabalho#sthash.kFg21oOK.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico I - Saúde
Código da vaga: v1324736
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Experiência necessária: Vivência na área da Saúde em Seguradoras, bons
conhecimentos das normas da ANS e Excel.
Atividades a serem desempenhadas: Movimentações de Vidas: Inclusão, Alteração
e Exclusão.
Correção de SIB – Sistema de Informação de Beneficiários (ANS – Agência Nacional
de Saúde).
Alteração de Dados Cadastrais: Endereço, Dados Bancários.
Operações com planilhas de Excel.
Contato com corretores/clientes.
Conhecimento das ferramentas Office principalmente Excel.
Salário R$ 2.500,00 + VT, VR e Seguro de Vida
Horário de trabalho: Seg a sex das 8:00 às 17:30 hs c/ 1h de intervalo
Tempo previsto de contrato: 3 a 6 meses c/ possibilidade de efetivação.
Local de trabalho - Pinheiros
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324736/tecnico-isaude#sthash.tHjoUxSn.dpuf
www.vagas.com.br

Médico em Regulação de Saúde
Código da vaga: v1325939
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Experiência em acompanhamento e gerenciamento de pacientes crônicos;
Experiência em gestão de homecare e clínica de retaguarda;
Experiência na condução de campanhas de prevenção em saúde;
Experiência em ações de desespiralização;
Conhecimento de reembolsos médicos.
Carga Horária: 6h
Local de trabalho: São Paulo
Vaga: CLT
Benefícios: VT,VR, VA, Assist. Médica e Odontológica, Previdência Privada e Bônus.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325939/medico-em-regulacaode-saude#sthash.3SyHPSC0.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Técnico de Saúde - Farmácia
Código da vaga: v1326789
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos: :
• Formação: Curso Técnico de Farmácia ou cursando graduação em Farmácia.
• Informática: Pacote Office
• Atribuições: recebimento, conferência e armazenamento de produtos
farmacêuticos. Organização de estoque, manipulação de fórmulas magistrais e
oficinais, unitarização de doses, dispensação de medicamentos, interpretação de
prescrições médicas, registro de informações
em sistemas informatizados.
Competências necessárias:
• Atenção concentrada
• Comprometimento
• Espírito de equipe
• Organização
• Agilidade
Etapas do Processo seletivo:
• 1ª etapa:

Inscrição. Preenchimento e envio de seu currículo
2ª etapa:
Análise dos currículos
3ª etapa:
Entrevistas/avaliações individuais com a Seleção
4ª etapa:
Entrevistas individuais com a área
Prazo de inscrição:27/03/2016 a 02/04/2016
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326789/auxiliar-tecnico-desaude-farmacia#sthash.XxHN6cvc.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Gente e Gestão
Código da vaga: v1325444
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos:
- Ensino superior completo (administração ou psicologia)
- Experiência generalista nos principais processos de gestão de pessoas: avaliação
de desempenho, gestão por competências, recrutamento e seleção e clima
organizacional
- Desejável pós graduação em Gestão de Pessoas
Principais atividades:
-Gestão das Movimentação de Pessoal da Saúde: contratação de acordo com a
régua aprovada; movimentações; ajustes por mérito, desligamentos;
- Gestão de Turnover: acompanhamento dos desligamentos, elaboração de plano
de reversão, gestão do plano de reversão;
- Clima Organizacional: acompanhamento dos planos de clima, visitas às unidades;
- Avaliação de Desempenho: condução do processo de avaliação de desempenho,
controle da realização de feedbacks e planos de desenvolvimento
- Gestão: participação em reuniões das demais áreas com apresentação da pauta
de G&G e participação como equipe de projetos nos projetos que envolvem a PAR
Saúde.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325444/coordenador-de-gentee-gestao#sthash.babgDzKO.dpuf
www.vagas.com.br

Enfermeiro gerente
Código da vaga:v1295805
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas:1
Fazer o gerenciamento e o acompanhamento de doentes crônicos, atividade de
educação para a saúde com familiares e cuidadores. Atuação com visão estratégica
para consumo racional de materiais e medicamentos.
Já ter atuado na área de atenção domiciliar.
Ensino Superior completo em Enfermagem.
Possuir registro no COREN.
Avalie a descrição da e
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1295805/enfermeirogerente#sthash.S4KnMbRN.dpuf
www.vagas.com.br

MENSAGEIRO HOSPITALAR
Código da vaga: v1326972
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: cinco
- Acompanhar os clientes de saúde na alta hospitalar, transportar suas bagagens;
- Distribuir avisos internos quando solicitado pelo balcão de informações;
- Cuidar dos objetos e móveis do saguão do hospital;
- Entregar nos apartamentos mensagens e encomendas em geral para os pacientes
e acompanhantes;
- Desenvolver outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato.
Necessário disponibilidade para atuar nas jornadas 6x1 ou 12:36.
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/v1326972/mensageirohospitalar#sthash.DqQRNEaX.dpuf
www.vagas.com.br

Clinica Médica - Supervisor de Faturamento (Convênios)
Somos uma clinica de médio porte que dispõe de ferramentas de controle e gestão
informatizada, garantindo a exatidão das informações e minimizando o retrabalho.
Buscamos um profissional atualizado e ágil, que alinhe características de liderança,
sendo capaz de contribuir com o desenvolvimento de sua equipe, bem como as
características técnicas inerentes ao cargo, com foco no recebimento das contas
medicas.
Perfil necessário:
Experiência de 1 ano na função
Ensino médio, desejável cursando administração.
Excel avançado
Residente do Município do Rio de Janeiro.
Oferecemos:
Benefícios compatíveis com o mercado.
Jornada de 2ª a 6ª, horário comercial.
Estacionamento no local.
ATIVIDADES:
Supervisionará a equipe de faturistas, com reporte ao Diretor da área;
Experiência com área comercial;
Codificações de exames e procedimentos;
Acompanhará o nível de glosas e pendências;
Emissão de NF e envio de XML;
Dará suporte às negociações de reajustes na confecção das tabelas;
Mensalmente fará o faturamento dos médicos da clinica (produtividade).
Os profissionais interessados na oportunidade e com o perfil acima devem enviar o
currículo com pretensão para o e-mail: vagas.faturamentorj@gmail.com

