BANCO DE VAGAS DE 22/04/2016
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 92
C) – Automotiva – página 106
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ADMINISTRATIVAS

ASSISTENTE DE DP / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Empresa de Contabilidade está com três vagas(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Dar assistência ao Analista de DP, nas rotinas de fechamento da
folha de pagamento, rescisões, férias, adiantamento e atendimento ao cliente,
como orientação e demais.
Requisitos: Conhecimentos em informática, pró-ativo e disciplinado, e experiência
em escritório contábil. Cursando ou concluído Superior em RH, Contábeis,
Administração e afins.
Salário: a combinar
Benefícios: VR R$17,90 por dia, VT e Seguro de Vida.
Observações: Horário de trabalho: das 08h00minh às 17h48minh com 1 hora de
intervalo (segunda a sexta-feira) Salário entre R$1.500,00 a R$2.500,00 de acordo
com a prova de conhecimento.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paloma Rodrigues
para o e-mail vagas@akenus.com.br com a sigla Assistente DP no campo assunto
até o dia 29/04/2016.
Veja outras vagas de Assistente de DP no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA DEPTO PESSOAL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa de Contabilidade está com duas vagas(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Responsável por uma lista de empresas, de organizar com o
auxiliar e assistente a rotina e cumprimento dos prazos, orientar a equipe de
acordo com a legislação vigente, programar os trabalhos e atender o cliente em
dúvidas mais complexas.
Requisitos: Conhecimentos em informática, pró-ativo e disciplinado, e experiência
em escritório contábil.
Salário: a combinar
Benefícios: VR R$17,90 por dia + VT e Seguro de Vida.
Observações: O salário varia de R$2.000,00 a R$3.000,00 de acordo com a prova
de conhecimento.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paloma Rodrigues
para o e-mail vagas@akenus.com.br com a sigla PESSOAL no campo assunto até o
dia 29/04/2016.
Veja outras vagas de Analista Depto pessoal no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ASSISTENTE ADM FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
A Otma Produtos para Saúde tem mais de 20 anos de experiência na
comercialização de produtos para saúde. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuar com contas a pagar / receber, conciliação bancária,
cobranças, entre outras atividades.
Requisitos: Conhecimentos básicos em pacote Office e contabilidade.
Salário: a combinar
Observações: Colocar no assunto do e-mail Currículo Vaga ADM
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cristina para o email contato@otmasaude.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
11/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente Adm Financeiro no Emprega Campinas. /a> É
100% grátis!

ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do ramo de consultoria empresarial está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: • Comercio exterior (conhecer Docs utilizados no desembaraço Invoice/PL/Danfe/Exoneração/Gare ICMS).
Requisitos: Experiência em faturamento/Contas a pagar/Cobrança; Ótimo
relacionamento em grupo; Consiga trabalhar em pressão; Organizado; Ter
disponibilidade para fazer hora extra no sábado (pelo menos uma vez ao mês).
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, vale refeição, seguro de vida, convenio médico e
odontológico.
Observações: Contratação em regime CLT, horário comercial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagaaberto2014@gmail.com com a sigla Administrativo-CPS no campo assunto até
o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Analista Administrativo Junior no Emprega Campinas. São
100% grátis!

ESCRITA FISCAL / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO CONTÁBIL está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: ROTINA COMPLETA NA ÁREA FISCAL PARA EMPRESAS SIMPLES
NACIONAL
Requisitos: CONHECIMENTO EM ESCRITA FISCAL PARA EMPRESAS SIMPLES
NACIONAL
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de MARIA para o email maria.carmo@veigaepostal.com.br com a sigla EFISCAL no campo assunto até
o dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de ESCRITA FISCAL no Emprega Campinas. São 100% grátis!

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

Assistente 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

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!

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

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

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 07h30min as 17 h 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!

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

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 09h00min às 18h00min
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1320638/secretariaadministrativa#sthash.Shs3qrUP.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 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

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 (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: uma
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

COORDENADOR FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa está com uma 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 FINANCEIRA no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de Coordenador Financeiro no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

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: uma
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

ASSISTENTE FISCAL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
A Syhus é uma empresa de contabilidade especializada no mercado de tecnologia e
startups. Está com dois vagos(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 dois 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 dress 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. São 100% grátis!

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 (oito 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

ANALISTA FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte da área da saúde. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Experiência com sistemas informatizados, em fluxo de caixa,
contas a pagar, negociação com fornecedores e bancos, conferência das transações
realizadas, entre outros.
Requisitos: Superior completo em Administração de Empresas ou Ciências
Contábeis, ou Ciências Econômicas ou Sistema da Informação.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação e Convênio Médico.
Observações: Experiência como Analista Financeiro ou função correlata,
comprovação em CTPS.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de MARIA para o email ms.selecao@outlook.com com a sigla AF no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de Analista Financeiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de assessoria contábil e empresarial está com uma vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Conciliações, elaboração de relatórios contábeis, apurações de
impostos diretos e indiretos e organização de documentos.
Requisitos: Graduando ou Graduado em Ciências Contábeis e ter experiência em
rotinas contábeis e fiscais.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VR, Convênio médico e odontológico, seguro de vida.
Observações: Contratação CLT com claro plano de crescimento profissional.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail recrutamento@intercontrolcontabil.com.br com a sigla Assistente no
campo assunto até o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE CONTÁBIL no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSO / JAGUARIÚNA / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte, atuante no ramo de montagem e instalação de
equipamentos e tubulações industriais está com uma vaga(s) em aberto para
Jaguariúna.
Responsabilidades: Rotina de Departamento De Pessoal
Requisitos: Superior Completo em Administração, Direito ou Contabilidade. Excell
Avançado Sistema TOTVS Ampla experiência em toda rotina de Departamento De
Pessoal, Folha de Pagamento, Legislação Trabalhista, Previdenciária, e Cargos e
Salários.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Seguro de Vida, Refeição no Local e Plano
Odontológico.
Observações: CLT Horário 8hs às 18hs
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jéssica para o email vagas.pharma@gmail.com com a sigla Analista D.P no campo assunto até o
dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSO no Emprega Campinas.
São 100% grátis!

Analista Financeiro (a)
Código da vaga: k7-3280
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 01/04/2016
Previsão de encerramento: 29/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pT0MzL

ANALISTA CONTABIL / PAULINIA / 1 VAGA(S)
METALURGICA está com uma vaga(s) em aberto para PAÚLINIA.
Responsabilidades: GESTOR
Requisitos: PROFISSIONAL C/CIÊNCIAS CONTÁBIL CONCLUÍDO EXP. GERAL
CLASSIFICAÇÃO/LANÇAMENTOS/CONCILIAÇÃO/INVENTARIO/EMISSÃO D LIVROS
CONTÁBEIS, DIÁRIO, RAZÃO OBRIGAÇÕES ECF, SPED CONTÁBIL, F CONT,
CÁLCULOS E CONF. DE IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
ATENDIMENTO A AUDITORIA INTERNA E EXTERNA
Salário: R$ 2.400,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE OU AUXILIO COMBUSTÍVEL REFEIÇÃO LOCAL CESTA
BÁSICA EM DINHEIRO R$. 145,00
Observações: EMPRESA ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DELPHI - HORÁRIO DE TRABALHO DE SEG, A SEXTA DAS 07h42min Á 17 h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de EVARISTO para o
e-mail SELECAO.EUMA@UOL.COM.BR com a sigla CONT. no campo assunto até o
dia 08/06/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA CONTABIL no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUX CONTABIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITORIO CONTABIL está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Lançamentos, conciliações, arquivos.
Requisitos: Rotina contábil geral e arquivo
Salário: a combinar

Benefícios: Convênio médico (após experiência), convênio odontológico, vale
alimentação, vale transporte, seguro de vida.
Observações: Horário das 07h42min às 17h30min segunda a sexta-feira, vaga para
candidatos de Campinas, Valinhos e Vinhedo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
curriculocontabil2015@gmail.com com a sigla AUX. CONT no campo assunto até o
dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de AUX CONTABIL no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k1669-1814
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Guabiruba/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 31/03/2016
Previsão de encerramento: 30/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UwoxLl

Analista de Folha de Pagamento Sênior
Código da vaga: v1331371
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Analista de folha de pagamento com experiência em processar a FOPAG e Encargos
internamente
Experiência comprovada em:
- Realizar o processamento e validação da folha de pagamento (admissão, férias,
rescisão, transferências, alterações de cargo e salário, adiantamento quinzenal,
pagamento mensal, autônomos, 13° salário, controle de frequência, benefícios,
encargos sociais e contribuições sindicais).
- Realizar conciliação contábil da folha de pagamento e gerar provisões de férias e
13º salário.
- Fazer explicações da variação dos valores da folha de pagamento.

- Realizar a compra de benefícios;
- Realizar o processamento das anuais (RAIS - Relação Anual de Informações
Sociais e DIRF - Declaração de Imposto de Renda Pessoa física e Jurídica).
- Organizar e separar documentação para auditoria, Caixa Econômica Federal e
fiscalizações do Ministério do Trabalho e Receita Federal, quando houver.
- Realizar atendimento e esclarecer dúvidas dos profissionais.
- Conhecimentos em: Folha de pagamento, legislação e encargos trabalhistas.
- Conhecimentos comprovados no sistema de folha de pagamento ADP.
Requisitos
- Ensino Superior completo em Contabilidade, Controladoria, Finanças,
Administração ou Recursos Humanos.
- Conhecimentos em Excel e pacote Office Avançados.
- Inglês fluente
Empresa Oferece:
- Salário compatível com o Mercado
- Vale Transporte
- Vale refeição
- Plano de Saúde
- Plano Odontológico
- Seguro de Vida
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1331371/analista-de-folha-depagamento-senior#sthash.G9kRJVKZ.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1331215
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Não precisa ter experiência
Atividades a serem desempenhadas: operações simples em smartphones para
conectar e atualizar os aparelhos descritos
Ensino médio completo
Salário R$ 1.067,00 + Benefícios
Horário de trabalho: seguiu, 8h-18h, sex 9h-18 com 01h00 de intervalo.
Local de trabalho: Pinheiros
Vaga temporária por UMA SEMANA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1331215/auxiliaradministrativo#sthash.nl8UfJQp.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de administrativo - Das 17h40 às 00h
Código da vaga: v1330825
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Atividades: Atuará junto à operação de suporte técnico de uma grande empresa de
eletrônicos.
Será responsável pela tratativa de filas eletrônicas de ordens de serviço, realizará
atendimento receptivo e ativo, cumprimento de SLA das filas, analisar os
chamados, fazer o direcionamento e requisição de peças para solução dos
chamados abertos no primeiro nível.
Requisitos:
Idade acima de 18 anos;
Ensino médio completo;
Experiência em call Center ou áreas administrativas.
Necessário disponibilidade para trabalhar das 17h40 às 00h.
Benefícios:
Salário 970,81;
Plano de carreira;
Assistência Médica;
Assistência Odontológica;
Auxílio Creche;
Vale Refeição ou Alimentação;
Vale-transporte;
Descontos em faculdades e escolas de idiomas;
Regime de contratação: CLT (Efetivo);
Escala de trabalho: 6X1
Disponibilidade de Horário: das 17h40 às 00h.
Local de trabalho: Barra Funda
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1330825/analista-deadminstrativo-das-17h40-as-00h#sthash.yHitzwbI.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1330734
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:

. Atuar com o gerenciamento de toda a rotina do financeiro, envolvendo a
tesouraria, contas a pagar, a receber, crédito e cobrança.
. Fazer a interface entre a área e área comercial.
. Reporte de resultados para matriz.
Experiência Necessária:
. Necessária experiência com gerenciamento de toda a rotina da área financeira e
contábil.
. Ter experiência em gestão de equipe.
. Conhecimentos em pacote Office - Excel avançado.
. Inglês Avançado.
***Formação: Superior completo na área de Economia, Administração, Finanças,
Ciências Contábeis ou áreas afins.****.
Oferecemos:
. Salário: R$ 7.000,00.
. Benefícios: VR + AM + AO + Estacionamento.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1330734/gerentefinanceiro#sthash.xO7lQQpF.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Financeiro
Código da vaga: v1314046
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
- Superior completo;
- Excel Avançado;
- Experiência com gestão de pessoas;
- Experiência em conciliação bancária
- Desejável experiência com Microsiga
Atividades:
Gestão de equipe de empresa de grande porte. Volume elevado de gestão de
contas correntes. Entrega do fechamento financeiro com as datas préestabelecidas. Geração de relatórios gerenciais.
Favor colocar a pretensão salarial no currículo
Avalie as informações sobre a função e
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1314046/supervisorfinanceiro#sthash.sYrZNBJk.dpufw
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1330769
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
Emissão de NF de serviços;
Realizar a entrada fiscal no sistema (SAP);
Apuração de ICMS e ISS;
Entrega de obrigações acessórias (DES, DAPI, SPED, DCTF);
Preparar as notas fiscais para encadernação e providenciar o arquivo fiscal;
Efetuar o controle dos faturamentos com as Notas fiscais;
Preparar os arquivos das obrigações acessórias a serem enviadas para os órgãos
públicos.
Requisitos:
Conhecimento em: documentos fiscais; códigos fiscais de operação (CFOP);
retenção de ISS, imposto de renda; retenção de PIS/COFINS/CSLL;
DAPI/VAFDAMEF/SPED/DES.
Conhecimento em Excel;
Desejável conhecimento em SAP/MASTERSAF;
Demais informações da vaga:
Horário de trabalho: Seg a sex de 08h as 18hs
Local de trabalho: Belo Horizonte
Remuneração: a combinar
Benefícios:
Vale transporte
Vale refeição
Seguro de vida
Vale alimentação
Plano médico
Plano odontológico
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1330769/assistentefiscal#sthash.BVoGNmKf.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Fiscal
Código da vaga: v1313418
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Angra dos Reis / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma

Pré-requisitos:
- Disponibilidade para trabalhar/residir em Angra dos Reis;
- Formação superior completa em Direito, Ciências Contábeis com CRC ativo,
Administração ou áreas afins;
- Inglês avançado (Será testado);
- Pacote Office avançado (Excel, Word e Power Point);
- Disponibilidade para Viagens;
- Experiência como líder de equipes na área fiscal em empresas e/ou indústrias de
médio a grande porte;
- Sólidos conhecimentos em processos/rotinas da área.
Atribuições do cargo:
- Atendimento a auditorias internas/externas e fiscalizações tributárias;
- Revisão de rotinas fiscais, tais como IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS, IPI, além de
tributos retidos na fonte;
- Controle de certidões negativas;
- Elaboração de relatórios gerenciais e análises sobre operações tributárias;
- Geração de arquivos eletrônicos (SPED Fiscal, EFD-PIS/COFINS, FCONT);
- Impugnação de autos de infração;
- Conferência de livros fiscais;
- Revisão de obrigações acessórias federais, municipais e estaduais.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1313418/coordenadorfiscal#sthash.f7OXX9nh.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Controladoria
Código da vaga: v1330876
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Responsabilidades:
Preparar análises mensais de realizado versus orçado para apresentação mensal
aos executivos;
Fazer análises mensais de variações de despesas (real x orçado x realizado);
Coordenar a equipe de implementação de controles internos da empresa;
Participar de reuniões de acompanhamento e de revisão do projeto.
Participar de reuniões com a área de contabilidade e demais áreas do departamento
financeiro buscando identificar melhorias no processos.
Pré-requisitos
- Superior completo em contabilidade ou Administração.
- Inglês avançado
- Conhecimento no Pacote Office
- Conhecimento em SAP/ Hyperion Oracle

Informações Gerais:
- Local de trabalho: São Paulo/SP
- Benefícios: VR, VA, VT, Assistência Médica + Assistência Odontológica, Benefício
Farmácia, Seguro de Vida, Plano de Previdência de Privada, Ginástica Laboral,
associação SESC, PLR.
- Remuneração: oferecemos salário compatível com o mercado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1330876/coordenador-decontroladoria#sthash.IveMOcRp.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Administração
Código da vaga: k1669-1819
Ramo da empresa: Educação - Ensino Médio
Cidade: Brusque/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: uma
Data de abertura: 04/04/2016
Previsão de encerramento: 02/12/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RKsbew