AUXILIAR DE ENFERMAGEM / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Padrhão Recursos Humanos está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Irá atuar como auxiliar de enfermagem em hospital.
Requisitos: Possuir experiência como auxiliar de enfermagem, curso concluído;
residir em Americana; ter disponibilidade para trabalho temporário.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao@padrhao.com.br com a sigla AUX ENFERMAGEM no campo assunto até o
dia 04/04/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Enfermagem no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

FISIOTERAPEUTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Studio de Pilatos e Estética localizado próximo ao shopping/">Campinas Shopping
está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Studio bem estruturado com localização privilegiada.
Requisitos: Fisioterapeuta com especialização em acupuntura que queira dividir
sala.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email rodriggovenancio@gmail.com com a sigla acupuntura no campo assunto até o
dia 01/05/2016.
Veja outras vagas de Fisioterapeuta no Empre ga Campinas. É 100% grátis!

PSICÓLOGA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Studio de Pilates e Estética - Próximo shopping/">Campinas Shopping está com 1
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Clinica estruturada, aconchegante, com localização privilegiada.
Requisitos: Psicóloga que queira dividir sala com Nutricionista.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email rodriggovenancio@gmail.com com a sigla Psicóloga no campo assunto até o
dia 01/05/2016.
Veja outras vagas de Psicóloga no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Enfermeiro (a) Auditor (a)
Código da vaga: k2232-100
Ramo da empresa: Consultoria em Saúde
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1

Data de abertura: 24/03/2016
Previsão de encerramento: 29/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1ZyH4Ga

FARMACEUTICO PARA SHOPPING / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Drogaria de alto padrão em shopping em parceria com RHBrasil está com 1 vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: FARMACÊUTICO SUBSTITUTO – Fará conferência do armário de
psicotrópico. Checar validade de medicamentos. Conferência e guarda de
mercadoria. Checagem de temperatura da geladeira de medicamentos.
Atendimento aos clientes e baixa nota fiscal. Fará o fechamento da loja. Local de
trabalho: Shopping Iguatemi
Requisitos: Residir em Campinas ou Região; Disponibilidade para fazer o horário
tarde/noite Imprescindível superior completo em farmácia. Experiência anterior em
farmácia. Desejável conhecimento no sistema SEMC e SNGPC. Disponibilidade de
horário e aos finais de semana. Escala 6×1.
Salário: R$ 2.690,00
Benefícios: Assistência médica, Assistência Odontologia, Seguro de vida, Vale
refeição de 18,00 o dia, Vale transporte ou opção do flexcard.
Observações: Vaga Efetiva. Horário 13h50 ás 22h10. Local de trabalho: Shopping
Iguatemi. – Escala 6×1, trabalha dois domingos e folga um, e uma folga fixa na
semana
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Adrielly para o email campinas@rhbrasil.com.br com a sigla FARMACEUTICO no campo assunto até
o dia 10/04/2016.
Veja outras vagas de FARMACEUTICO PARA SHOPPING no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ENFERMEIRO OBSTETRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Hospital está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Recepcionar gestante, preparando-a para realização dos
exames e procedimentos do pré-parto. Acompanhar todo processo de parturiente
em pré parto. Coordenar e controlar diariamente a programação normal e as
emergências. Entre outras.

Requisitos: Pós graduação completa em Obstetrícia. Residir em Campinas ou
Região Experiência com o setor do Centro Obstétrico. Disponibilidade para atuar no
período da Tarde e Manhã.
Salário: a combinar
Benefícios: cesta básica, seguro de vida, VT, assistência médica e odontológica.
Observações: Necessário possuir o certificado em Obstetrícia.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
hospitalcps.rh.cv@gmail.com com a sigla Enf Obstetra no campo assunto até o dia
04/04/2016.
Veja outras vagas de Enfermeiro Obstetra no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

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

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.

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 hrs.
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 tu 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 tu disposición otra forma para
acompañar el proceso, todos los mensajes enviados a tu 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 Prefeitura de Araras, em São Paulo, abriu um novo Concurso Público para a
contratação de novos profissionais com todos os níveis de escolaridade.
Ao todo estão disponíveis 45 vagas nos cargos de Auxiliar de Saúde Bucal (5),
Cuidador de Idosos (3), Fiscal de Proteção e Defesa do Consumidor (2), Operador
de Rádio (2), Operador de Som (1), Técnico Auxiliar de Regulação Médica (3),
Técnico de Edificações (1), Técnico de Manutenção de Computadores (3), Técnico
em Enfermagem (1), Técnico em Meio Ambiente (1), Administrador de Sistemas
(1), Analista de Turismo (1), Bibliotecário (1), Biólogo (1), Controlador Interno (1),
Médico nas funções de Cardiologista, Cirurgião Vascular, Endocrinologista,
Gastroenterologista (1), Médico Geriatra, Médico Ginecologista e Obstetra (2),
Infectologista, Neurologista (1), Pneumologista, PSF, Radiologista (1),
Reumatologista, Socorrista Infantil (3), Trabalho (1), Pregoeiro (1), Procurador (1),
Professores nas áreas de Educação Física (1), Educação Física nas Especializações
em Handebol (1), Voleibol (1), Basquetebol (1) e Judô (1).
As remunerações variam entre R$ 1.038,60 a R$ 11.905,08, para desempenhar
atividades em jornadas semanais de 10h há 40 horas.
As inscrições devem ser realizadas no período de 8 de março de 2016 a 4 de abril
de 2016, pelo site www.concursosfaperp.com.br. As taxas de participação de R$
27,50 a R$ 58,00.
Os candidatos inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, discursivas e
de títulos. As provas objetivas estão previstas para o dia 17 de abril de 2016.
Este Concurso Público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação
oficial de sua homologação, prorrogável uma vez por igual período.
Mais informações podem ser conferidas nos editais disponíveis em nosso site.

A Secretaria Municipal de Gestão - SMG, vinculada a Prefeitura de São
Paulo, capital, anunciou a abertura de Concurso Público para o preenchimento de
mil vagas no cargo de Assistente de Gestão de Políticas Públicas I - Gestão
Administrativa.

A função exige ensino médio já concluído, ou curso equivalente. A remuneração é
de R$ 1.380,00, considerando o vencimento básico de R$ 920,00, acrescido de
gratificação de atividade, no valor de R$ 322,00 e de abono suplementar, de R$
138,00.
Das 1.000 oportunidades, 750 são destinadas à livre concorrência, 50 a pessoas
com deficiência e 200 a candidatos afrodescendentes.
Para garantir sua participação no certame, acesse o site da organizadora,
www.cespe.unb.br, até 7 de abril de 2016. Após o preenchimento da ficha de
inscrição, é preciso gerar o boleto bancário no valor de R$ 48,00, para pagamento
em qualquer banco.
A avaliação dos inscritos será realizada mediante Prova Objetiva, composta por
conhecimentos gerais e específicos. O teste está previsto de ser aplicado em 8 de
maio de 2016.
Prepare-se para os testes adquirindo as apostilas digitais, elaboradas com base no
programa sugerido.

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) de Itapira, São Paulo, está
realizando um novo Concurso Público.
O objetivo é a contratação e credenciamento de novos funcionários com níveis
fundamental e médio nas áreas de Encanador/Manilheiro (1), Motorista (1),
Leiturista (1), Engenheiro (1), Operador de ETA/ER, Escriturário, Técnico de
Segurança do Trabalho (1), Técnico em Informática (1) e Braçal (1).
As remunerações variam entre R$ 934,53 a R$ 3.184,18, com carga horária
semanal de 36h há 40 horas.
As inscrições devem ser realizadas no período de 28 de março de 2016 a 11 de
abril de 2016, pelo site www.mgaconcursospublicos.com.br. As taxas de inscrição
são de R$ 15,00 a R$ 42,00.
Os inscritos serão submetidos à avaliações escritas objetivas, práticas e de aptidão
física. Os exames objetivos estão previstos para o dia 24 de abril de 2016.
Este Concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto Possense (Saaep), em Santo
Antônio de Posse, São Paulo, anunciou a realização de um novo Concurso
Público.
São oportunidades de níveis Médio e Superior, nas funções de Assistente
Administrativo (uma vaga) e Contador (uma vaga). Os salários são de R$ 1.302,01
e R$ 2.728,03, pelo desempenho de atividades em jornadas semanais de 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas de 24 de março de 2016 até quatro de abril de
2016, no site www.sigmaassessoria.com.br, mediante o pagamento das taxas de
R$ 30,00 e R$ 50,00.
Para classificar os candidatos haverá Prova Objetiva prevista para ser aplicada em
17 de abril de 2016.
Esta oportunidade é válida por dois anos, e pode ser prorrogada por igual período,
a critério da Saaep.
A Prefeitura de Campinas, São Paulo está com inscrições abertas para quatro
Processos Seletivos destinados ao preenchimento de 147 vagas.
Há oportunidades para Médicos, elencadas no edital 02/2016, para as seguintes
especialidades: Cardiologia (1), Clínica Médica (5), Endocrinologia (1),
Gastroenterologia (2), Hematologia/ Hemoterapia (1), Infectologia (1), Mastologia
(1), Neurologia (3), Oftalmologia (1), Otorrinolaringologia (1), Pneumologia (1) e
Reumatologia (1).
O documento 03/2016, no entanto, visa a nomeação de Agente de Organização
Escolar (20), Professor Adjunto I (10), Professor Adjunto II - Artes (8), Professor
Adjunto II - Educação Física (8), Professor Adjunto II - História (8), Professor
Adjunto II - Inglês (8), Professor de Educação Básica III - Ciências (10), Diretor
Educacional (5) e Vice-Diretor (10).
Por meio do edital 04/2016, 21 profissionais atuarão como Condutor de Veículos e
Máquinas - Empilhadeira (2), Assistente Social (5), Engenheiro - Mecânica (1),
Especialista em Meio Ambiente - Ecologia (1), Fonoaudiólogo (5) e Terapeuta
Ocupacional (7), enquanto a seleção 05/2016 busca por 20 Procuradores.
Os profissionais farão jus à remuneração variável de R$ 1.877,42 a R$ 6.827,11,
conforme o cargo exercido e a jornada desempenhada, que pode ser de 12h há 36
horas semanais. As atividades no cargo de Professor serão exercidas em regimes
de 20h, 27h, 32h ou 40 horas semanais.
Para concorrer os interessados precisam realizar as inscrições até 25 de abril de
2016, pelo site www.concursosfcc.com.br, e efetuar o pagamento das taxas de R$
40,00; R$ 60,00; R$ 82,00; R$ 98,00 ou R$ 120,00, por boleto bancário.
Os inscritos serão submetidos às Provas Objetiva e Discursiva, além de Avaliação
de Títulos, cuja classificação final de cada certame terá validade de dois anos.