Auxiliar Administrativo (a) Financeiro (a)
Código da vaga: k7-3281
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 04/04/2016
Previsão de encerramento: 29/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Ty3ZRl

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1331416
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
-Atividades que serão desenvolvidas:
Cobrança telefônica de títulos em aberto;
Atendimento ao telefone principal da unidade e direcionamento para áreas;
Recepção
-Formação necessária:
Administração ou Finanças
Necessário vivência em negociações;
Habilidade com matemática e bom relacionamento interpessoal.
Local de trabalho: Centro/ Belo Horizonte
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1331416/auxiliaradministrativo#sthash.f9yExnZz.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1331216
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
• Prestar suporte administrativo ao Gerente da área Comercial;
• Realizar a criação e alimentação de relatórios gerenciais;
• Realizar o controle de budget da área;
• Participar de reuniões estratégicas;
• Realizar atas de reuniões;
• Criar apresentações em Power Point;
• Demais atividades pertinentes à função.
Requisitos:
• Formação: Graduação completa ou cursando em Administração; Engenharia de
Produção e/ou áreas afins;
• Informática: Excel e Power Point avançados;
• Idiomas: Desejável inglês intermediário;
• Experiência/Conhecimentos: desejável vivência com rotinas administrativas e
gestão de KPI's.
Informações Adicionais:

• Salário: compatível com o mercado;
• Benefícios: vale transporte, vale refeição, assistência médica, assistência
odontológica; participação nos lucros; previdência privada e seguro de vida;
• Horário: das 8h00 às 17h00;
• Local de trabalho: zona sul de São Paulo, próximo ao metrô Saúde;
• Modalidade contratual: efetivo (CLT);
• Outros: disponibilidade para viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1331216/assistenteadministrativo#sthash.6KpKRFsr.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
Código da vaga: v1328829
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Responsabilidades:
- Assessorar o processo de planejamento estratégico e construção do orçamento.
- Gerenciar os processos de contas a pagar, contas a receber, tesouraria,
controladoria e administrativo.
- Gerenciar o orçamento mensal de custos e despesas.
- Gerenciar o fluxo de caixa.
- Assessorar a definição das políticas de gestão de pessoas.
- Assessorar a diretoria para tomada de decisões.
- Apresentar relatório de informações gerenciais e cenários futuros da companhia.
Requisitos básicos:
- Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia.
- Pós Graduação na área.
- Imprescindível sólida experiência na função comprovada em carteira.
Qualificações:
- Excel avançado, gestão de planilhas orçamentárias, gestão de projetos.
- Conhecimento em finanças (contas a pagar, a receber, tesouraria).
- Conhecimento em contabilidade e controladoria.
- Prática em gestão de pessoas.
Habilidades:
- Liderança, organização, proatividade, disposição, disponibilidade,
comprometimento, assiduidade, atenção, agilidade, raciocínio lógico, ótima
capacidade de comunicação, empatia e construção de relacionamentos.
Regime de contratação: CLT
Horário e Local de trabalho: 9h às 19h – Centro – RJ
Benefícios: VT + VR + Plano de Saúde

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328829/gerenteadministrativo-financeiro#sthash.dJwR4MPi.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Sênior
Código da vaga: v1331375
Nível hierárquico: Sênior
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Formação em Ciências Contábeis ou Administração de Empresas;
Desejável experiência em empresas de consultoria tributária;
ERP: SAP ou Oracle
Principais Atividades:
Conhecimento / apuração em impostos indiretos ICMS / IPI / ICMS-ST / PIS e
COFINS;
Análise e conferência de Notas Fiscais relativos a retenções incidentes (INSS, IR,
PIS, COFINS, CSLL e ISS);
Vivência em Escrituração fiscal;
Análise Fiscal quanto a Classificação e a Contabilização de Notas Fiscais de Entrada,
Saída e Transferência;
Preparação e Entrega de Obrigações tais como GIA, GIA-ST, Sintegra, SPED Fiscal,
etc.
Fechamento Fiscal – perfil consultivo/ reporting
Buscar benefícios fiscais, recuperação de impostos, buscar alternativas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1331375/analista-fiscalsenior#sthash.3CmLQDuY.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Sênior de Controladoria
Código da vaga: v1314795
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsabilidades:
- Acompanhamento do orçamento empresarial;

- Estudo de viabilidade econômico-financeira de produtos;
- Análise de investimentos;
- Elaboração de demonstrativos e relatórios de informações gerenciais.
Pré-Requisitos:
•
Superior completo em Economia, Engenharia de Produção ou outros com
base matemática.
•
Domínio do pacote Office avançado, sobretudo em Excel;
•
Business Intelligence (BI), Sistemas Integrados SAP CO/BPC.
Local de Trabalho: Centro - Rio de Janeiro - RJ
Faixa: R$ 6.000,00 a R$ 7.000,00
Benefícios: Vale-transporte + Assistência Médica e Odontológica + Vale-refeição
(24,00) + Vale Alimentação (415,00) + Auxílio Creche + Auxílio Babá + Previdência
Privada + PLR+ Seguro de Vida + Vale Cultura.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1314795/analista-senior-decontroladoria#sthash.eaXrkzvn.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro e Contábil Jr.
Código da vaga: v1331387
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
Auxiliar em atividades da área financeira de controle bancário e de contas;·.
Realiza análise, classificação e conciliação contábeis e financeiras;·.
Conferencia de relatórios de despesas;·.
Controle do fluxo de caixa;·.
Emissão de relatórios de contas a pagar e receber;·.
Organização de documentos;·.
Suporte aos fechamentos contábil e fiscal;
Atendimento de auditoria interna/externa;
Suporte a elabora balanços e balancetes e relatórios contábeis, por meio de
análises de lançamentos e despesas.
Habilidades específicas:
Formação em Ciências Contábeis;
Experiência em rotinas de fechamento contábil mensal, trimestral, anual;
Experiência em conciliação e análise de contas;
Experiência em fechamento de balanço;
Excel avançado (procv soma-se, tabela dinâmica, etc.);
Inglês intermediário.

Demais detalhes:
Contratação por tempo indeterminado
Local de trabalho: São Paulo – Berrini
Salário a combinar - R$ 3.500,00 a R$ 4.500,00 + benefícios padrão de mercado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1331387/analista-financeiro-econtabil-jr#sthash.BzQChEtt.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Gerente Fiscal
Código da vaga: v1313414
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Angra dos Reis / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos:
- Disponibilidade para trabalhar/residir em Angra dos Reis;
- Formação superior completa em Direito, Ciências Contábeis, Administração ou
áreas afins;
- Pós-graduação/Especialização em áreas correlatas será considerado um
diferencial;
- Inglês avançado (Será testado);
- Pacote Office avançado (Excel, Word e Power Point);
- Disponibilidade para Viagens;
- Experiência como líder de equipes na área fiscal em empresas e/ou indústrias de
médio a grande porte;
- Sólidos conhecimentos em processos/rotinas da área.
Atribuições do cargo:
- Planejamento, orientação e acompanhamento das rotinas do setor;
- Atendimento a auditorias internas/externas e fiscalizações tributárias;
- Revisão de rotinas fiscais, tais como IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS, IPI, além de
tributos retidos na fonte;
- Elaboração de relatórios gerenciais e análises sobre operações tributárias para a
Matriz em Cingapura;
- Elaboração do planejamento tributário;
- Impugnação de autos de infração;
- Conferência de livros fiscais;
- Suporte/assistência sobre procedimentos fiscais a diversos departamentos;
- Participação em reuniões gerenciais.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1313414/assistente-de-gerentefiscal#sthash.1n5Bp3Yb.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE RH / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DO RAMO DE ALIMENTOS EM AMERICANA está com uma vaga(s) em
aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Ser responsável por analisar, implantar e realizar políticas e
procedimentos de recrutamento e pré-seleção por meio de processos seletivos
internos ou externos. Analisar os casos de alterações de cargos, promoções,
transferências, demissões e outros tipos de movimentação de pessoal, observando
as normas e procedimentos aplicáveis, visando contribuir para a tomada de
decisões nesses assuntos. Ser responsável por e implementar programas de
treinamento e desenvolvimento pessoal, aplicar a avaliação de eficácia de
treinamento, analisar implantar po.
Requisitos: Graduação em Psicologia, Gestão de Pessoas, Administração
Ong>Benefícios: Restaurante na empresa, seguro de vida em grupo, assistência
médica e odontológica e estacionamento.
Observações: Regime CLT, horário das 07h12min as 17 h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sheila para o email dp@paodequeijoecia.com.br com a sigla rh2016 no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DE RH no Emprega Campinas. São 100% grátis!

FINANCEIRO / VALINHOS/SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO CONTÁBIL está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS/SP.
Responsabilidades: CONTAS A RECEBER, CONTAS A PAGAR; EMISSÃO DE
BOLETOS; CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM SISTEMA INTEGRADO; ARQUIVOS DE
REMESSA E RETORNO DA COBRANÇA; FLUXO DE CAIXA; NEGOCIAÇÃO COM
INADIMPLENTES; CÁLCULO DE JUROS E CONTROLE DE PLANILHAS DO EXCEL.
Requisitos: CONHECIMENTO NA ÁREA FINANCEIRA.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de MARIA para o email maria.carmo@veigaepostal.com.br com a sigla FINAN no campo assunto até o
dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de FINANCEIRO no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ADMINISTRATIVO / VALINHOS/SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO CONTÁBIL está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS/SP.
Responsabilidades: ROTINA COMPLETA NA INSCRIÇÃO PERANTE AS PREFEITURAS
DA REGIÃO.
Requisitos: CONHECIMENTO EM TODA ROTINA ADMINISTRATIVA PERANTE O
ÓRGÃO MUNICIPAL.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de MARIA para o email maria.carmo@veigaepostal.com.br com a sigla ADM no campo assunto até o
dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA DE RH EM TELECOM/TI PLENO – SÃO PAULO – SP
Nós somos Consultoria especializada em Talentos Profissionais e Vagas nas áreas
de Tecnologia, TI / Telecom / Engenharia / Médico-Hospitalares e Serviços.
Nosso cliente, Empresa multinacional japonesa (maior empresa de Tecnologia do
Japão) do segmento de Telecomunicações localizada em São Paulo (Região da Av.
Paulista) busca o/a profissional com o perfil abaixo:
DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES DA POSIÇÃO
Será responsável por todas as atividades de RH. Trabalhará com a empresa de
outsourcing com o processamento da folha de pagamento;
Reporte para a NTT América (Matriz) das informações relativas à área;
Administração da folha de pagamento;
Recrutamento e seleção;
Treinamento e Desenvolvimento;
Remuneração e Benefícios;
Resolução de Conflitos;
Implementação de políticas de RH e relacionadas.
Formação:
Superior completo em Administração de Empresas, Recursos Humanos, Finanças,
ou áreas relacionadas.
Inglês Imprescindível Nível Intermediário ou superior, em escrita e conversação,
pois terá contatos constantes com a Matriz da empresa nos Estados Unidos.
Local de trabalho: Região da Av. Paulista – São Paulo – SP
Horário de Trabalho: das 08h30min às 18h00min.

Salário entre R$ 3.000,00 e 4.000,00 – Efetivo – CLT (valor superior pode ser
negociável, dependendo da experiência e qualificações).
Benefícios: PPR/PLR; Assistência Médica Especial OMINT de Primeira Linha; Vale
Refeição ou Vale Alimentação em torno de R$ 31,00/dia; Vale Transporte; ótimo
ambiente de uma empresa de alto nível.
Enviar CV detalhado, informando pretensão ou último salário para o email:
speedconsult@speedrh.com.br - e colocar no assunto: ANALISTA DE RH PLENO EM
TELECOM – SP.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

Advogado Pleno
Código da vaga: v1317385
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Descrição de atividades:
- Acompanhamento processual;
- Atividades administrativas;
- Elaboração de iniciais, contestações e recursos;
- Planilhas;
- Prazos JEC;
- Solicitação de subsídios.
Pré-requisitos:
- Ensino Superior Completo em Direito;
- Necessário conhecimento em contencioso e experiência em processo civil.
Benefícios:
Assistência Médica;
Assistência Odontológica;
Seguro de Vida;
Bônus e PLR;
Academia;
Remuneração:
A combinar.
Local de Trabalho:
São Paulo (próximo ao metrô Consolação)
Avalie a descrição da emp
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1317385/advogadopleno#sthash.FmmWiJVC.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Júnior - Consultoria Tributária
Código da vaga: v1318407
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré- requisitos: Advogado com experiência na área de Consultoria Tributária,
preferencialmente que já tenha advogado em Escritório de Advocacia. Inglês
fluente/avançado será considerado um diferencial.
Atribuições: Atuar na área da Consultoria Tributária, elaborando pareceres,
planejamento tributário, contato diretamente com o cliente, entre outras atividades
inerentes ao cargo.
Local: Centro - RJ
Horário - Flexível
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1318407/advogado-juniorconsultoria-tributaria#sthash.32RnhW0U.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Regional de Segurança
Código da vaga: v1333816
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Barreiras / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais responsabilidades:
•
Garantir o cumprimento das normas de segurança e controles internos das
Cargill para fábricas, armazéns e Portos;
•
Supervisionar a área retro alfandegada dos terminais portuários operados
pela Cargill, de modo a garantir o cumprimento das normas do ISPS Code;
•
Supervisionar os processos de carga e descarga de produtos nas plantas,
armazéns e portos;
•
Fazer a gestão dos serviços de Vigilância Contratada na Regional Bahia e
orientar a gestão nas demais Unidades de sua área de atuação, envolvendo:
•
Orientar e fiscalizar as práticas de controle de acesso de pessoas, veículos e
materiais nas Unidades;
•
Fiscalizar os processos de segurança patrimonial relacionados a operação de
balanças, classificação, descarga e carregamento de produtos;
•
Apoiar as Unidades na seleção e contratação de serviços de vigilância física e
eletrônica (CFTV), bem como, apoiar os Departamentos de Compras e Jurídico
negociação e elaboração de contratos relativos a estes serviços;

•
Supervisionar e orientar os funcionários responsáveis pela segurança
patrimonial das Unidades quanto ao controle do nível de serviços de segurança
contratados;
•
Elaborar e orientar a elaboração de análises de risco de Unidades, bem
como, propor planos de ação e procedimentos para mitigação dos riscos
identificados;
•
Preparar treinamento de segurança patrimonial
•
Participar de investigações internas relacionadas a segurança patrimonial em
apoio a Gerência Corporativa de Segurança e ou Controladoria;
•
Realizar a gestão da segurança patrimonial da Regional Bahia;
•
Manter relacionamento com autoridades de segurança pública nas Unidades
do Norte e Nordeste;
Funções/Requisitos Essenciais:
- Liderança de equipes;
- Habilidade de negociação;
- Disponibilidade para residir em Barreiras-BA;
- Disponibilidade para viagens (aproximadamente 50% do tempo)
- Disponibilidade para trabalhar além dos horário de expediente quando necessário.
Requisitos Técnicos / desejáveis:
•
Superior completo preferencialmente em Administração de Empresas ou
Direito;
•
Experiência como Coordenador ou Supervisor de Segurança em empresa de
grande porte;
•
Inglês avançado ou intermediário (no mínimo leitura e escrita);
•
Conhecimento de sistemas de CFTV e Alarmes;
•
Conhecimento em redação e estruturação de procedimentos de trabalho;
•
Conhecimento da Lei 7102/83 (Lei que regulamenta os Serviços de
Vigilância no Brasil);
•
Conhecimento do ISPS Code e sobre a elaboração de Planos de Proteção nos
moldes da Comportos-MJ;
•
Domínio do pacote Office.
Qualificações Desejáveis:
•
Desejável MBA ou Especialização em administração de empresas ou
matérias correlatas;
•
Formação militar, como Oficial ou Sargento, com ao menos dois anos de
serviço ativo nas Forças Armadas ou Polícias Militares;
•
Conhecimento em Planos de Gerenciamento de Crises e Planos de
Contingência.
Avalie a descrição da empr
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1333816/supervisor-regionalde-seguranca#sthash.tnLJUojz.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado
Código da vaga: v1331487
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São José dos Pinhais / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Fornecer suporte à área jurídica da empresa no acompanhamento das demandas
judiciais e administrativas. Realizar o gerenciamento das publicações processuais
recebidas relativas à Empresa. Providenciar relatórios diversos para atendimento de
requisições da empresa ou Holding. Cadastrar e atualizar informações de
acompanhamento processual no sistema próprio (Sistema de Acompanhamento
Jurídico).
Requisitos: Superior completo em Direito, com OAB ativa.
Salário (informar sua pretensão salarial) e benefícios: Vale refeição, vale
alimentação, vale transporte, transporte fretado, plano médico, plano odontológico,
seguro de vida, previdência privada, PPR.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1331487/advogado#sthash.PkzCXLvo.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico
Código da vaga: v1333396
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
O que buscamos:
Profissionais com vontade de contribuir em uma empresa que oferece muitas
oportunidades de crescimento.
•
Comprometimento: Procuramos talentos identificados com nossa visão de
negócios;
•
Criatividade: Nosso mercado é novo e está em constante evolução. Ideias
inovadoras fazem toda a diferença.
•
Principais atividades:
- Analisar contratos celebrados entre consumidores e distribuidores (fornecimento,
uso e conexão); de compra e venda de energia elétrica no Ambiente Livre; de
prestação de serviços pela COMERC;
- Avaliação de assuntos decorrentes de tais contratos;
- Necessário OAB ativo e ter conhecimento em Direito Civil (obrigações e contratos)
e em Direito Administrativo.
•
Formação: Direito
•
Local de atuação: São Paulo.