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

Concursos Abertos

Concursos Públicos Abertos: mais de 55.398 vagas, além de Cadastro de Reserva.
•

Nacional

•

Centro-Oeste

•

Nordeste

•

Norte

•

Sudeste

•

Sul
Pesquisar

Órgão

Vagas

Correios Aprendiz

3.882

Marinho Aprendiz

1.340

Aeronáutica Estagiária e Sargento da aeronáutica

480

CADA Dentista

Várias

Aeronáutica - CAFARFarmacêutico

Quatro

Aeronáutica - Caoa e EAOEARNível Superior

36

Federal Juiz

22

Concursos Abertos no Centro-Oeste

Distrito Federal
Órgão
Hospital das Forças ArmadasMédico e Médico ortopedista e traumatologista
Nacional Estagiário

Vagas
Dois
36

Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal
Goiás
Órgão

Vagas

Goianira Todos os níveis de escolaridade

308

Penitenciários Níveis Médio e Superior

143

Trindade Todos os níveis de escolaridade

250

Adelândia Níveis Fundamental e Médio

Três

Goiás Níveis Médio e Superior

Quatro

Goiatuba Nível Superior

Várias

Estado Promotor e Promotor de justiça

40

Adelândia Todos os níveis de escolaridade

84

Alexânia Todos os níveis de escolaridade

Várias

Caçu Todos os níveis de escolaridade

125

Prefeitura de CampinorteTodos os níveis de escolaridade

172

Órgão
Corumbaíba Níveis Fundamental e Superior

Vagas
36

Prefeitura de DioramaTodos os níveis de escolaridade

Várias

Goiás Todos os níveis de escolaridade

Várias

Jaraguá Todos os níveis de escolaridade

Várias

Paranaiguara Todos os níveis de escolaridade
Rianápolis Todos os níveis de escolaridade

164
35

Prefeitura de Rio VerdeTodos os níveis de escolaridade

400

Araguaia Níveis Médio e Superior

253

Barra Todos os níveis de escolaridade

27

Prefeitura de UrutaíAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias
Goiás Nível Superior

Cinco
28

Veja todos » Concursos Abertos Goiás
Mato Grosso
Órgão

Vagas

Castanheira Procuradora

Um

Garças Todos os níveis de escolaridade

73

Cáceres Todos os níveis de escolaridade

56

Carlinda Monitor e Viveria

Dois

Órgão

Vagas

Cláudia Todos os níveis de escolaridade

32

Prefeitura de ItiquiraEstagiário

35

Juara Agente

12

Nazaré Todos os níveis de escolaridade

27

Joaquim Todos os níveis de escolaridade

32

Esperidião Todos os níveis de escolaridade

57

Rondonópolis Níveis Médio e Superior

326

Marcos Nível Superior

14

Grandes Níveis Médio e Superior

1.383

Guarita Níveis Fundamental e Superior

11

Cascalheira Todos os níveis de escolaridade

66

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

Vagas

Bodoquena Todos os níveis de escolaridade

114

Caarapó Todos os níveis de escolaridade

310

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

85
521

Órgão

Vagas

Dourados Guarda

92

Dourados Advogado

Dois

Prefeitura de FigueirãoNíveis Médio e Superior

Oito

Nioaque Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Nova Alvorada do SulTodos os níveis de escolaridade

72
231

Dourados Nível Superior

26

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul

Concursos Abertos no Nordeste

Alagoas
Órgão
Alagoas Aprendiz

Vagas
56

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

Vagas
142

Conde Todos os níveis de escolaridade

70

Bonfim Níveis Fundamental e Médio

22

Prefeitura de AlagoinhasNíveis Médio e Superior

32

Órgão

Vagas

Andorinha Agente e Agente de combate às endemias

25

Brumados Níveis Médio e Superior

62

Guaratinga Todos os níveis de escolaridade
Neto Todos os níveis de escolaridade

105
Várias

Prefeitura de ValençaNíveis Médio e Superior

17

UFBA - Universidade Federal da BahiaProfessor

31

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da BahiaProfessor

13

Veja todos » Concursos Abertos Bahia
Ceará
Órgão
Maranguape Todos os níveis de escolaridade
Quixadá Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Bela CruzTodos os níveis de escolaridade
Sampaio Orientador

Vagas
43
754
87
Cinco

Prefeitura de IcapuíTodos os níveis de escolaridade

15

Prefeitura de IpaporangaTodos os níveis de escolaridade

94

NovoAgente
Acaraú Níveis Fundamental e Superior

232
31

Órgão
Nova Todos os níveis de escolaridade

Vagas
180

UFC - Universidade Federal do CearáProfessor
Cariri Professor

Cinco
42

Veja todos » Concursos Abertos Ceará
Maranhão
Órgão
Hospitalar Nível Superior

Vagas
7.902

Previdência Agente

100

ParaíbaTodos os níveis de escolaridade

10

Estreito Todos os níveis de escolaridade

17

ParaíbaTodos os níveis de escolaridade

136

Maracaçumé Todos os níveis de escolaridade

257

Maranhão Todos os níveis de escolaridade

224

UFMA - Universidade Federal do MaranhãoProfessor

10

Veja todos » Concursos Abertos Maranhão
Paraíba
Órgão

Vagas

Índios Todos os níveis de escolaridade

42

Conde Todos os níveis de escolaridade

343

Órgão

Vagas

Maturei Todos os níveis de escolaridade

103

Olinda Todos os níveis de escolaridade

27

Velho Médico

Três

UFCG - Universidade Federal de Campina GrandeProfessor

Um

Veja todos » Concursos Abertos Paraíba
Pernambuco
Órgão

Vagas

Pernambuco Soldado

1.500

Pernambuco Níveis Médio e Superior

3.000

Mata Todos os níveis de escolaridade

Nove

Deus Todos os níveis de escolaridade

Dois

COMAGSULNíveis Fundamental e Médio

Oito

Brejinho Todos os níveis de escolaridade

136

Buíque Todos os níveis de escolaridade

352

Cachoeirinha Odontólogo e Técnico em enfermagem
Carpina Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de IguaracyAgente comunitário de saúde e Agente de combate às
endemias

Quatro
453

Várias

Órgão

Vagas

Salgueiro Níveis Médio e Superior

145

Belmonte Todos os níveis de escolaridade

219

Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco
Piauí
Órgão

Vagas

Portelas Todos os níveis de escolaridade

Sete

Piauí assistente e Médico fiscal

Dois

Teresina Estagiário

Quatro

Castro Todos os níveis de escolaridade

Várias

Lobão Nível Superior

48

Portelas Todos os níveis de escolaridade

11

Piauí Nível Superior

15

Teresina Nível Superior

66

Uruçuí Todos os níveis de escolaridade

290

UFPI - Universidade Federal do PiauíProfessor

Quatro

Veja todos » Concursos Abertos Piauí
Sergipe
Órgão
Cristinápolis Níveis Médio e Superior

Vagas
55

Órgão
Cristinápolis Todos os níveis de escolaridade
Sergipe Professor

Vagas
111
Várias

Veja todos » Concursos Abertos Sergipe

Concursos Abertos no Norte

Acre
Órgão
Thaumaturgo Orientador e Técnico da bolsa família
Acre Nível Superior

Vagas
Nove
51

Veja todos » Concursos Abertos Acre
Amazonas
Órgão
Prefeitura de AmaturáTodos os níveis de escolaridade

Vagas
210

Manaquiri Tutor

Várias

Parintins Todos os níveis de escolaridade

2.055

Tonantins Todos os níveis de escolaridade

721

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

Vagas
95

Órgão

Vagas

Pará Todos os níveis de escolaridade

237

Vista Todos os níveis de escolaridade

179

Pará Professor

19

Veja todos » Concursos Abertos Pará
Rondônia
Órgão
Ariquemes Todos os níveis de escolaridade

Vagas
118

Rondônia Todos os níveis de escolaridade

32

Teixeira Agente e Monitor de transporte escolar

21

Oeste Nível Superior

64

Prefeitura de Monte NegroNíveis Médio e Superior

13

Guaporé Todos os níveis de escolaridade

61

Prefeitura de TheobromaProfessor e Professor pedagogo

Oito

Veja todos » Concursos Abertos Rondônia
Roraima
Órgão

Vagas

Veterinária Agente e Assistente administrativo

Três

Pacaraima Todos os níveis de escolaridade

129

Roraima Nível Superior

Um

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Roraima
Tocantins
Órgão

Vagas

Tocantins Níveis Fundamental e Médio

Três

Xambioá Nível Fundamental e Médio

Seis

Tocantins Todos os níveis de escolaridade

102

Tocantins Instrutor e Técnico em informática

Dois

Veja todos » Concursos Abertos Tocantins

Concursos Abertos no Sudeste

Espírito Santo
Órgão

Vagas

Cariacica Agente e Agente de combate às endemias

175

Neiva Motorista

Três

Teresa Nível Superior

Um

Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo
Minas Gerais
Órgão
Betim Todos os níveis de escolaridade
Claros Níveis Médio e Superior

Vagas
780
65

Órgão

Vagas

Passos Todos os níveis de escolaridade

296

Câmara de Aracitabae externos e Motoristas

Dois

Araçuaí Todos os níveis de escolaridade

14

Itabirito Todos os níveis de escolaridade

15

Leme Níveis Fundamental e Médio

Seis

Piênagente e Agente de finanças

Dois

Paranaíba Todos os níveis de escolaridade

Seis

Bicas Todos os níveis de escolaridade

11

Câmara de UrucuiaNíveis Fundamental e Médio

Sete

Minas Níveis Médio e Superior

320

Gerais Níveis Médio e Superior

10

Embateríeis Médios e Superiores

100

Uberlândia Todos os níveis de escolaridade

Várias

Geral Professor

Cinco

Uberaba Níveis Médio e Superior

Nove

Itabirito assistente e Médico veterinário

12

Prefeitura de Além ParaíbaTodos os níveis de escolaridade

42

Órgão
Vasconcelos Todos os níveis de escolaridade
Araguari Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Várias
145

ParanatingaTodos os níveis de escolaridade

40

Barbacena Todos os níveis de escolaridade

639

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

Carandaí Todos os níveis de escolaridade

43

Paranaíba Todos os níveis de escolaridade

Várias

Rico Todos os níveis de escolaridade

188

Alto Médico e Médico pediatra

Várias

Altas Todos os níveis de escolaridade

Várias

Cipotânea Todos os níveis de escolaridade
Dentro Todos os níveis de escolaridade
Conquista Todos os níveis de escolaridade

168
99
101

Órgão
Prefeitura de CristáliaTodos os níveis de escolaridade
Otoni Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Várias
41

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 Níveis Fundamental e Superior

20

Fronteira Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de IbertiogaTodos os níveis de escolaridade

266
75

Ibirité Todos os níveis de escolaridade

307

Inhaúma Todos os níveis de escolaridade

107

Itabirito Todos os níveis de escolaridade

445

Itajubá Todos os níveis de escolaridade

35

Itamarandiba Todos os níveis de escolaridade

77

Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais
Rio de Janeiro
Órgão
MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de JaneiroNíveis Médio e Superior

Vagas
21

Órgão

Vagas

RJ Nível Superior

580

UNIRIONíveis Médio e Superior

335

Cabo Todos os níveis de escolaridade

32

Valença Todos os níveis de escolaridade

18

Mansa Todos os níveis de escolaridade

15

Mansa Todos os níveis de escolaridade

534

Resende Todos os níveis de escolaridade

473

Gonçalo Níveis Médio e Superior

355

Gonçalo Todos os níveis de escolaridade

317

Mansa Todos os níveis de escolaridade

140

Mansa Todos os níveis de escolaridade

55

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
Paulo Todos os níveis de escolaridade
Educação Nível Superior