Avalie a descrição da empre
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1333396/analistajuridico#sthash.AOzyDSXj.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico - Tributário
Código da vaga: v1332545
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos da vaga:
- Superior Completo em Administração, Contabilidade, Direito, Economia ou areas
relacionadas.
Atividades:
- Atualização de sistema de acompanhamento processual;
- Diligência perante órgãos públicos;
- Organização de documentação para ações/defesas;
- Elaboração de procurações e etc.
Benefícios:
- Vale Transporte
- Vale Refeição
- Convênio Farmácia
- Assistência Médica
- Seguro de Vida
- PLR
- Auxílio Creche
Horário Comercial
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1332545/assistente-juridicotributario#sthash.flzeNFNb.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Administrativo
Código da vaga: v1334338
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Serão responsável pela regulação de transporte, recepção, segurança, manutenção
predial, compras, financeiro, patrimônio e contratos. Realizará a gestão de equipes
e relatórios.
Vivência com gestão administrativa.
Ensino Superior completo em Administração.
Salário de R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00.
Benefícios: Seguro de vida em grupo, Tíquete-alimentação, Tíquete-refeição, Valetransporte.
Regime de contratação: CLT (Efetivo).
Horário: De segunda a sexta, das 10h às 20h e/ou das 12h às 22h.
Informações adicionais: Disponibilidade para finais de semanas e feriados.
Avali
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334338/supervisoradministrativo#sthash.jFH879Ty.dpuf
www.vagasa.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1334505
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES:
- Elaboração de cartas e ofícios
- Acompanhamento do fluxo interno externo de documentos;
- Implementação de controles e disponibilização de relatórios diversos
Pré-requisitos:
Ensino superior cursando.
Pacote Office intermediário;
Horário de trabalho: 09h00minh às 18h00minh.
Local: Botafogo
Salário: 1300,00 reais + Benefícios: plano de saúde, odontológico, refeição no
local, plano de previdência privada, auxílio creche, vale transporte e possibilidade
de recebimento de bolsas de estudo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334505/auxiliaradministrativo#sthash.00daf0DR.dpuf
www.vagas.com.br

Secretária Executiva / Administrativo
Código da vaga: v1334157
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
- Formação superior completa;
- Experiência na função;
- Conhecimento financeiro;
Reportando para a Argentina o Professional deve ter o ESPANHOL FLUENTE.
Será responsável por todas as atividades de administrativas do escritório e
facilities.
Enviar pretensão salarial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334157/secretaria-executivaadministrativo#sthash.KSPwmWBj.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico Administrativo II - PRAZO DETERMINADO
Código da vaga: v1334389
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São José dos Campos / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Principais atividades a serem desempenhadas:
•
Tratamento de pendências de notas EMG e ATM executadas
pelos gasistas diariamente;
•
Requisição de materiais no SAP
•
Tratamento de ouvidoria de ATM e manutenção civil;
•
Atendimento de acompanhamento de obra do vale do
Paraíba;
•
Reclassificação de serviços de ATM e EMG;
•
Controle do fluxo de documentação das medições das
contratadas de manutenção civil;
•
Controle e tratamento de notas diversas, incluindo back log e
tratativas do work flow;
Principais desafios da posição:
•
Eficiência na administração do tempo, comunicação e
organização.
Competências comportamentais e habilidades específicas necessárias para posição:
•
Formação: ensino médio completo e desejável superior
cursando
•
Experiência e habilidade no pacote Office

•
Conhecimento na consulta de notas e extração de relatórios
do SAP
•
Bom relacionamento interpessoal
Salário e benefícios compatíveis com o mercado
Prazo determinado: Oito meses
Local de Trabalho: São José dos Campos
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334389/tecnico-administrativoii-prazo-determinado#sthash.nyIZgEat.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente administrativo - ponto eletrônico
Código da vaga: v1334604
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Goiânia / GO / BR
Enviar saldos e banco de horas quinzenalmente e mensalmente aos gestores;
Acompanhar e/ou realizar manutenção dos aparelhos de ponto eletrônico por meio
de monitoramento das necessidades;
Acompanhar contratos de fornecedores e avaliar necessidade de renovações;
Assegurar a disponibilidade de documentos pertinentes ao departamento através do
correto arquivamento;
Programar e realizar pagamentos da área.
Formação necessária: superior completo ou cursando em administração ou áreas
afins.
Horário e local de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, Setor Santa
Genoveva, Goiânia - GO.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334604/assistenteadministrativo-ponto-eletronico#sthash.CJX17b9O.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1310878
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Descrição da Vaga:
Indústria Química contrata Assistente Fiscal para cálculo de impostos retidos na
fonte, apuração de ICMS, ICMS-ST, IOP, ISS, PIS, COFINS e entrega de obrigações
acessórias, federais e municipais como: SPED FISCAL e CONTRIBUIÇÕES, GIA,
desoneração da folha, DCTF, PCC, SINTEGRA. Escrituração de notas fiscais de
entradas, saídas, serviços e conferencias dos livros. Conciliação contábil de
impostos. Ter experiencia em lucro presumido. Conhecimentos nas atividades
contábeis, regulamentos do ICMS, IPI, ISS E IR. Emissão de certidão negativa,
emissão de DARFS, GARE.
Profissional com Superior cursando ou concluído em Ciências contábeis; Excel
Avançado e desejável experiência com indústria química.
Benefícios:
Vale transporte + Refeitório no Local.
Salário: R$ 1.800,00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1310878/assistentefiscal#sthash.ExQpufjE.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Pleno
Código da vaga: v1334345
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos de Acesso:
Graduação completa ou cursando: Administração ou Ciências Contábeis;
Dominio do pacote Office, especialmente Excel;
Desejável conhecimento no Microsiga.
Atividades:
• Realizar a conciliação bancária, criar e lançar processos de pagamento aos
bancos;
• Realizar os pagamentos a fornecedores;
• Realizar a gestão do caixa, monitoramento da previsão do cash flow e suas
variações no caixa realizado, com metas definidas de eficiência do caixa;
• Efetuar análise, conferência e controle das aplicações financeiras, resgates, linhas
de capital de giro, mútuos e contratos de câmbio;
• Fazer preparação de relatórios gerenciais, elaboração de relatórios para
atendimento à auditoria, dar suportar as demais áreas;
• Identificar pontos de melhoria nas práticas financeiras, a fim de minimizar os
custos e melhorar a qualidade dos serviços prestados;

• Atentar para a gestão de compliance e controles internos, tendo em mente
segregações de funções, níveis de autorização para aprovações dos processos
comerciais / financeiros;
• Dar suporte à contabilidade no processo de fechamento mensal. Prestar suporte
para a equipe da área financeira, orientando tecnicamente quanto a normas,
procedimentos internos e aspectos legais, bem como na solução de problemas mais
complexos;
Horário de Trabalho: 08h00min às 17h30min
Local de trabalho: Barra da Tijuca/RJ
Salário compatível com o mercado + benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334345/analista-financeiropleno#sthash.ygkjd26H.dpu
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Global Empregos em Parceria com empresa Multinacional contrata: está com um
vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Atendimento à clientes internos e externos, recebimento,
conferencia, e atividades correlatas a função.
Requisitos: Possuir Pacote Office – OBRIGATÓRIO DOMÍNIO COM Word/Excel !
POSSUIR Superior em Administração de Empresas – cursando ou completo
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VR, VA, Assistência Médica.
Observações: Horário de Trabalho: Comercial. Enviar PRETENSÃO SALARIAL NO
CORPO DO EMAIL !
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o email anuncio.lucianahyppolito@globalempregos.com.br com a sigla 26399 no
campo assunto até o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ASSISTENTE DEPTO FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS CONTRATA PARA INICIO IMEDIATO ASSISTENTE DE DEPTO PESSOAL está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.

Responsabilidades: CONHECIMENTO EM TODA A ROTINA DE DP E IMPRESCINDIVEL
TER EXPERIENCIA NO SISTEMA FOLHAMATIC (FOLHA DE PGTO), HOMOLOGAÇÃO
SINDICATO
Requisitos: Ficarão responsável pela parte de NFS das empresas terceirizadas
(Emissão de Encargos INSS - PCC - IR), Beneficios (Sodexo - Transurc) e auxiliar o
departamento em demais rotinas.
Salário: R$ 1.446,50
Benefícios: VR DE $ 20,00 POR DIA - VT - CONVENIO ODONTOLOGICO - SEGURO
DE VIDA.
Observações: CONTRATO PELA C.L.T., HORARIO DE TRABALHO DE 2ª A 5ª DAS
08/18 E AS 6ª 08 ÀS 17.
Os interessados deverão encaminhar o currículo lo aos cuidados de SAMANTHA para
o e-mail admrh.rh@gmail.com com a sigla VAGA DP no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de Assistente Depto Fiscal no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE DE DEPTO PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório contábil. Está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Processar toda a rotina do Depto. Pessoal, elaboração da folha
de pagamento, Férias, Rescisão, fazer homologação nos sindicatos, DIRF, RAIS e
demais rotinas do Depto.
Requisitos: Toda Rotina de Departamento De Pessoal, calculo de rescisão, sistema
da Caixa SEFP e GFIP, Empregador WEB, preferencialmente conhecimento no
sistema Contmatic Phoenix.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, após experiência 50% Plano Médico e
100% Plano Odontológico.
Observações: enviar último salário e pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminha ar o currículo aos cuidados de MARCOS para o
e-mail rh2016.2016@outlook.com com a sigla DP2016 no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DE DEPTO PESSOAL no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Analista Financeiro Jr
Código da vaga: v1334941
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
- Superior completo
- Pacote Office, bons conhecimentos em Excel
- Experiência em desenvolver relatórios de planejamento e controle financeiro
(Excel), contas a pagar e a receber e em relacionamento com escritório de
contabilidade terceirizado
- De sável familiaridade com apresentações (ppt) de resultado financeiro
Atividades:
- Interfacear e controlar o escritório de contabilidade terceirizado
- Executar e controlar o ciclo de contas a pagar (entrada das NFs-aprovar
pagamento-gerar pedido-controlar)
- Executar e controlar a interface a geração rotineira dos arquivos de interface
entre banco e módulo acadêmico do contas a receber via TOTVS
- Elaborar e controlar a execução orçamentária, provisão, análise dos resultados
- Gerir o fluxo de contratação desde o pedido de compra, cadastro do fornecedor,
até o contas a pagar
Local de trabalho: Botafogo
Salário compatível com o mercado e benefícios
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/v1334941/analista-financeirojr#sthash.asbCAKVG.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Financeiro
Código da vaga: v1334814
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Osasco / SP / BR
Liderança de Equipe.
Acompanhamento e conferência das tarefas realizadas de Custos, Frete, Franquia e
Logística.
Acompanhamento das contas contábeis e apresentação de relatório de Custos a
gerência.
Emissão de Notas Fiscais de Devolução ao Fornecedor.
Cancelamento de Notas Fiscais no sistema.

Vistoria e conservação dos dispenses nos banheiros e vestiários.
Suporte para matriz referente a retificação de entrada e divergências em
recebimento dos fornecedores externo.
Impressão de etiquetas de preços para todas as lojas.
Compras diversas de utensílios para todos os setores.
Verificação no sistema de artigos imobilizados e recall (acompanhar agendamento
de retirada do fornecedor).
Controle de perda junto com o setor de Estoque.
Consulta de pagamentos de fornecedores no sistema SAP.
Pagamento de Notas Fiscais de rotatividade de caixas plásticas no sistema.
Necessário disponibilidade de horário, para atuar de segunda a sexta.
Necessário sólidos conhecimentos e Excel.
Faixa salarial de R$ 2800,00 a R$ 3000,00 + benefícios (Assist. Méd.,
Odontológica, refeição no local, seg. de vida, vale-transporte, convênio com
faculdades, e estacionamento.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334814/coordenadorfinanceiro#sthash.zWkL8ByG.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1313993
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Sendo responsável pela gestão de tributos, auditoria, controle das contas a pagar,
controle das aplicações financeiras, controle dos saldos bancários, administração do
fluxo de caixa e análise das demonstrações financeiras.
Formação Superior: Economia, Administração de Empresas e cursos correlatos
Idioma: Inglês fluente
Disponibilidade para atuação em São Paulo-SP e viagens internacionais.
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/v1313993/gerentefinanceiro#sthash.VNq5ldHt.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1334525
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
•
Realizar a apuração dos impostos retidos provenientes dos
insumos recebidos via recebimento integrado. Caberá ao analista realizar a emissão
das diversas guias e encaminhar ao pagamento, controlando os comprovantes e
enviando aos fornecedores quando necessário;
•
Realizar todo o processo para a entrega das obrigações
acessórias da companhia, registrando e protocolando documentações, monitorando
prazos de vencimento para renovações;
•
Pesquisar e estudar toda a legislação fiscal-tributária, dando a
orientação necessária a todas as áreas da empresa responsáveis por emissão,
registro ou trâmite de documentos fiscais, visando prevenir incorreções e prejuízos
à empresa, bem como a conformidade às exigências legais;
•
Atender e acompanhar os trabalhos da auditoria externa,
prestando todos os esclarecimentos necessários, visando a agilização e qualidade
do trabalho da auditoria;
•
Emitir e trabalhar relatórios fiscais, auxiliando a alta gestão na
estruturação da macro estratégia financeira da companhia;
•
Acompanhar , analisar e reportar os indicadores de desempenho
da área, estabelecendo planos de ação para aumento da produtividade dos
processos ;
•
Assegurar o cumprimento dos acordo de níveis de serviços no
prazo e qualidade estabelecidos
•
Garantir a correta execução das atividades da Célula, no tocante
a:
•
Apuração e recolhimento dos impostos retidos devidos da
companhia
•
Emissão de guias de pagamentos de tributos diversos
(Assegundando o pagamento)
•
Controle dos comprovantes de pagamento dos tributos da
companhia
•
Controle do recolhimento das obrigações acessórias
(Pagamentos, prazos, certidões necessárias e etc.);
•
Emissão das declarações obrigatórias;
•
Atendimento a demandas diversas (auditorias, projetos e etc);
•
Esclarecimento de dúvidas e questionamentos não atendidos nos
níveis zero e um.
•
Conhecimento na apuração dos impostos incidentes (municipais
e federais) da companhia (IR, PIS, COFINS, ISS, CSLL entre outros);
•
Conhecimento das obrigações acessórias pertinentes ao negócio
(SPED, DIRF, DCTF, DACON, DMS, DIMOB, DEVEC, DAPI entre outros);
•
Conhecimentos em legislações Federais, Estaduais e Municipais
aplicada aos processos de sua área;