Vagas
103
2.472

Órgão
Prefeitura de São Paulo - SME SaúdeNível Superior

Vagas
1.110

Paulo Aprendiz

565

Paulo assistente

200

Antonino Advogado e Contador

Dois

Bariri Advogado e Procurador jurídico

Um

Panorama Faxineiro

Um

Campos Estagiários

Várias

Mococa Motorista e Recepcionista

Dois

Campinas Todos os níveis de escolaridade

14

Ambiental Nível Fundamental

30

Estrada Auxiliar

30

COTIAPREVNíveis Médio e Superior

Seis

Bauru Nível Médio

Três

DPE - Defensoria Pública do EstadoEstagiário

Várias

Dracena Todos os níveis de escolaridade

13

Bauru Operador

Um

Claro Todos os níveis de escolaridade

69

Órgão
Gestalt odos os níveis de escolaridade
Marcondes Monitor

Vagas
15
Oito

Araçatuba Todos os níveis de escolaridade

65

Serra Nível Superior

66

Araras Todos os níveis de escolaridade

45

Avaré Todos os níveis de escolaridade

74

Turvo Todos os níveis de escolaridade

Seis

Barueri Assistente e Inspetor de alunos

Várias

Barueri Níveis Médio e Superior

Quatro

Bauru Farmacêutico e Psicólogo

Dois

Perdões Todos os níveis de escolaridade

55

Cabreúva Todos os níveis de escolaridade

26

Cajamar Agente

29

Paulista Todos os níveis de escolaridade

30

César Nível Superior
Colômbia Nível Superior
Artes Todos os níveis de escolaridade

Quatro
Dois
54

Órgão
Rocha Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Oito

Prefeitura de GuzolândiaTodos os níveis de escolaridade

13

Itaí Todos os níveis de escolaridade

23

Itapeva Todos os níveis de escolaridade

Nove

Itapira Nível Superior

11

Itápolis Agente e Diretor escolar

36

IcapuíTodos os níveis de escolaridade

46

Itupeva Todos os níveis de escolaridade

Várias

Jaú Nível Superior

24

Lagoinha Níveis Fundamental e Superior

15

Paranapanema Todos os níveis de escolaridade
Mirassolândia Todos os níveis de escolaridade

Várias
50

Mongaguá Todos os níveis de escolaridade

377

Lobato Enfermeiro e Operador de máquina hidráulica

Dois

Veja todos » Concursos Abertos São Paulo

Concursos Abertos no Sul

Paraná

Órgão

Vagas

Comunicação Níveis Médio e Superior

111

Arapuã Zeladora

Um

Câmara de BraganeyContador

Um

Ibiporã Níveis Médio e Superior
Reserva Todos os níveis de escolaridade

Quatro
Três

Abatiá Estagiário

Várias

Andirá Estagiário

Várias

Bandeirantes Todos os níveis de escolaridade

40

Simão Todos os níveis de escolaridade

73

Colorado Professor

Oito

Curitiba Níveis Médio e Superior

145

Farol Níveis Fundamental e Superior

Sete

Alves Todos os níveis de escolaridade

34

Itambé Fisioterapeuta e Odontólogo

Um

Itambé Odontólogo

Um

Prefeitura de MamborêTodos os níveis de escolaridade

10

Piraquara Agente

Quatro

Órgão

Vagas

Prefeitura de Rio Branco do SulTodos os níveis de escolaridade

209

Itararé Médico e Médico PSF

Três

Sapopema Estagiário

10

Tibagi Todos os níveis de escolaridade

39

Prefeitura de UbiratãTodos os níveis de escolaridade

79

Federal Juiz

22

Paraná Professor

Seis

Centro-oeste Todos os níveis de escolaridade

98

Centro-oeste Níveis Médio e Superior

16

Veja todos » Concursos Abertos Paraná
Rio Grande do Sul
Órgão

Vagas

Gravataí Níveis Médio e Superior

24

HCPA - Hospital de Clínicas de Porto AlegreMédico e Médico neurologista

Um

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

23

Igrejinha Técnica

Um

Gonçalves Níveis Médio e Superior

40

Órgão
Prefeitura de Campinas do SulTodos os níveis de escolaridade
Sul Agente
Canoas Professor e Professor de educação básica
Capitão Todos os níveis de escolaridade
Carazinho Agente

Vagas
13
Cinco
35
Três
19

Cidreira Todos os níveis de escolaridade

282

Cardoso Níveis Médio e Superior

Dois

Sul Agente
Prefeitura de Eldorado do SulTodos os níveis de escolaridade

Várias
22

Prefeitura de Encruzilhada do SulTodos os níveis de escolaridade

170

Gentis Níveis Fundamental e Superior

Dois

Inhacorá Níveis Médio e Superior

Dois

Itacurubi Todos os níveis de escolaridade

16

Jacutinga Todos os níveis de escolaridade

Seis

Pimentel Agente

Oito

Novo Todos os níveis de escolaridade

Seis

Sobrado Agente

Um

Órgão
Sobrado Todos os níveis de escolaridade
Alegre Nível Superior

Vagas
15
Dois

Prefeitura de Rosário do SulTodos os níveis de escolaridade

27

Leopoldo Geólogo

Um

Corrêa Estagiário

Dois

Federal Juiz

22

Pelotas Professor

10

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do SulProfessor

12

Unipampa - Universidade Federal do PampaProfessor

Seis

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Órgão
TCE - Tribunal de Contas do EstadoNível Superior
Fundação Ambiental Municipal de Lauro MüllerEngenheiro ambiental