•
Conhecimento nos processos para obtenção e manutenção das
certidões necessárias para a companhia;
•
Noções sobre apuração de Impostos Indiretos;
•
Conhecimento aplicativo ERP que suporta a área – Desejável
Oracle e Mastersaf;
•
Conhecimento em CSC (Centro de Serviço Compartilhado);
•
Conhecimento do pacote Office.
Favor informar pretensão salarial!
Local de Trabalho: Norte Shopping
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334525/analistafiscal#sthash.xpinMyGu.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Jr - Câmbio
Código da vaga: v1334417
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Americana / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Superior Completo com ênfase em Comércio Exterior.
Domínio Pacote Office.
Já ter trabalhado com SAP.
Experiência com SISCOSERV.
Experiência com contratação de Câmbio, carta fiança e carta de crédito.
Benefícios: Fretado, Vale Transporte, Convênio Médico, Restaurante no local, Vale
Alimentação, PPR.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334417/analista-financeiro-jrcambio#sthash.GX3bmunl.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Jr - Câmbio
Código da vaga: v1334417
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Americana / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Superior Completo com ênfase em Comércio Exterior.
Domínio Pacote Office.
Já ter trabalhado com SAP.
Experiência com SISCOSERV.
Experiência com contratação de Câmbio, carta fiança e carta de crédito.
Benefícios: Fretado, Vale Transporte, Convênio Médico, Restaurante no local, Vale
Alimentação, PPR.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334417/analista-financeiro-jrcambio#sthash.GX3bmunl.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Contabilidade e Finanças
Código da vaga: v1332812
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
- Responsável pela elaboração das demonstrações contábeis e respectivas notas
explicativas trimestrais e anuais, garantindo a integridade e confiabilidade das
mesmas.
- Responsável pela apuração, recolhimento e obrigações acessórias de tributos.
- Gestão de Ativos e gestão/controle das operações de pagamento de impostos e
fornecedores em geral e demais atividades.
*Requisitos:
Formação em Ciências Contábeis;
Indispensável vivência gerencial na área, adquirida preferencialmente em empresas
de grande porte.
LOCAL: REGIÃO CENTRO OESTE DO PAIS
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1332812/gerente-decontabilidade-e-financas#sthash.sAVROoCH.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente/Gerente Senhor de Contabilidade e Controladoria
Código da vaga: v1332222
Nível hierárquico: Gerência

Local: São Paulo / SP / BR
Requisitos
Superior Completo; Forte experiência em contabilidade, preferencialmente com
uma combinação de contabilidade de contas públicas e corporativas. Experiência
com contabilidade corporativa é necessária; Alto nível de proficiência em todas as
ferramentas MS Office; Proficiência em algum sistema de ERP, como o Peoplesoft;
Experiência em automação e otimização de processos; Conhecimentos sólidos em
contabilidade GAAP; Forte habilidade com gerenciamento e gerenciamento remoto.
Inglês avançado obrigatório.
Espanhol avançado é um diferencial.
Experiência em TI é um diferencial.
Atividades
Liderar o fechamento do mês no Brasil, incluindo a responsabilidade por todos os
procedimentos de fechamento mensal; Coordenar com contadores e assessores
terceiros; Preparar e registrar anotações e acúmulos para o fechamento mensal;
Preparar folha de balanço mensal de reconciliações; Assegurar que reembolsos
tanto para clientes quanto para funcionários sejam processados e pagos
rapidamente; Analisar resultados financeiros mensais para inclusão em relatórios
financeiros consolidados na empresa; Revisar relatórios financeiros legais e
assegurar a aderência com os requisitos regulamentares; Monitorar aderência das
políticas, procedimentos e reporte de status necessárias dentro da empresa; Liderar
iniciativas de melhora de controles e eficiência; Liderar iniciativas de otimização de
desempenho em contabilidade; Responder a pedidos financeiros especiais, e
comunicar potenciais áreas-problema. Conduzir análises e avaliações financeiras
quando solicitado; Apontar e trabalhar sobre dificuldades técnicas na área
financeira, e assegurar conformidade ao GAAP; Interagir com funções locais, como
RH, Legal, Times de Business Operations; Interagir com outros times financeiros,
como Planejamento e Análise Financeira, Shared Services, Impostos, Tesouraria, e
Auditoria Interna
Contratação: CLT Full
Benefícios: Assistência Médica (Sulamérica) e Assistência Odontologica (Care Plus)
/ VR/ VT ou Fretado/ PLR
Local de Trabalho: CENESP, Jardim São Luís
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1332222/gerente-gerente-sr-decontabilidade-e-controladoria#sthash.v3dT3dK7.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Fiscal
Código da vaga: v1313515
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Pré - Requisitos:

Graduação Completa em Direito, Ciências Contábeis e/ou áreas afins;
Experiência nos processos Tributários/Fiscais;
Conhecimento da legislação tributária brasileira;
Experiência no gerenciamento de equipes.
Desafios:
Assegurar a correta operação dos processos fiscais a partir das políticas e
procedimentos definidos pela empresa;
Estar constantemente atualizado com relação às questões fiscais / tributárias;
Aprimorar a qualidade dos serviços prestados.
Local de Trabalho:
Rio de Janeiro.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1313515/coordenadorfiscal#sthash.wqWEnU3i.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro Sênior
Código da vaga: v1332087
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
- Gerência da controladoria, Fluxo de caixa, finanças e contas a receber. (margem,
lucratividade, cashflow, níveis de inventário, etc.);
- Gestão de Budget e KPI´s;
- Reporte multinacional (Americana);
- Implantação de políticas;
- Análise de P&L;
- Implantação de ERP;
- Consolidação de números de várias empresas;
- USGAPP;
- Auditoria SOX;
- Relação com órgãos públicos;
- Relações interbancárias.
Requisitos:
- Graduação em Contabilidade, Economia ou Administração;
- Inglês avançado/fluente;
- Espanhol no mínimo intermediário;
- Ser oriundo do segmento industrial;
- Experiência prévia em gestão de pessoas;
- Já ter atuado como responsável LATAM é um diferencial.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1332087/gerente-financeirosenior#sthash.tqMG70BL.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Financeiro.
Código da vaga: v1331952
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Empresa de grande porte de automação comercial contrata para Supervisor
Financeiro. Realizará acompanhamento das atividades desenvolvidas pela equipe,
documentos e fluxo de processos fornecendo apoio e recursos para as demais áreas
da empresa. Fará fechamento de balanço Fiscal mensal e anual da empresa,
analisando os resultados operacionais quanto a sua influência nos aspectos
contábeis. Planejamento, gestão e controle de caixa, contas à pagar, crédito,
cobrança e negociação de taxas com bancos. Fará apuração e recolhimento de
impostos diretos e indiretos, obrigações acessórias e livros fiscais das áreas Fiscal e
Contábil. Elaborará relatórios gerenciais e análise de resultados. Participação
juntamente com a gerência nas tomadas de decisões da área.
Formação superior completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou
Economia. Desejável nível de Inglês Avançado. Necessário conhecimento em algum
sistema ERP e nível de Excel avançado. Necessário conhecimento em rotinas
administrativas, contábeis, fiscais, contas a pagar e receber e custos.
Temporária com chance de efetivação.
R$ 4.000,00
VT+VR+AM+AO
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1331952/supervisorfinanceiro#sthash.PmUmzVPL.dpuf
www.vagas.com.br

AUX. CONTABIL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
ESCRITÓRIO CONTABIL está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Lançamentos contábeis, conciliações e arquivos.
Requisitos: Graduando ou Graduado em Ciências Contábeis e ter experiência em
rotinas contábeis.

Salário: a combinar
Benefícios: CONVENIO MÉDICO (após experiência), CONVENIO ODONTOLÓGICO,
SEGURO DE VIDA, VALE TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO.
Observações: Horário das 07h42min as 17h30min segunda a sexta-feira, vaga para
\ “CANDIDATOS DE CAMPINAS, VALINHOS E VINHEDO\".
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
curriculocontabil2015@gmail.com com a sigla AUX CONTABIL no campo assunto até
o dia 12/05/2016.
Veja outras vagas de AUX. CONTABIL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA DEPARTAMENTO DE PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com Administradora de condomínio está com uma
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ambos os sexos, acima de 25 anos, curso técnico na área.
Desejável cursando nível superior.
Requisitos: INDISPENSÁVEL TER TRABALHADO EM ADMINISTRADORA DE
CONDOMÍNIO. Vasto conhecimento na área, processamento Análise e conferência e
fechamento de folha de pagamento, de férias, rescisões, 13° salário, benefícios,
admissão, FGTS, GPS. Conhecimentos em conectividade social, Sefip, caged, rais,
Dirf, provisão e encargos; Análise e suporte na guias de recolhimento e relatórios
gerenciais/mensais (GPS, DARF dentro outros) parametrização, geração de
pagamentos, contabilização, geração de guias. Responsável por todo o
departamento de pessoal de uma administrada
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: VT E VR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email cv@personnallise.com.br com a sigla DP no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DEPARTAMENTO DE PESSOAL no Emprega
Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE DE DP / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Administradora de condomínios está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.

Responsabilidades: será responsável pela area de departamento de pessoal
Requisitos: conhecimento em toda a rotina de DP, confecção de escalas de
trabalho, apontamento de cartões ponto, fechamento de folha de pagamento, Dirf,
rais, caged, conhecimento de convenções coletivas de trabalho, homologação
Salário: a combinar
Benefícios: VT + VR
Observações: residir preferencialmente na cidade de campinas. Desejável
experiencia comprovada em administradoras de condomínios. Conhecimento do
pacote Office. Desejável nivel superior completo ou cursando.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email condominioscampinas@outlook.com com a sigla dp01 no campo assunto até o
dia 01/05/2016.
Veja outras vagas de assistente de DP no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Financeiro
Código da vaga: k1408-41
Ramo da empresa: Informática - Manutenção e Assistência Técnica
Cidade: Biguaçu/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 11/04/2016
Previsão de encerramento: 11/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/25W7sOH

ASSISTENTE DE RH / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria metalúrgica de médio porte. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Administração de folha de pagamento; Controle de ponto
eletrônico; Administração de benefícios e saúde dos colaboradores.

Requisitos: Sexo feminino; Formação em Gestão de RH ou Administração;
Conhecimento em cálculos e legislação trabalhista; Experiência em folha de
pagamento e ponto eletrônico; Experiência em recrutamento seleção.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência médica; Assistência odontológica; Seguro de vida; Refeição
no local.
Observações: Enviar currículo com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhedfcmacc@gmail.com com a sigla ADRH no campo assunto até o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DE RH no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA DEPARTAMENTO DE PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com Administradora de condomínio está com uma
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ambos os sexos, acima de 25 anos, curso técnico na área.
Desejável cursando nível superior.
Requisitos: INDISPENSÁVEL TER TRABALHADO EM ADMINISTRADORA DE
CONDOMÍNIO. Vasto conhecimento na área, processamento Análise e conferência e
fechamento de folha de pagamento, de férias, rescisões, 13° salário, benefícios,
admissão, FGTS, GPS. Conhecimentos em conectividade social, Sefip, caged, rais,
Dirf, provisão e encargos; Análise e suporte na guias de recolhimento e relatórios
gerenciais/mensais (GPS, DARF dentro outros) parametrização, geração de
pagamentos, contabilização, geração de guias. Responsável por todo o DP de uma
administradora de condomínio
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: VT E VR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email cv@personnallise.com.br com a sigla DP no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DEPARTAMENTO DE PESSOAL no Emprega
Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / ARTUR NOGUEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para ARTUR NOGUEIRA / SP.

Responsabilidades: Auxiliar no departamento de pessoal e administrativo,
atendimento a funcionários, atendimento telefônico, fechamentos de controle de
ponto, controle de horas extras e diversos controles em planilhas.
Requisitos: Experiência em rotinas administrativas e departamento de pessoal.
Salário: R$ 1.061,87
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
trabalheconosco3@hotmail.com com a sigla Adm RH no campo assunto até o dia
25/04/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DEPARTAMENTO DE PESSOAL / SUMARÉ/SP / 1 VAGA(S)
Escritório de contabilidade está com uma vaga(s) em aberto para Sumaré/SP.
Responsabilidades:
•
Receber e verificar a documentação e fazer o registro de novos
empregados.
•
Receber, atualizar carteiras profissionais
•
Separar a documentação necessária para instruir processo de
reclamação trabalhista.
•
Atuar como preposto do cliente junto aos sindicatos e Ministério do
Trabalho no caso de Homologações.
•
Atendimento a processos relativos a aposentadoria e afastamentos
•
Atualizar fichas de registro de empregados.
•
Processamento da Folha de pagamento, de acordo com o porte da
empresa
•
Reprocessamento de obrigações (Folha, SEFIP, Declan
Requisitos: Apontamento de cartões de ponto Entrega de Gefip e caged Segundo
grau completo Experiência em escritório de contabilidade.
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale transporte Convênio farmácia.
Observações: Horário trabalho:07h30min as 17h00min; 1 h de intervalo de almoço
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Lilian para o email lilian@transicaoconsultoria.com.br com a sigla PESSOAS no campo assunto até
o dia 22/04/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DEPARTAMENTO DE PESSOAL no Emprega
Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar Jurídico
Código da vaga: v1335175
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
Apoiar o processo de elaboração de defesa desenvolvendo relatórios fáticos,
selecionando testemunhas e prepostos, controlando envio dos mesmos a escritórios
de advocacia contratados;
Controlar processos cíveis, trabalhistas e administrativos por meio de
acompanhamento de cumprimento de prazos, documentações exigidas e despesas
dos mesmos;
Controlar despesas de honorários advocatícios e de reembolsos por meio de
verificação de relatórios;
Apoiar execução de procedimentos do setor contencioso conferindo documentações,
guias, controles e outras atividades;
Representar a empresa em processos trabalhistas por meio de participação de
audiências.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335175/auxiliarjuridico#sthash.lrF71LI5.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Jurídico - RJ
Código da vaga: v1335031
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Superior completo em Direito. Desejável MBA / Pós-graduação.
Gestão de contratos trabalhistas, acompanhamento dos órgãos e sindicatos ligados
aos colaboradores. Atuar junto aos sócios.
Benefícios: AO, AM, VT, alimentação no local, estacionamento.
Rio de Janeiro - RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335031/gerente-juridicorj#sthash.Y9A5b43U.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Júnior, em transição para Pleno, para área Cível - Campinas
Código da vaga: v1335402
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Sólido conhecimento em Direito das obrigações;
Sólido conhecimento na confecção de peças judiciais e pareceres;
Sólido conhecimento em análise e confecção de contratos; e
Sólido conhecimento em Direito do consumidor.
Oferecemos:
Excelente ambiente e local de trabalho;
Excelente carga de trabalho;
Salário + VT + VA + Plano de saúde; e
Regime CLT.
Agradecemos o seu interesse desde que dentro do perfil aqui estabelecido.
Favor informar a pretensão salarial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335402/advogado-junior-emtransicao-para-pleno-para-area-civel-campinas#sthash.VKARunaM.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE TRIBUTÁRIO
Código da vaga: v1335185
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Gestão das atividades relacionadas a apuração, cálculo de tributos diretos e
indiretos (IR/CS, PIS, COFINS, IPI, ICMS, etc) e atendimento a obrigações
acessórias, implementação das ações de planejamento tributário definidas pela
direção e apoio à definição de procedimentos fiscais, através das seguintes
atividades:
• Liderança de equipe e perfil hands-on
• Gestão dos procedimentos para recolhimento de tributos para garantir o
atendimento a normas fiscais e tributárias;
• Orientação e mensuração de impactos decorrentes de alterações legais
societárias, fiscais, tributárias e diagnóstico de riscos tributários;
• Responsável pelo planejamento tributário;
• Conhecimento de diferimento fiscal para vendas com empresas públicas;
• Realiza a descrição e mensuração de impactos fiscais tributários e normas
contábeis para a prospecção de novos negócios;

• Elabora os procedimentos para garantir quality assurance;
• Apoio na estruturação e manutenção do plano de informação contábil para
garantir o adequado registro das operações para gestão de receitas, custos e
despesas e apoio à área de planejamento e orçamento;
• Esclarece processos tributários, atendimento em ações fiscais e acompanha
processos de defesa em âmbitos administrativo e judicial para apoio ao
departamento jurídico na condução de processos tributários administrativos e/ou
judiciais;
• Gerencia recolhimento de impostos, escrituração do LALUR e revisão da DIPJ para
garantir o adequado atendimento às obrigações federais relacionadas ao imposto
de renda.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335185/gerentetributario#sthash.8UaIqYGa.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Contábil
Código da vaga: v1315950
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
PRÉ-REQUISITOS:
- Experiência anterior com gerenciamento de Equipes
- Conhecimento da rotina contábil (Lançamento Contábil, Conciliação Contábil,
Análise de Balanços, Classificação de contas, Elaboração de Relatórios Gerenciais)
- Experiência com Atendimento à auditoria interna, externa e fiscalizações.
- Inglês fluente
- Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
- Conhecimentos em pacote Office.
BENEFÍCIOS:
VT + VR R$ 506,00 + AM + AO + SV
Local de Trabalho: São Paulo / Barueri
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1315950/gerentecontabil#sthash.DYTcdKvN.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1335397
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsabilidades:
- Atender aos questionamentos do processo de inspeção de risco as unidades
atendidas e prestadoras de serviços.
- Monitorar todas as etapas do processo de inspeção de riscos.
- Efetuar a solicitação e monitorar o pagamento dos prestadores.
- Manter atualizado o banco de erros operacionais e sistêmicos.
- Manter atualizado banco de dados de inspeções de risco.
Requisitos:
- Segundo Grau completo ou Superior (cursando ou completo)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335397/assistenteadministrativo#sthash.P8XvO2JE.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1335456
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Atribuições: Atualização de mailing; realizar cadastros no sistema; verificação de
pendências; treinamento e acompanhamento de cadastros no sistema
Experiência: Auxiliar Administrativo
Conhecimentos: Pacote Office
Formação: Ensino médio
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale-Refeição, Vale-Transporte, Plano de saúde e
odontológico
Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira de 08h00 às 18h00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335456/auxiliaradministrativo#sthash.dWGQEoHw.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Sr
Código da vaga: v1293878
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Conhecimentos:
Fechamento de balancetes;
Apuração de impostos diretos;
Obrigações Acessórias (DCTF, DACON, DIPJ, DIRF)
Emissão de DARF’s para pagamento do PIS, COFINS e (DACON, ICMS, GIA,
SPED,SINTEGRA, DCTF, IRPJ E CSLL).
Local de trabalho: Centro / RJ
A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1293878/analista-fiscalsr#sthash.ljR96F4T.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1335048
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atuará realizando recebimento e registro de notas fiscais, retenção de impostos
(ISS,CSRF,IR E INSS,
Atendimento a fiscalizações e suporte na apuração de
ICMS E IPI, dentre outras atribuições do setor.
É necessário experiência nesta área, conhecimento em sistema SAP, Superior
cursando ou completo em AM, Ciências Contábeis ou áreas relacionadas.
Vaga Temporária
Atuação em Guarulhos
Salário: R$ 2.180,00 + VT + Restaurante no Local
Atuação de Seg-Sex 07h40 às 17h48
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335048/assistentefinanceiro#sthash.BhyIs39y.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Fiscal
Código da vaga: v1335117
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: Mogi das Cruzes / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Necessário experiência em coordenação e planejamento estratégico dos processos
internos da área fiscal com conhecimento pleno em legislação tributária e
escrituração fiscal; Elaboração de relatórios gerenciais; Acompanhar auditorias
internas e externas; Realizar o fechamento mensal de imposto (PIS, COFINS, ISS e
apuração de IR / CS lucro real, bem como o cumprimento de toda a obrigação fiscal
e tributária), ser responsável pela apuração de imposto a pagar e pela obrigação
acessória (Sped Fiscal, EFD PIS, COFINS, DCTF, DACON, PER / DCOMP e DIPJ.
Formação: Superior Completo (Contábeis).
Salario: A combinar
Horário de Trabalho: Comercial (Disponibilidade de Horário).
Local de Trabalho: Mogi das Cruzes
Escreva em detalhe os requisitos da vaga e os benefícios oferecidos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335117/coordenadorfiscal#sthash.Ny8uAt9H.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FINANCEIRO PL
Código da vaga: v1335541
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Suas tarefas:
Planejamento financeiro mensal e anual;
Relacionamento com gestores de empresas do grupo;
Participação em reuniões estratégicas internas e com banco;
Elaborar reportes para tomadas de decisão;
Focal point da região com a matriz.
Seu perfil:
Superior completo em Administração, Economia, Contabilidade;
Experiência na área financeira em planejamento financeiro,
Estudo de capitalizações e financiamentos;
Conhecimento de análise de resultados e balanço e operações com BNDES;
Conhecimento da rotina de tesouraria: relacionamento bancário, gerenciamento de
caixa, cotações, operações de câmbio
E hedge;
Conhecimento em Office (Excel avançado) e sistema ERP (ex. SAP, Datasul,
Protheus);
Inglês avançado mandatório;
Desejável espanhol avançado.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335541/analista-financeiropl#sthash.m11Colv6.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico em Contabilidade
Código da vaga: v1335558
Nível hierárquico: Técnico
Local: Macaé / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
•
Formação técnica completa em contabilidade
•
Necessário ter registro no conselho de classe;
•
Experiência em atividades de levantamento de custos; análise de
gastos; elaboração e análise de relatórios de contabilidade gerencial e de conteúdo
local; gestão de documentação de projetos de E&P; controle da documentação
técnica; recebimento de documentos; arquivamento; dentre outras atividades
relacionadas ao controle de documentação de projetos de E&P;
•
Conhecimento avançado do programa MS Excell;
•
Desejável noções de Gestão de estoque e suprimento de materiais;
•
Desejável experiência em atuação no SAP ECC – módulos CO, PS,
MM e LT;
•
Desejável noções de Contabilidade de Custos;
•
Desejável noções de Gerenciamento de Contratos;
Localidade: Macaé e Rio de Janeiro – RJ
Benefícios: Assistência médica, Assistência odontológica, Seguro de vida,
Previdência Privada, Vale Refeição, Vale Transporte, Participação nos Resultados.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335558/tecnico-emcontabilidade#sthash.8ngYr5xB.dpuf
www.vagas.com.br

ESPECIALISTA FINANCEIRO
Código da vaga: v1335633
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES

• Especialista responsável pela análise mensal dos resultados financeiros da
Companhia, focando nos principais desvios vs. Orçamento, Forecast e ano anterior.
• O profissional deve ser capaz de trabalhar as bases de dados, manter uma boa
relação e rotina com as unidades de negócios e gestores de pacotes da Companhia.
• Extrair análises relevantes e pertinentes para a tomada de decisão do CFO da
Companhia e apresentar estas informações de forma clara e executiva para os
diversos fóruns atendidos pela área: CFO, CEO, Unidades de Negócios, Comitê
Financeiro e de RH, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Conselho de
Administração.
• O profissional também providenciará suporte à equipe de Relações com
Investidores durante a divulgação de resultados trimestrais e demais relatórios e
análises demandados.
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
• O profissional deve ter um forte perfil analítico, senso de urgência, atendimento
aos prazos e capacidade para lidar com diversas demandas.
• Bom manuseio dos programas do Microsoft Office, especialmente Excel e
Powerpoint.
• Conhecimento do sistema Hyperion é altamente desejável.
• Inglês avançado / fluente.
FORMAÇÃO SUPERIOR
• Superior completo em Administração, Contábeis, Engenharia, Economia e/ou
similares.
LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO
• Avenida Paulista, São Paulo - SP.
• Horário Comercial (segunda à sexta) - 44 horas semanais.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335633/especialistafinanceiro#sthash.nhk5NTxm.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA PLANEJAMENTO FINANCEIRO SR
Código da vaga: v1335593
Nível hierárquico: Sênior
Local: Valinhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Será responsável por construir, executar e analisar testes de garantia de receita,
reportando as áreas de negócios para as correções e ajustes.
• Fará cruzamento e análise de dados de processos financeiros.
• Utilizará diretamente SAS, PL\SQL, Excel e PowerPoint.
• Fará gestão de demandas junto á TI e BI financeiro.

• Preparará dashboards em Excel, enviará relatórios informativos por e-mail e fará
books de informações em Power Point para reporte executivo.
• Conduzirá processos de investigação e validação de dados.
• Terá contato com áreas financeiras e acadêmica, será referência no fornecimento
de informações e resultados dos processos que cuidará.
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
• Conhecimentos em processamento de dados;
• Excel Avançado, Power Point, and Access.
• Habilidades em estruturação de ideias e comunicação executiva.
• Experiência em análise de dados financeiros e programação na linguagem SQL.
• Desejável experiência com alguma ferramenta de SAS Guide.
• Diferencial será o conhecimento em lógica de programação e VBA. Foco e
priorização.
• Trabalhará com diversas demandas simultâneas e terá que geri-las.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
• Superior completo em preferencialmente Ciências Contábeis, Sistemas de
informação e Administração.
LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO
• Alameda Maria Tereza, Valinhos - SP.
• Horário Comercial (segunda à sexta-feira).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335593/analista-planejamentofinanceiro-sr#sthash.CQ1e161A.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL - / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa varejista de médio porte, contrata profissional para área fiscal, com
formação técnica ou superior em ciências contábeis. Está com uma vaga(s) em
aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Realizar lançamentos de notas fiscais conforme exigências e
legislação para produtos alimentícios, controle de entrada e baixa de produtos em
sistema e operações conforme demandas fiscais.
Requisitos: FORMAÇÃO TÉCNICA OU SUPERIOR, VIVENCIA NA ÁREA FISCAL.
Usuário Excell. Disponibilidade para trabalho 8h00 às 18h e aos sábados até 12h30.
Salário: R$ 1.800,00
Benefícios: Plano de saúde, odonto e vale transporte
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de VALOREM
CONSULTORIA para o e-mail rh@consultoriavalorem.com.br com a sigla FISCAL no
campo assunto até o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA FISCAL - no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Campinas Fabricante de Uniformes profissionais, com mais de 40 anos
de atuação. Está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Responsável pela elaboração de proposta de venda dos
produtos fabricados na empresa; Negociação de preço; Cotação; Noções de
licitação e pregões presenciais e eletrônicos; Análises de contrato e Editais; Preparo
de documentos; Contato direto com a Diretoria, Clientes e fornecedores.
Requisitos: Escolaridade: Ensino médio completo; Experiência comprovada: mínimo
de 01 ano nos setores de Compras, Vendas, Licitação e Pregão; Experiência em
Pacote Office e sistemas de compras e pregões eletrônicos; Experiência em
negociação de preço, atendimentos a clientes e fornecedores.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: Cesta Básica em alimentos, Vale transporte (desconto de 6%), Ajuda de
custo Alimentação R$ 10,00 por dia.
Observações: Contratação CLT; Habilitação \ “B\"; Moradores de Campinas;
Disponibilidade para horas extras.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhcampinaslicitacao@gmail.com com a sigla Compras no campo assunto até o dia
25/04/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório contábil no centro de Campinas, contrata para trabalhar exclusivamente
com uma cliente do Lucro Real na área contábil e fiscal está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Toda rotina fiscal e contábil de Lucro Real e Presumido. Entre
elas: Elaboração dos relatórios contábeis (DRE, Balancete, Balanço), lançamento de
movimentação financeira e inventário, conciliação contábil, entrega de obrigações
acessórias como Gia, DCTF, DIMOB, Dirf, DIPJ e SPED (Contribuições, Fiscal,
Contábil, FCONT), cálculo de impostos municipais, estaduais e federais, substituição
tributária e diferencial de alíquota.
Requisitos: Necessita experiência na área contábil e fiscal e de preferência com
conhecimento do sistema Contmatic Pheonix
Salário: a combinar
Benefícios: Fixo (a combinar) + VR + VT
Observações: Os interessados, enviar CV com pretensão salarial

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gilberto para o email gil.ocsl@terra.com.br com a sigla Currículo no campo assunto até o dia
20/05/2016.
Veja outras vagas de Analista Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE FISCAL
Agir RH está contratando para seu cliente, empresa no ramo de logística, Assistente
Fiscal:
Escolaridade Mínima : Ensino Médio Completo
Experiência comprovada em carteira de no mínimo cinco anos na função.
Vaga para Ambos os sexos
Necessário experiência no sistema NASAJON
Facilidade em informática
Conhecimento em escrituração de livros e legislação
Algumas atividades: Realizar apuração e declaração de impostos diretos e indiretos
e escrituração fiscal, atender fiscalizações da empresa, gerar guias de impostos
estaduais, federais e municipais.
Local: Pavuna (Morar nas proximidades ou ter fácil acesso)
Horário: De segunda-feira a sexta-feira de 08h00minh às 17h30minh
A empresa oferece salário de até R$ 2700,00 + VT + VR (R$ 19,50) + Plano de
saúde + Plano Odontológico
Os interessados dentro de o perfil enviar currículo no CORPO do e-mail para
recrutamento.andreiarh@gmail.com colocando no campo assunto: ASSISTENTE
FISCAL PAVUNA
FIQUEM ATENTOS! As entrevistas serão agendadas em resposta aos currículos
enviados. NÃO SERÃO ABERTOS CURRÍCULOS EM ANEXO.

ASSIS. SOCIETÁRIO/LEGALIZAÇÃO / SANTA BARBARA DO OESTE / SP / 1
VAGA(S)
ÁGUIA CONSULTORIA EM PARCERIA COM EMPRESA NO SEGMENTO DE
CONTABILIDADE ESTA COM VAGA ABERTA PARA ASSISTENTE DEPARTAMENTO
SOCIETÁRIO. Está com um vaga(s) em aberto para SANTA BÁRBARA DO OESTE /
SP.