Vagas
50
1

Câmara de IbiramaTodos os níveis de escolaridade

Três

Petrolândia Auxiliar

Um

Joaçaba Advogado e Jornalista

Dois

Sensíveis Médio e Superior

Oito

Órgão

Vagas

Hospital Municipal Henrique Lage de Lauro MüllerTodos os níveis de escolaridade

17

Catarina Promotor

11

Vista Todos os níveis de escolaridade

Três

Anchieta Todos os níveis de escolaridade

13

Araranguá Todos os níveis de escolaridade

41

Bandeirante Contador

Um

Bonitos Níveis Fundamental e Médio

Várias

Toldo Nível Superior

Quatro

Brusque Enfermeiro e Médico

Várias

Brusque Nível Fundamental

Seis

Alegre Nível Superior

Um

Baixos Níveis Médio e Superior

69

Sul Agente e Técnico em saúde bucal

13

Criciúma Auxiliar
Fraiburgo Médico e Médico clínico geral

Dois
Várias
Várias
Várias

Órgão

Vagas
Várias

Galvão Todos os níveis de escolaridade

13

Garopaba Todos os níveis de escolaridade

25

Gaspar Nível Superior
Guaramirim Níveis Médio e Superior

Várias
Seis

Prefeitura de Guarujá do SulNíveis Médio e Superior

Quatro

Sul Fisioterapeuta e Psicólogo

Várias

Ibiaí todos os níveis de escolaridade
Indaial Médico

13
Várias

Joaçaba Médico e Médico generalista

Um

Müller todos os níveis de escolaridade

76

Macieira Professor e Professor pedagogo

Várias

Maracajá Todos os níveis de escolaridade

Várias

Veneza Nível Superior

Várias

Veneza Níveis Médio e Superior

Cinco

Paia Todos os níveis de escolaridade

Oito

Sola Todos os níveis de escolaridade

13

Órgão

Vagas

Paraíso Todos os níveis de escolaridade

Várias

Paraíso Todos os níveis de escolaridade

16

Maia Níveis Fundamental e Médio
Alegre Assistente e Psicólogo

Várias
Dois

Prefeitura de Ponte Alta do NorteTodos os níveis de escolaridade

14

Belo Todos os níveis de escolaridade

20

Imperatriz Todos os níveis de escolaridade

16

Sul Mecânico

Um

Domingos Todos os níveis de escolaridade

15

Domingos Todos os níveis de escolaridade

13

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

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

PCD - Operador de Hipermercado - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para PCD.
Segmento: Supermercado
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto
Não é necessária experiência anterior
CID atualizado (tipo de deficiência);
Atribuições: De acordo com a vaga que tiver maior aderência ao perfil
Horário de trabalho: A definir
Escala 6x1
Salário R$ 981,00
Benefícios: VT, alimentação no local, plano de saúde e odontológico extensivo à
dependentes, cesta básica, cartão mamãe, seguro de vida, cartão Multicheque,
convênio com faculdades e chances de crescimento.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

PCD - Assistente Administrativo - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Atividades:
Atuará na área de importação e exportação
Requisitos:
Superior cursando ou completo em administração
Domínio da língua inglesa será um diferencial
Experiência na área administrativa
Residir em são josé dos campos ou jacareí
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

PCD - Operador de Caixa - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Segmento: Varejista (moda)
Região / Bairro: Shopping Norte
Atividades:
Execução das operações do caixa
Abertura e fechamento
Batimento do caixa
Processar cabides
Atender o cliente registrando as compras e informando as condições de pagamento
Realizar troca de produtos
Oferecer o cartão riachuelo e os produtos financeiros para todos os clientes
Manter o balcão limpo e organizado
Requisitos:
Vaga feminina
Ensino médio completo.
Desejável experiência na área
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico,
Convênio Odontológico, PLR
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Administrativo (área de Recursos Humanos) - PCD
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1321212
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Abril de 2016
Atividades:
- Executar os serviços na área administrativa e operacional;
- Atendimento telefônico, organização de documentos, pedidos de materiais;
- Fazer o controle de planilhas e indicadores.
Requisitos:
- Ensino médio completo;
- Conhecimento Pacote Office.
Local de Trabalho: Jardim América - São Paulo/SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321212/assistenteadministrativo-area-de-recursos-humanos-pcd#sthash.Bre3kc8b.dpuf
www.vagas.com.br

Copeiro de Refeitório
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1305064
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas:1
Data de expiração: 11 de Abril de 2016
Principais Responsabilidades:
• Atendem pacientes, acompanhantes e colaboradores, recepcionando-os e
servindo refeições e bebidas em restaurante e leitos, montam e desmontam peças,
carrinhos e mesas e mantêm a limpeza e higiene dos mesmos, organizam,
conferem e controlam materiais, louças, bebidas e alimentos para a sua
distribuição.
Pré Requisito:
• Ensino fundamental Completo

• Não é necessário vivencia anterior.
Local de Trabalho: Hospital São Joaquim, próximo ao metrô Vergueiro.
Horário de Trabalho: 11h40 às 20h00
Escala 6x1
Salário: A Combinar
Benefícios: VT+VA+AM+AO e Refeitório no Local.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1305064/copeiro-derefeitorio#sthash.63HmJ3M8.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Vendas
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1323321
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Abril 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).
Avalie as informações sobre a função e o cargo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1323321/assistente-devendas#sthash.jYhei87l.dpuf
www.vagas.com.br

ESTÁGIOS

Estagiário - Farmácia / Biomedicina - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Atividades:
Avaliação de produtos e equipamentos gerando relatórios.
Registro de ações e controle de protocolos.
Suporte a demandas internas da área de pesquisa.
Requisitos:
Será diferencial ter experiência com práticas em laboratório de análises clínicas.
Carteira de habilitação categoria b
Disponibilidade para viagens esporádicas.
Superior em farmácia ou biomedicina ? à partir do 4º período.
Conhecimento em informática.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro de Vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Estagiário - Comércio Exterior / Administração / Marketing - Jundiaí
Descrição Detalhada
Cursando superior. Imprescindível espanhol fluente.
Diferencial: experiência com vendas, telemarketing ou comércio exterior.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: seguro de vida + seguro saúde + seguro odontológico + vt + refeição
no local + plr + convênio farmácia + convênio faculdade + convênio academia +
convênio ótica + convênio colégios.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Estagiário - Pedagogia - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Segmento: Educação
Região / Bairro: Bela Vista
Atividades:
Auxiliar nas rotinas diárias da educação infantil.
Requisitos:
Cursando pedagogia a partir do 5ª semestre
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