Responsabilidades: Realizara controle de processos (Qualidade); Auxiliar em tarefas
do Departamento de Legalização (ou ser responsável por elas); Emitir protocolos
para expedição de documentos, Relacionar documentos para devolução, fazer
arquivo físico e virtual de documentos do seu Departamento; Fazer triagem de
documentos que chegam à empresa, ajudar na confecção de processos de
abertura, alteração e encerramento de empresas nos Órgãos Públicos (Receita
Federal, Junta Comercial, Fazenda Estadual e Prefeitura); Entre outros.
Requisitos: Sexo Feminino; Idade até 35 anos; Técnico em contabilidade/ou
formação relacionado ao setor de contábil; Experiência de no mínimo um (um) ano;
Boa experiência em informática; Contratação para Santa Barbara do Oeste; Horário
Comercial.
Salário: a combinar
Benefícios: Convenio Médico Convênio Odontológico Seguro de Vida Convenio
Farmácia Vale Refeição
Observações: Contratação Somente de Santa Barbara do Oeste e Americana.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de DANILO MELO
para o e-mail rhconsultoria.campinas@gmail.com com a sigla LEGALIZAÇÃO no
campo assunto até o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de ASSIS. SOCIETÁRIO/LEGALIZAÇÃO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ANALISTA FISCAL/FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo Metalúrgico em fase de expansão está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Emissão de NF, entrega mensal XML notas fiscais e de serviços,
planejamento e controle controladoria/impostos e parcelamentos, relatórios do
planejamento fiscal/financeiro, controle de entradas de NF/Cfops/NCM/Substituição
Tributária/Notas Triangulação, escriturações fiscais/contábeis, gestão no contas a
receber, arquivo e manutenção do departamento em geral.
Requisitos: Formação em Administração de empresas e área correlatas. Experiência
na área e convívio fiscal/financeiro. Cursos/treinamentos de aperfeiçoamento será
um diferencial. Currículos fora do perfil serão descartados.
Salário: R$ 2.500,00
Benefícios: VR, VT, Cesta Básica (após experiência como incentivo assiduidade),
Seguro de Vida, Convênio Farmácia.
Observações: Horário de trabalho: de 2ª a 6ª feiras das 07h30 às 17h18.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
curriculo.cvadm@gmail.com com a sigla FISCAL/FINANCEIRO no campo assunto
até o dia 24/04/2016.
Veja outras vagas de Analista Fiscal/Financeiro no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA CONTABIL/FFISCAL / SUMARE / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte está com uma vaga(s) em aberto para Sumaré.
Responsabilidades: Orientar os colaboradores sobre o correto tratamento contábil e
tributário a ser aplicado no registro dos eventos contábeis. Elaborar e revisar
conciliações, para validação dos saldos das contas contábeis, planilhas, mapas de
controle tais como: leasing, empréstimos, financiamentos. Atender auditoria
externa e interna. Apuração e fechamento mensal de impostos indiretos (ICMS e
IPI) e diretos (ISS). Acompanhar e analisar a legislação contábil/fiscal e a sua
aplicação na empresa. Atuar no fechamento de Balanços e DRE.
Requisitos: Domínio na área fiscal e contábil.
Salário: a combinar
Benefícios: Convenio medico, cesta básica, transporte.
Observações: Horário Comercial, vaga efetiva
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail contratarh17@gmail.com com a sigla Fiscal/contábil no campo
assunto até o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de Analista Contabil/fiscal no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SUPERVISOR DE RH / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Coordenar, orientar e controlar todas as atividades de recursos
humanos e departamento de pessoal (folha de pagamento, encargos, benefícios,
admissão/demissão, férias, 13º). Responsável por todo processo de seleção.
Gestão de equipes. Avaliação de desempenho. Desenvolver atividades de
treinamento, desenvolvimento e valorização dos colaboradores. Cumprir a
legislação trabalhista.
Requisitos: Pós-Graduação Completa em RH. Graduação em Administração ou
Psicologia. Experiência em gestão de equipes. Conhecimentos em administração de
pessoal (DP), recrutamento e seleção, re lação trabalhista, benefícios, ponto
eletrônico.
Salário: a combinar
Benefícios: Unimed. Uniodonto. Seguro de vida em grupo. Estacionamento.
Observações: Currículos sem os requisitos serão descartados. Enviar pretensão
salarial, caso contrário será descartado.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Regina para o email recrutador2014@gmail.com com a sigla RH no campo assunto até o dia
25/04/2016.
Veja outras vagas de Supervisor de RH no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA DEPTO PESSOAL PL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Transportadora de médio porte está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Desenvolver as atividades dos processos de admissão e de
demissão de colaboradores calculo de férias, fechamento de folha de pagamento,
contratação de benefícios, processar encargos. Efetuar o fechamento dos cartões de
ponto dos colaboradores, através das marcações de ponto eletrônico. Prestar
atendimento esporte aos colaboradores, fornecendo informações e orientações aos
assuntos relacionados à Administração de Pessoal.
Requisitos: Ensino Superior Completo; Legislação Trabalhista; Cálculos
Trabalhistas, Rotinas de Administração de Pessoal. Encargos (DIRF, DARF, GPS,
FGTS, RAIS) Conhecimento do Sistema Sênior (Rond a e Rubi) será um diferencial.
Salário: R$ 2.300,00
Benefícios: VT, VR e CB
Observações: Inicio Imediato Horário: 08h00 as 18h00
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagasdetransporte@gmail.com com a sigla DP no campo assunto até o dia
29/04/2016.
Veja outras vagas de Analista Depto Pessoal PL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA DEPTO PESSOAL PL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Transportadora de médio porte está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Desenvolver as atividades dos processos de admissão e de
demissão de colaboradores calculo de férias, fechamento de folha de pagamento,
contratação de benefícios, processar encargos. Efetuar o fechamento dos cartões de
ponto dos colaboradores, através das marcações de ponto eletrônico. Prestar
atendimento esporte aos colaboradores, fornecendo informações e orientações aos
assuntos relacionados à Administração de Pessoal.
Requisitos: Ensino Superior Completo; Legislação Trabalhista; Cálculos
Trabalhistas, Rotinas de Administração de Pessoal. Encargos (DIRF, DARF, GPS,
FGTS, RAIS) Conhecimento do Sistema Sênior (Rond a e Rubi) será um diferencial.
Salário: R$ 2.300,00
Benefícios: VT, VR e CB
Observações: Inicio Imediato Horário: 08h00 as 18h00
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagasdetransporte@gmail.com com a sigla DP no campo assunto até o dia
29/04/2016.
Veja outras vagas de Analista Depto Pessoal PL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ENCARREGADO DE CALDEIRARIA / AMERICANA / 1 VAGA(S)
Empresa de montagens industriais contrata Encarregado de caldeiraria e
montagens está com uma vaga(s) em aberto para Americana.
Responsabilidades: Liderar equipe de montagens.
Requisitos: Experiencia em liderança em obras e montagens, visão de serviços,
dinâmico. Conhecimentos em desenho técnico, normas de segurança.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, refeição.
Observações: APENAS CANDIDATOS DE AMERICANA OU SANTA BARBARA DOESTE.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagasbo.manutencao@gmail.com com a sigla Lider2016 no campo assunto até o
dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de Encarregado de Caldeiraria no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

CONTROLLER
Buscamos profissionais com:
•
Formação Superior Completa em Ciências Contábeis ou áreas
correlatas
•
Experiência na gestão da área de controladoria do segmento
hoteleiro
•
Irá coordenar as áreas de contas a pagar e receber, departamento
de pessoal, compras e almoxarifado
•
Ter atuado em hotéis cinco estrelas / alto luxo será um diferencial
•
Desejável possuir domínio do idioma inglês
•
Domínio do pacote Office
Local de trabalho: Zona Sul – Rio de Janeiro
- Remuneração: Estamos trabalhando com pretensão salarial
- Benefícios: Assistência Médica e Odontológica, Ticket Refeição, Seguro de Vida,
Cesta básica, 1folga prêmio por mês, um final de semana por mês, programas de
incentivo
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR SEU CURRÍCULO PARA O E.MAIL:
anapaula@afamar.com.br E MENCIONAR NO ASSUNTO O CARGO EM QUESTÃO:
CONTROLLER
Informamos que o seu currículo será analisado de acordo com o perfil da
oportunidade em questão e a AFAMAR CAPITAL HUMANO só irá entrar em contato
com os profissionais que estiverem dentro do perfil solicitado para esta vaga.

Caso você não esteja dentro do perfil para esta oportunidade, em nosso site você
poderá verificar as vagas que temos em aberto e candidatar-se a uma
oportunidade.

ASSISTENTE DPTO PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Líder absoluta em solução para gestão no interior de São Paulo, a TOTVS IP possui
pleno domínio em implantação e suporte. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: VAI ATUAR NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL AUXILIANDO AS
ATIVIDADES DO SETOR - FÉRIAS, ADMISSÃO, BENEFÍCIOS, PONTO ELETRÔNICO,
RESCISÃO, ATUALIZAÇÃO DE CARTEIRAS, CONFERENCIA DE RELATÓRIOS DE
DESPESAS, ENTRE OUTRAS;
Requisitos: CONHECIMENTO EM TODA ROTINA DE DPTO PESSOAL COMO:
ADMISSÃO, DEMISSÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, FECHAMENTO DE PONTO
ELETRÔNICO, FÉRIAS, ENTRE OUTROS; CONHECIMENTO EM SISTEMAS ERP
PROTHEUS SERÁ UM DIFERENCIAL; FORMAÇÃO (COMPLETA OU CURSANDO) EM
ADMINISTRAÇÃO, CI ÊNCIAS CONTÁBEIS, OU AFINS. RESIDIR EM CAMPINAS E
REGIÃO.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VR, SEGURO DE VIDA, PLANO DE SAÚDE, PLANO ODONTOLÓGICO,
PPLR, AUXILIO CRECHE
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de TALITA para o email oportunidades.ip@totvs.com.br com a sigla ASS DP no campo assunto até o
dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DPTO PESSOAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE ADMINSTRATIVO (A) / CAMPINAS / SP / 10 VAGA(S)
Empresa no ramo fast food esta selecionando candidato, para vaga de Assistente
Administrativo (a) está com 10 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ter noções lançamento nota fiscais manuais e eletrônicas,
admissão e demissão de funcionários, controle ponto eletrônicos dos funcionários,
entrega de holerites, compra de uniformes.

Requisitos: Esta cursando ensino superior 3º semestre, ou ter concluído ensino
superior. Ter experiência na função.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: á combinar
Observações: Segunda á sexta das 08 ás 17;30.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gislaine para o email gislaine@protrade.com.br com a sigla Adm no campo assunto até o dia
29/04/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo (a) no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUX DEPTO PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de contabilidade está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Folha de Pagamento, registro de empregados, férias,
atualização de ctps, apontamento de cartões de ponto, rais, Sefip, caged, e outros
Requisitos: Conhecimento em toda rotina trabalhista de Departamento De Pessoal.
Ensino médio completo, desejável estar cursando Ciências Contábeis. Ter fácil
acesso ao Bairro Castelo ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL VAGA SEM LIMITE DE
IDADE
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, Vale refeição, Seguro de vida
Observações: Enviar currículo somente se possuir os requisitos da vaga e com
pretensão salarial. Fora do perfil, serão descartados.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
deptopessoal16@gmail.com com a sigla Aux DP no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de AUX DEPTO PESSOAL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSIST. ADM - CONTAS A PAGAR / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Kroto Educacional, Valinhos SP está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS /
SP.
Responsabilidades: - Realizar pagamento para fornecedores; - Realizar pagamentos
referente RDV de colaboradores, acompanhamento e cobranças de adiantamentos;

- Gerar pedidos de compras via sistema e acompanhar fluxo até pagamento com
follow-up.
Requisitos: - Conhecimento de rotinas de contas a pagar; - Entrada de NFs e
conciliação bancaria; - Experiência em emissão borderôs; - Pagamentos via internet
banking; - Cursando ensino superior preferencialmente em Administração, Ciências
Contábeis, Economia ou áreas a fins; - Desejável conhecimento do sistema
financeiro – Microsiga - Excel intermediário – procv, tabela dinâmica
Salário: R$ 1.402,00
Benefícios: - Bolsa de estudos conforme politica; - Convênio Médico e
Odontológico; - Alimentação na empresa; - Vale transporte; - Seguro de vida
Observações: Local trabalho: Valinhos SP Horário: 08h00 as 18h00 segunda a
quinta e das 08h00 as 17h00 na sexta.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recursos
Humanos para o e-mail suavagacorporativa@gmail.com com a sigla ASSIST ADM
CP no campo assunto até o dia 24/04/2016.
Veja outras vagas de ASSIST. ADM - CONTAS A PAGAR no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ANALISTA DEPARTAMENTO DE PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Setor automotivo está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Administração de ponto/ horas extras / contratação / demissão
/ fechamento de folha / homologações / Caged / Relatório de absenteísmo e
turnover. Conhecimento no sistema ADP. Conhecimento no sistema ADP e com
todas as rotinas de um departamento de pessoal. Ensino Superior será considerado
um diferencial.
Requisitos: Experiência na área Formação superior Conhecimento no sistema ADP
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Contratação por sistema CLT PRECISA DE CONHECIMENTO NA ADP
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Reginaldo para o
e-mail capitalhumano@yahoo.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
18/05/2016.
Veja outras vagas de Analista departamento de pessoal no Emprega Campinas. É
100% grátis!

AUDITOR INTERNO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Grupo Arcel está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Inventário de estoque e imobilizado, auditoria de caixa,
acompanhamento de atividades administrativas e operacionais, elaboração de
relatórios, auditoria de processos operacionais (compras, vendas, conta a receber,
contas a pagar e estoque).
Requisitos: Superior completo ou cursando em Administração, Contábeis ou
Economia e experiência na função.
Salário: R$ 2.500,00
Benefícios: Vale transporte, vale refeição, assistência médica e odontológica.
Observações: Horário de trabalho: Segunda à Sexta-feira, das 07h50min às
17h50min.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana Carolina para
o e-mail ana.carvalho@royalpalm.com.br com a sigla Auditoria no campo assunto
até o dia 25/04/2016.
Veja outras vagas de Auditor Interno no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE MÉDIO PORTE NO RAMO DE TRANSPORTES está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar lançamentos contábeis , balancetes , conciliações , e
suporte ao departamento contábil da Empresa.
Requisitos: Experiência na função , Cursando / Completo Superior em Ciências
contábeis , Residir na região de Campinas/SP
Salário: R$ 1.885,00
Benefícios: CM/CO/RL/CB/FRETADO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o
e-mail recrutamento@klinderrh.com.br com a sigla ASSCC no campo assunto até o
dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE CONTÁBIL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório Contábil com foco em atendimento a empresas multinacionais de diversos
ramos econômicos está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuará na área Contábil, executando rotinas de conciliação de
contas, lançamentos contábeis, fechamento mensal, relatórios de report, apuração
de impostos diretos e etc. Necessário ter domínio das rotinas de conciliação e
fechamentos contábeis, analise de relatórios e balancetes, conhecimento em custos
será considerado um diferencial.
Requisitos: Necessário ter graduação superior (estudante ou completa) em Ciências
Contábeis. Desejável CRC ativo para os já graduados. Necessário conhecimento em
sistema integrado SAP/ORACLE, domínio de planilhas/formulas/tabelas em Excel.
Boa comunicação oral e escrita, boa apresentação pessoal e postura assertiva para
se relacionar com cliente.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, Vale refeição, Vale alimentação, Assistência Médica,
Assistência Odontológica, Convenio Farmácia, Seguro de Vida.
Observações: Horário de trabalho: de segunda a sexta das 8h às 17h10. Ter
disponibilidade para inicio imediato e de horário. Enviar CV com dados pessoais
completos (nome, endereço completo, idade e pretensão salarial). Apenas serão
selecionados CV com pretensão salarial dentro da faixa informada e cidade de
Campinas e RMC.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamento@afin.com.br com a sigla CONTABIL no campo assunto até o dia
25/04/2016.
Veja outras vagas de Analista Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR CONTÁBIL / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO CONTÁBIL DE MÉDIO PORTE está com uma vaga(s) em aberto para
AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Lançamentos contábeis , Conciliação bancária e suporte ao
departamento contábil.
Requisitos: Experiência/Vivência no departamento contábil , Cursando Ciências
Contábeis , Residir em Americana , Santa Barbara D\'Oeste ou Nova Odessa/SP
Salário: a combinar
Benefícios: CM/CO/VA (367,00) /VT
Observações: Encaminhar junto ao currículo a pretensão salarial.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o
e-mail recrutamento@klinderrh.com.br com a sigla AUXC no campo assunto até o
dia 28/04/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR CONTÁBIL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC /
SP.
Responsabilidades: Ter experiencia no cuca fresta
Requisitos: Efetua os registros das Notas Fiscais; Apura os impostos tais como
ICMS, o IPI e as contribuições como a COFINS, o PIS, o Imposto de Renda, a
Contribuição Social, o Simples Nacional; Elabora as obrigações fiscais para os
respectivos órgãos públicos; Atende a fiscalização seja federal, estadual e
municipal; Auxilia a empresa na correta tributação de seus produtos; Organiza
documentos e efetua sua classificação contábil; Gera lançamentos contábeis;
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VR, Conv Med. e Odonto.
Observações: Enviar pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de JESSICA para o email selecao.externo@yahoo.com.br com a sigla Auxescrita no campo assunto até o
dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Advogado (Cível)
Código da vaga: v1337931
Nível hierárquico: Pleno
Local: Fazenda Rio Grande / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos
● Ensino Superior completo em Direito.

● Necessário registro na OAB.
● Inglês intermediário.
● Experiência em escritórios e em departamentos jurídicos internos.
● Especialização em Direito Civil e/ou Processual Civil será um diferencial.
● Disponibilidade para atuar na Fazenda Rio Grande/PR
Responsabilidade
● Análise e elaboração de contratos, buscando atender o melhor interesse da
empresa através da análise de riscos envolvidos;
● Prestar consultoria na área de direito civil, orientando às demais áreas da
empresa e fornecendo alternativas para definição da melhor estratégia a ser
seguida;
● Registro de ações judiciais, monitoramento de prazos e audiências através do
sistema jurídico;
● Elaboração de petições no âmbito do Direito Civil e Consumerista (desde a inicial
até a apresentação de recursos aos Tribunais Superiores). Essencial ter
conhecimento de controladoria de prazos.
● Elaboração de relatórios referentes à parte contenciosa e também em relação a
status de contratos e requisições;
● Auxílio na Redação de Políticas Internas referentes ao Departamento Jurídico;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337931/advogadocivel#sthash.AdVgurUL.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico
Código da vaga: v1322952
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
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.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1322952/analistajuridico#sthash.gRcy1bQv.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Preventivo - Perfil Generalista
Código da vaga: v1337971
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos:
Escolaridade: Graduação Superior Completa em Direito, com registro na Ordem dos
Advogados do Brasil (O.A.B.)
Idiomas: Inglês /Espanhol em nível Intermediário.
Conhecimentos: Direito Público (Administrativo e Regulatório), Tributário,
Ambiental, Contratos e Societário. Desejável especialização Pós-Graduação/MBA
em assuntos correlatos.
Principais Desafios:
- Prestar assessoria às diversas áreas da empresa, quanto aos atos e fatos
surgidos, agindo sempre de forma preventiva, aconselhando sobre conveniências,
orientando quanto aos riscos e opções que melhor encaminhem às corretas
tomadas de decisão.
- Contribuir na minimização do contencioso jurídico e prejuízo causado pelas
mesmas aprimorando e disseminando o direito preventivo.
- Manter-se constantemente atualizado com as legislações e específicas do setor
elétrico.
Atividades:
- Dentre as atividades, está a análise de contratos diversos (suprimentos,
regulados e financeiros),elaboração de notificações, gestão de escritórios
terceirizados e consultas em áreas diversas, incluídas as questões societárias:
* Prestar suporte na elaboração de defesas de processos administrativos, através
da análise dos mesmos, confrontando com outras decisões (jurisprudência) e
outros processos, doutrinas e encaminhando aos órgãos julgadores.
* Contribuir para que os procedimentos gerais da empresa estejam em harmonia
com as legislações específicas em vigor, através de contatos com órgãos públicos,
advogados externos, leitura de periódicos e assessorias jurídicas contratadas.
* Realizar a manutenção dos contratos da empresa, através da atualização dos
modelos e padrões dos mesmos de acordo com as legislações vigentes.
* Contribuir no controle dos escritórios terceirizados, mediante o devido suporte
com o envio das informações necessárias para o andamento de suas atividades.

* Contribuir para a elaboração dos contratos do setor elétrico, firmados pela
Empresa, por meio de estudo, reuniões com os fornecedores e orientação quanto à
elaboração dos textos e auditoria na aplicação das cláusulas.
* Contribuir no fornecimento de subsídios para tomada de decisão, mediante a
elaboração e fornecimento de pareceres, assim como o acompanhamento e controle
dos mesmos.
* Contribuir para a manutenção e incremento da imagem institucional da CTEEP,
através de um relacionamento saudável com órgãos públicos, privados, sindicatos e
associações de classe.
Local de trabalho:
Vila Olímpia , São Paulo - SP.
Benefícios:
Assistência Médica e Odontológica;
VR;VT;
Gratificação de Férias;
PLR;
Previdência Privada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337971/advogado-preventivoperfil-generalista#sthash.UYMQawWn.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico Trabalhista
Código da vaga: v1337909
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
•Representar a empresa como Preposto em audiências trabalhistas e apoiar o
Advogado da empresa durante as audiências.
•Auxiliar nas rotinas administrativas da empresa, requisitar documentos,
confeccionar procurações e preposições. Alimentar o sistema jurídico, identificar
documentos, informar advogados e prepostos. Prestar pagamentos dos prestadores
de serviços.
•Desejável experiência em escritório de advocacia ou como preposto de empresa
ou rotina de departamento de pessoal. Vivência como preposto em audiências
trabalhistas.
•Ensino Superior completo, preferencialmente em Administração, Recursos
Humanos ou Contabilidade.
*Salário: Compatível

*Benefícios: Assistência Médica / Assistência Odontológica, Tíquete-alimentação,
Tíquete-refeição, Vale-transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: 9h00 às 18h00
Local: São Paulo: Jardins / Paulista
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337909/analista-juridicotrabalhista#sthash.or1rG5x9.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO CONTENCIOSO (mercado imobiliário)
Código da vaga: v1338265
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Estamos desenvolvendo o processo de seleção para um cliente IMPORTANTE
ESCRITÓRIO JURÍDICO COM FORTE ATUAÇÃO NO MERCADO IMOBILIÁRIO
buscamos profissional acima.
- Sólida experiência na área de CONTENCIOSO com vivência no mercado
IMOBILIÁRIO
- Atuação na Gestão de equipes, elaboração de peças, coordenação de prazos e
operação inerente e esta área para diversos clientes do escritório.
- Graduado em Direito com OAB, desejável especialização na área.
Desejável inglês.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338265/advogado-contenciosomercado-imobiliario#sthash.DTtM0CXu.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo (Gente & Gestão)
Código da vaga: v1338088
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Pontes Gesta / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Objetivo do Cargo:

Apoia, sob orientação, a elaboração de diversos controles referentes à
administração de pessoal.
Principais atividades:
- Oferece suporte para a administração de pessoal atendendo aos clientes internos;
- Elabora planilhas de escala de folgas dos colaboradores de turno;
- Controla gastos efetivos relatados em folha de pagamento, visando oferecer
informações para decisões e controles de áreas da empresa;
- Apoia outros membros do setor em atividades relacionadas a férias,
afastamentos, lançamento de ponto e outras ocorrências.
Formação:
- Curso Superior Completo ou Cursando Administração, Tecnólogo em Recursos
Humanos/Gestão de Pessoas e/ou áreas afins.
Experiência/Conhecimentos Necessários:
- Conhecimento da CLT
- Experiência anterior em atividades relacionadas às mencionadas acima.
Local de Atuação:
- Pontes Gestal/SP (próximo à Votuporanga)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338088/assistenteadministrativo-gente-gestao#sthash.7SjlmTaQ.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1293066
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Profissional responsável por atendimento a chamados relacionados a problemas de
unidade.
Necessário conhecimentos nas tabelas comerciais da área de saúde
(TUSS,AMB,TISS,BRASINDICE.
EXCEL intermediário
Posição CLT benefícios completos de mercado.
Atuação em Barueri - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1293066/assistenteadministrativo#sthash.jNXrPaeR.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Escritório
Código da vaga: v1324164
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
- Ensino Médio Completo
- Noções em suporte remoto e configuração de equipamentos eletrônicos.
- Noção intermediário de Pacote Office
- Experiência nas atividades mencionadas abaixo;
Atividades:
- Atuará em toda a rotina administrativa no setor de vendas.
- Emissão de Nf, controle financeiro, crédito e cobrança, processos de admissão,
rescisão e férias.
- Controle de benefícios.
Atendimento à equipe de vendas e a clientes.
Levantamento de dados em excel e elaboração de apresentações em Power Point
(será realizado teste prático).
Local de trabalho: Ramos
Salário: R$1250,00
Vale Refeição
Vale Transporte
Plano de saúde.
Segunda a sexta de 06h45min as 17h00min.
1:30 de Amoco.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324164/auxiliar-deescritorio#sthash.BXQ53eMP.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Junior
Código da vaga: v1338065
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Experiência na elaboração de documentos contratuais (contratos, aditivos,
rescisões, notificações e outros documentos correlatos), formalização de
documentos com o apoio do jurídico junto à parte contratada; análise de
documentação de fornecedores. Experiência na área de compras e contratações de
bancos será um diferencial.

Atividade a serem desempenhadas: um. Contratos: Elaboração de documentos
contratuais (contratos, aditivos, rescisões, notificações e outros documentos
correlatos), entender a demanda, e formalizar os documentos com o apoio do
jurídico junto à parte contratada;
Suporte as demais áreas do Grupo referente a contratos; Atendimento de
solicitações via e-mails e telefone para sanar dúvidas quanto a condições
contratuais, ajustes de contratos em sistema e demais solicitações diversas.
Analisar documentação de fornecedores. Enviar resumo para áreas de Suporte.
Montar parecer e formalizar para as áreas demandantes, conforme resultado de
análise das áreas de suporte.
Superior Completo.
Salário: R$2.964,15 + Benefícios
Horário de trabalho: Seg a Sex 09h00 às 18h00
Local de trabalho: Avenida Paulista
Vaga temporária.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338065/analistaadministrativo-junior#sthash.QuDMB7zJ.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1337920
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
- Superior Completo em Ciências Contábeis com CRC ativo;
- Sólida experiência profissional na supervisão de área financeira e contábil;
- Conhecimento de Folha de Pagamento (desejável);
- Inglês Avançado.
Local de Trabalho:
- Centro - Rio de Janeiro
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337920/gerentefinanceiro#sthash.t8CeYV1V.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1338268
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Estamos desenvolvendo o processo de seleção para um cliente IMPORTANTE
ESCRITÓRIO JURÍDICO COM FORTE ATUAÇÃO NO MERCADO IMOBILIÁRIO
buscamos profissional acima.
- Sólida experiência na área ADMINISTRATIVA, preferencialmente em escritório
Jurídico ou empresas de serviços.
- Atuação na Organização e Gestão dos processos administrativos do escritório
envolvendo:
- Faturamento
- Administração de Pessoal
- Controle de Centro de Custos por área
- Administração e controle de despesas em geral
- Reporte aos sócios
- Graduado em Administração, Finanças, Direito desejável especialização na área.
Desejável inglês.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338268/coordenadoradministrativo#sthash.LLLXH4tw.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Planejamento Sênior
Código da vaga: v1338157
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Área: Planejamento Mesa de Crédito
Atividades:
- Elaborar e analisar relatórios gerenciais;
- Preparar materiais executivos para comitês diversos;
- Desenvolver KPI’s/KPI’s e coletar de evidências para planos de ação.
Pré-Requisitos:
- Superior Completo;
- Conhecimento das ferramentas do pacote Office;
- Experiência com manipulação de bases de dados / SAS;
Local de Trabalho: Zona Sul

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338157/analista-planejamentosenior#sthash.x5gKPUox.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Junior
Código da vaga: v1338144
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Envolvimento direto na construção e aprovação do planejamento estratégico e
orçamento de Capex;
Conferência e aprovação de Solicitações de Investimento (CI’s), Requisições de
Compra, Pedidos de compra, Folha de Serviço, com relação ao orçamento;
Elaboração e consolidação de Rollin forecast detalhado por projetos;
Elaborar relatórios e análises da composição mensal do CAPEX, assegurando o
alinhamento dos investimentos ao planejamento estratégico, para envio a clientes
internos e externos;
Fazer controle mensal da conta de Obras em Andamento, analisando e justificando
projeto a projeto;
Executar diversos procedimentos e consultas no sistema SAP (principalmente
módulo PS);
Organização e apresentação no Comitê de Capex, realizado mensalmente;
Suporte às áreas de Operação / Usinas no que for relacionado ao Capex;
Utilizar SAP
Salário R$ 3.500,00 + VT, VR e Seguro de Vida
Horário de trabalho: Seg a sex das 08h00min as 17 h c/ 1h de intervalo
Tempo previsto de contrato: nove meses
Local de trabalho - Pinheiros
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338144/analista-financeirojunior#sthash.p1c2Qs74.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria
Código da vaga: v1338336
Nível hierárquico: Pleno

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
•Cargo: Analista de Controladoria
•Formação
Administração, Controladoria, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
•Pré-Requisitos
Conhecimento avançado em Excel
Inglês avançado
•Atividades
- Elaboração e controle de orçamento (comparativo entre Real x Orçado);
- Elaborar controle de despesas por área, propondo melhorias e possíveis reduções
de custos;
- Elaboração de relatórios gerenciais;
- Fechamento mensal de resultados gerenciais;
- Relatório de vendas por segmento;
- Curva ABC de clientes e fornecedores.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338336/analista-decontroladoria#sthash.MyBMJF3K.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Jr.
Código da vaga: v1337937
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Pré-requisitos:
Formação superior completa em Direito e Ciências Contábeis.
Experiência na área tributária em empresas de grande porte.
Conhecimento em tributação das operações do varejo será considerado um
diferencial;
Conhecimento em sistemas operacionais Oracle e Mastersaf será considerado um
diferencial;
Pacote Office.
Competências e Habilidades:
Foco em resultados;
Capacidade analítica e atenção a detalhes;
Raciocínio lógico e proatividade para resolução de problemas;
Senso de urgência e discernimento das prioridades;
Negociação;
Capacidade de trabalhar sob pressão;

Bom relacionamento interpessoal.
Principais Atividades e Responsabilidades:
Apuração de ICMS;
Elaboração de obrigações acessórias da RFB/SEFAZ (SPED, GIA, SEF, DAPI, DIME);
Atendimento a auditoria externa e a Fiscalização;
Acompanhamento das mudanças da legislação tributária, jurisprudências e
posicionamentos;
Elaboração de relatórios e demonstrativos auxiliares.
Local de trabalho: Laranjeiras - RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337937/analista-fiscaljr#sthash.O2mNt3O0.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Contas a pagar:
Escolaridade Mínima : Ensino Médio Completo
Experiência comprovada em carteira de no mínimo dois anos na função.
Vaga para Ambos os sexos
Facilidade em informática
Algumas 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
Local: Pavuna (Morar nas proximidades ou ter fácil acesso)
Horário: De segunda-feira a sexta-feira de 08h00minh às 17h30minh
A empresa oferece salário de R$ 2700,00 + VT + VR (R$ 19,50) + Plano de saúde
+ Plano Odontológico
Os interessados dentro de o perfil enviar currículo no CORPO do e-mail para
recrutamento.andreiarh@gmail.com colocando no campo assunto: ASSISTENTE DE
CONTAS A PAGAR

Assistente Jurídico.
Requisitos.
Profissional dinâmico e pró-ativo, que fará serviços internos e externos;
Escolaridade.