Estagiário Engenharia Elétrica
Código da vaga: v1324399
Nível hierárquico: Estágio
Local: Pedro Leopoldo / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Abril de 2016
Buscamos um Estagiário em Engenharia Elétrica para nossa unidade em Pedro
Leopoldo:
Formação e Requisitos:
• Cursando Engenharia Elétrica
• Pacote Office - Intermediário
Atribuições:
Acompanhar atividades de manutenção elétrica-eletrônica nas áreas:
• Manutenção;
• Projetos;
• Inspeção elétrica;
• Automação
Local de trabalho:
•Pedro Leopoldo, MG.
Avalie a descrição da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324399/estagiario-engenhariaeletrica#sthash.4lgsZQKo.dpuf
www.vagas.com.br

ESTÁGIO NA ÁREA JURÍDICA
Código da vaga: v1321455
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 14 de Abril de 2016
Requisitos: Estudantes de Direito;
Formação prevista entre dez/16 e dez/20;
Período noturno;
Necessário possuir a carteira OAB de estagiário.
Horário do estágio: 08h às 14h30 (Segunda à Sexta-feira).
Local: Sé (próximo ao metrô).
Bolsa-auxílio: R$1.000,00.
Benefícios: Vale transporte, Vale refeição (R$7,00), Recesso remunerado e Seguro
de vida.
Atividades: Atuação no Contencioso Civil, acompanhamento de publicações e
processos, diligências nos fóruns, elaboração de petições e toda rotina do
departamento jurídico.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321455/estagio-na-areajuridica#sthash.nCjQXWva.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário de Arquitetura
Código da vaga: v1320951
Nível hierárquico: Estágio
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Abril de 2016
Atribuições:
Desenvolvimento de implantação de plantões de vendas;
Conferência de projetos e compatibilizações (detalhamentos, paisagismo,
decoração, etc);
Cotações e compras (mobiliário, serviços, itens para manutenção, etc.);
Agendamento de serviços e entregas;
Montagem de mapa de cotações/comparativos;
Montagem de relatórios fotográficos;
Elaboração e preenchimento de planilhas de controle e acompanhamento dos
prazos;
Auxílio na montagem, desmontagem e manutenção de apartamentos decorados.
Competências e Habilidades Necessárias:
Cursando Arquitetura e Urbanismo

Desejável experiência anterior
Conhecimentos Pacote Office (word, excel, power point)
Autocad
Salário e benefícios:
Compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320951/estagiario-dearquitetura#sthash.UBnfG55M.dpuf
www.vagas.com.br

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

FAXINEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Spa Urbano em Campinas - Cambui. Especializada em Banho Hammam, 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 nao chegar atrasada e não faltar.
Observações: De segunda a sexta das 13:00 às 21:10 e sábados d as 10:00 às
19:10 CLT, VT, local para alimentação e plano de saúde caso opte após o 3º mês
de empresa. RESIDENTE DE CAMPINAS!!!
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marina para o email azaharspaurbano@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
01/05/2016.
Veja outras vagas de Faxineira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Marinheiro Auxiliar de Convés - São Sebastião
Descrição Detalhada
Requisitos:
Ensino médio
Carteirinha marítima (mac/mon)
Cnh (ao menos categoria b)
Experiência em contingência (qualquer tipo de contingência de no mínimo 3 anos)
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Convênio Médico, Seguro de Vida,
Periculosidade
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente de Produção de Moda - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Atividades:
Produção de moda, vitrine e pesquisa de tendências, execução de vitrine em loja,
produção de vendedoras, criação de looks, acompanhamento de feedbacks e
relacionamento diário com a equipe de vendas
Requisitos:
Ensino superior completo ou cursando
Word (intermediário)
Excel (intermediário)
Internet (intermediário)
Enviar foto
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:

A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Pesquisa e Desenvolvimento - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Segmento: saúde
Atividades:
Desenvolverá atividades como elaboração, revisão e verificação de procedimentos
operacionais padrão.
Elaborar relatórios e protocolos de estudos de estabilidade.
Qualificar farmacotecnicamente insumos e fornecedores.
Realizar pesquisas bibliográficas.
Auxiliar no desenvolvimento e validação de metodologias analíticas.
Requisitos:
Curso superior em farmácia em andamento.
Desejável experiência acadêmica ou profissional em indústria farmacêutica, química
ou áreas afins.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Das 07:45 horas às 12:45 horas
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio Odontológico
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Projetista de Auto Cad - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Requisitos:
Estar cursando o 3º ou 4º ano de arquitetura
Experiência com layout imobiliário e orçamento
Excel intermediário
Autocad avançado
Residir em são josé dos campo
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

Encarregado de Meio Ambiente - Brasília
Descrição Detalhada
Segmento: indústria (farmacêutica)
Região / Bairro: Santa Maria
Atividades:
Coordenar e controlar as atividades do sistema de gestão ambiental da empresa
Elaboração de documentos, comunicados, procedimentos, registros e formulários,
licença ambiental da empresa e outros documentos pertinentes ao meio ambiente
Requisitos:
Formação superior completa em engenharia ambiental, biologia o química.
Desejável pós graduação na área de meio ambiente.
Conhecimento da legislação ambiental/ sanitária.
Autonomia operacional/ inter-relação entre as áreas.
Consolidação da cultura de bpf/ ambiental.
Processo de tratamento de efluentes, produtos químicos e equipamentos utilizados.
Conhecimentos básicos do processo de produção.
Sistema sap.
Informática.
Liderança.
Gestão de projetos e de equipe.
Proatividade.
Negociação.
Relacionamento interpessoal.
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