Ensino Superior em Direito, cursando a partir do 7º período, à noite e
preferencialmente com carteira da OAB.
Interesse nas áreas cível e regulatório;
Execução de tarefas junto aos cartórios dos foros regionais e da capital;
Dar assistência aos Advogados na manutenção de pastas processuais,
acompanhamento processual, Peticionamentos sob orientação e as demais
atividades pertinentes a função.
Candidatos Interessados, deverão encaminhar o currículo com o titulo “Assistente
Jurídico”
para o e-mail: felipe.pavao@dpsp.com.br

ASSISTENTE CONTÁBIL - 01 VAGA
REQUISITOS DA VAGA
Sexo feminino;
A partir dos 23 anos;
Ensino superior ou técnico cursando em CIÊNCIA CONTÁBEIS;
Residir próximo ou ter fácil acesso à Penha;
É OBRIGATÓRIO ter, pelo menos, 01 (um) ano de experiência na função
COMPROVADA EM CTPS e nas rotinas de classificação, lançamentos e análise
contábeis, elaboração de balanços e balancetes, declarações fiscais e demais
rotinas pertinentes ao setor;
Será um DIFERENCIAL possuir experiência no Sistema Alterdata ou similares;
Comprometimento, determinação, organização e facilidade de resolver problemas
complementam o perfil.
ATIVIDADES
Lançamentos contábeis, conciliações, análise contábil, elaboração de balanços e
balancetes, declarações fiscais e demais rotinas pertinentes ao setor.
DADOS DA VAGA
Salário: R$1330,00 (Inicial)
Benefícios: VT, alimentação no local, reembolso do INSS, ajuda de custo
Horário: Segunda a sexta-feira, das 08h30minhs às 18h15minhs.
Local de Trabalho: Penha
Os interessados e dentro do perfil devem encaminhar currículo NO CORPO DE EMAIL para paola.grupotalentos@yahoo.com.br, colocando no assunto ASSISTENTE
CONTÁBIL (PENHA).

Assistente Fiscal
Escolaridade Mínima : Ensino Médio Completo
Experiência comprovada em carteira de no mínimo cinco anos na função.
Vaga para Ambos os sexos
Necessário experiência no sistema NASAJON
Facilidade em informática
Conhecimento em escrituração de livros e legislação
Algumas atividades: Realizar apuração e declaração de impostos diretos e indiretos
e escrituração fiscal, atender fiscalizações da empresa, gerar guias de impostos
estaduais, federais e municipais.
Local: Pavuna (Morar nas proximidades ou ter fácil acesso)
Horário: De segunda-feira a sexta-feira de 08h00minh às 17h30minh
A empresa oferece salário de até R$ 2700,00 + VT + VR (R$ 19,50) + Plano de
saúde + Plano Odontológico
Os interessados dentro de o perfil enviar currículo no CORPO do e-mail para
recrutamento.andreiarh@gmail.com colocando no campo assunto: ASSISTENTE
FISCAL PAVUNA
FIQUEM ATENTOS! As entrevistas serão agendadas em resposta aos currículos
enviados. NÃO SERÃO ABERTOS CURRÍCULOS EM ANEXO.

AUXILIAR FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Médio porte está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: É necessário experiência na função. Será responsável por
lançamentos de notas, deverá classificar por centro de custo e finalidade.
Solicitação de boletos a fornecedores quando necessário, conhecimentos em
impostos com ISS, IR, PIS, entre outros. Contas a pagar e análise de relatórios.
Requisitos: Graduado ou graduando em administração ou ciências contábeis
Salário: R$ 1.600,00
Benefícios: V.A 75.38 + VT + Seguro de vida
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
emvagas@gmail.com com a sigla Auxiliar Financeiro no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA FISCAL SENIOR / MOGI MIRIM / SP / 1 VAGA(S)
MV Gestão de Pessoas em parceria com empresa de Médio Porte está com uma
vaga(s) em aberto para MOGI MIRIM / SP.
Responsabilidades: Apuração de Impostos (Federais/ estaduais e municipais)
experiência em faturamento, fretes e conciliação bancária.
Requisitos: Ensino Médio Completo e Será considerado um diferencial estar
cursando nível superior.
Salário: a combinar
Benefícios: Assist. Médica / Medicina em grupo, Cesta básica, Convênio com
farmácia, Vale-transporte,
Observações: ATENÇÃO: A EMPRESA/CLIENTE TEM ACESSO DIRETO EM NOSSO
SITE, NÃO ACEITAMOS CURRÍCULOS VIA E-MAIL, ENTRAR NO SITE E CADASTRAR,
OU COMPARECER COM CURRICULO ATUALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA
VOLUNTÁRIO CHIQUITO VENÂNCIO Nº 275 - SALA 05 - CEN TRO DE MOGI
MIRIM/SP - PRÓXIMO A PREFEITURA DE MOGI MIRIM/ SUBWAY (HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO DAS 08h00min AS 17h00min) COBRAMOS UMA TAXA SIMBÓLICA
DE R$ 10,00 MENSAIS.
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site
WWW.MVGESTAODEPESSOAS.COM.BR para o código de identificação da vaga até o
dia 26/04/2016.
Veja outras vagas de Analista Fiscal Senior no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSO / JAGUARIUNA / SP / 1 VAGA(S)
MV Gestão de Pessoas em parceria com empresa de Médio Porte está com uma
vaga(s) em aberto para JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: Atividades pertinentes ao Departamento De Pessoal.
Requisitos: Superior completo em Administração, contábeis ou Direito. Experiência
mínima de cinco anos, amplo conhecimento em Administração de departamento de
pessoal, legislação trabalhista, previdenciária, rotinas e cálculos, cargos e salários.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: ATENÇÃO: A EMPRESA/CLIENTE TEM ACESSO DIRETO EM NOSSO
SITE, NÃO ACEITAMOS CURRÍCULOS VIA E-MAIL, ENTRAR NO SITE E CADASTRAR,
OU COMPARECER COM CURRICULO ATUALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: R UA
VOLUNTÁRIO CHIQUITO VENÂNCIO Nº 275 - SALA 05 - CENTRO DE MOGI
MIRIM/SP - PRÓXIMO A PREFEITURA DE MOGI MIRIM/ SUBWAY (HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO DAS 08h00min AS 17h00min) COBRAMOS UMA TAXA SIMBÓLICA
DE R$ 10,00 MENSAIS.

Os interessados deverão cadastrar o currículo no site
WWW.MVGESTAODEPESSOAS.COM.BR para o código de identificação da vaga até o
dia 26/04/2016.
Veja outras vagas de Analista de Departamento Pesso no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ANALISTA FISCAL SENIOR / MOGI MIRIM / SP / 1 VAGA(S)
MV Gestão de Pessoas em parceria com empresa de Médio Porte está com uma
vaga(s) em aberto para MOGI MIRIM / SP.
Responsabilidades: Apuração de Impostos (Federais/ estaduais e municipais)
experiência em faturamento, fretes e conciliação bancária.
Requisitos: Ensino Médio Completo e Será considerado um diferencial estar
cursando nível superior.
Salário: a combinar
Benefícios: Assist. Médica / Medicina em grupo, Cesta básica, Convênio com
farmácia, Vale-transporte,
Observações: ATENÇÃO: A EMPRESA/CLIENTE TEM ACESSO DIRETO EM NOSSO
SITE, NÃO ACEITAMOS CURRÍCULOS VIA E-MAIL, ENTRAR NO SITE E CADASTRAR,
OU COMPARECER COM CURRICULO ATUALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA
VOLUNTÁRIO CHIQUITO VENÂNCIO Nº 275 - SALA 05 - CEN TRO DE MOGI
MIRIM/SP - PRÓXIMO A PREFEITURA DE MOGI MIRIM/ SUBWAY (HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO DAS 08h00min AS 17h00min) COBRAMOS UMA TAXA SIMBÓLICA
DE R$ 10,00 MENSAIS.
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site
WWW.MVGESTAODEPESSOAS.COM.BR para o código de identificação da vaga até o
dia 26/04/2016.
Veja outras vagas de Analista Fiscal Senior no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA FISCAL / SANTA BARBARA DO OESTE / SP / 1 VAGA(S)
Padrhão Recursos Humanos está com uma vaga(s) em aberto para SANTA
BÁRBARA DO OESTE / SP.
Responsabilidades: Irá atuar como analista fiscal em indústria de grande porte.

Requisitos: Possuir experiência em apuração e conferência de impostos, emissão e
lançamentos de notas fiscais; preferencialmente com superior completo em áreas
afins; residir em Santa Bárbara ou Americana.
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 FISCAL no campo assunto até o dia
26/04/2016.
Veja outras vagas de Analista Fiscal no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ALIMENTAÇÃO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS está com uma 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 duas vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.

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

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 duas 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 duas 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!

PADEIRO/CONFEITEIRO / PAULÍNIA / 2 VAGA(S)
empresa no ramo de supermercado está com duas 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 Auriane 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 uma 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 Itapura, 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!

Nutricionista (Gerente de Unidade)
Código da vaga: v1329551
Nível hierárquico: Gerência
Local: Garuva / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Acompanhar o preparo e a distribuição das refeições, assegurando a qualidade dos
alimentos;
Fazer gestão da equipe, orientando com relação às atividade e procedimentos a
serem seguidos;
Realizar atendimento ao cliente;
Rotinas administrativas da Unidade
Requisitos:
Ensino Superior Completo em Nutrição com CRN ativo;
Experiência em gestão de restaurante industrial;
Boas Práticas de Manipulação de Alimentos;
Desejável conhecimento no sistema Teknisa
Benefícios:
Alimentação no local;
Vale Alimentação;
Seguro de Vida;
Convênio Educação;
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Universidade Corporativa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1329551/nutricionista-gerentede-unidade#sthash.lClM64Te.dpuf
www.vagas.com.br

Sous Chefe
Código da vaga: v1330285
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
• Apoiar o chefe de cozinha nas tarefas do dia‐a‐dia como execução e finalização de
pratos, orientação da equipe de cozinha durante o turno em que estará
responsável. Preparar em conjunto com o chefe de cozinha novos pratos,
realizando combinações de alimentos e temperos. Controlar o prazo de validade dos
alimentos e mercadorias. Monitorar diariamente a limpeza da cozinha. Executar as
atividades dos diversos setores da cozinha. Garantir o cumprimento integral das
boas práticas de segurança alimentar. Recolher os alimentos no final dos serviços e
encaminhar ao destino apropriado.
• Necessário experiência na função.
• Desejável superior completo em Gastronomia ou cursos afins.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1330285/souschefe#sthash.YXxiYfg6.dpuf
www.vagas.com.br

Cozinheiro - Belo Horizonte
Código da vaga: v1328583
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
Ensino fundamental completo;
Conhecimento de Gastronomia, preparo de cardápios, conservação de alimentos e
utilização de eletrodomésticos e utensílios básicos de cozinha.
Atividades:
* Definir cardápio e preparar alimentos para as refeições (almoço e lanches) dos
Diretores e convidados (clientes), obedecendo aos horários diários e calendário de
eventos estabelecidos pela empresa;

* Controlar o estoque da cozinha, zelando pelo armazenamento adequado dos
alimentos e providenciando a compra das mercadorias a fim de atender as
necessidades de consumo.
Benefícios:
* Salário compatível com o mercado;
* Vale transporte;

* Vale alimentação;
* Plano de saúde;
* Assistência Odontológica;
* Participação nos Resultados;
Local de Trabalho:
Belo Horizonte
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328583/cozinheiro-belohorizonte#sthash.pKhUoMbA.dpuf
www.vagas.com.br

Copeira (o)
Código da vaga: v1328132
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
- Serviços de copa em geral;
- Prepara pratos para o almoço;
- Monta mesa de café da manhã e almoço;
- serve água e café aos clientes e funcionários;
- lava alimentos e a louça, entre outras funções.
Local de trabalho: Zona Sul.
Horário: Das 12h45 às 22h.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328132/copeirao#sthash.dK6i5ABq.dpuf
www.vagas.com.br

Nutricionista (Gerente de Unidade) - São José dos Pinhais

Código da vaga: v1329920
Nível hierárquico: Pleno
Local: Paraná / BR
Quantidade de vagas: uma
Acompanhar o preparo e a distribuição das refeições assegurando a qualidade dos
alimentos;

Fazer gestão da equipe, orientando com relação às atividade e procedimentos a
serem seguidos; Realizar atendimento ao cliente;
Rotinas administrativas da Unidade
Requisitos:
Ensino Superior Completo em Nutrição com CRN ativo;
Experiência em gestão de restaurante industrial;
Boas Práticas de Manipulação de Alimentos; Desejável conhecimento no sistema
Teknisa Benefícios:
Alimentação no local;
Vale Alimentação;
Seguro de Vida; C
convênio Educação;
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Universidade Corporativa.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1329920/nutricionista-gerentede-unidade-sao-jose-dos-pinhais#sthash.0oUk0llE.dpuf
www.vagas.com.br

Técnica (o) em Nutrição
Código da vaga: v1328803
Nível hierárquico: Técnico
Local: Valinhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Será responsável pelo gerenciamento do restaurante
• Supervisionar compras;
• Supervisionar recepção de gêneros;
• Supervisionar controle de estoques;
• Transmitir instruções à equipe;
• Supervisionar pessoal operacional;
• Supervisionar preparo de refeições;
• Supervisionar distribuição das refeições;
• Efetuar controle higiênico-sanitário;
• Controle de higiene dos alimentos no recebimento/armazenamento e distribuição.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328803/tecnica-o-emnutricao#sthash.4kBiPZ2z.dpuf
www.vagas.com.br

Nutricionista
Código da vaga: v1329918
Nível hierárquico: Pleno
Local: Nova Europa / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Responder pela padronização das refeições servidas aos empregados nos refeitórios
das fazendas;
Cumprir as normas da vigilância sanitária e procedimentos internos da empresa,
bem como responder tecnicamente a empresa;
Realizar auditorias, visando maior qualidade (equilíbrio nutricional) e redução de
custos;
Preparar as equipes dos restaurantes, através de treinamentos (teórico e prático);
Analisar as carências alimentares e o conveniente aproveitamento de recursos
utilizados;
Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos,
assegurando a melhoria proteica, racionalidade e economicidade dos cardápios;
Planejar e programar a compra e requisitar o pagamento dos gêneros alimentícios
e/ou materiais quando necessário, através de requisição de compra, para todas as
fazendas;
Responder pela qualificação dos fornecedores para os restaurantes das fazendas;
Desenvolver e acompanhar o manual de boas práticas em todas as fazendas;
Disponibilidade para viajar e por vezes pernoitar;
Desejável CNH categoria B;
Residir ou ter disponibilidade para residir em Nova Europa.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1329918/nutricionista#sthash.Qj2stYKt.dpuf
www.vagas.com.br

PADEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do ramo varejista em parceria com a Luandre. está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Atuar na fabricação de pães, doces e bolos em geral.
Requisitos: Ensino Fundamental. Necessária experiência. Residir na região de
Campinas. Disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 das 14h ás 22h.
Salário: R$ 1.362,82
Benefícios: VT + VR
Observações: CADASTRAR O CURRÍCULO NO SITE DA LUANDRE, COMPARECER NA
CONSULTORIA LUANDRE PARA ENTREVISTA 04/04/2016 AS 15h00 COM

CURRÍCULO IMPRESSO E CANETA EM MÃOS. RUA JOSÉ PAULINO, 412 – CENTRO.
ATENÇÃO NÚMERO LIMITADO DIÁRIO PARA ENTREVISTA
Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo até o endereço
joyce.souza@luandre.com.br, para a vaga de PADEIRO aos cuidados de JOYCE até
o dia 05/05/2016.
Veja outras vagas de PADEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SUPERVISOR DE CAFETERIA / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Cafeteria - Confidencial está com três vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Responsável pela condução do atendimento especializado aos
clientes da cafeteria, gestão dos atendentes, assegurando qualidade, agilidade e
profissionalismo.
Requisitos: Necessário conhecimentos de gestão de pessoas e processos de bar,
restaurantes e cafeterias.
Salário: a combinar
Benefícios: pacote - à confirmar na entrevista.
Observações: Necessário disponibilidade de horário para Escala 6x1.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cynthia para o email cynthia.silva@adecco.com com a sigla Supervisor Cafeteria no campo assunto
até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Supervisor de Cafeteria no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

SALGADEIRO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)

Nacionalidade e porte da empresa: Nacional de médio porte com 160 funcionários.
Ramo da empresa: Alimentos está com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA /
SP.
Responsabilidades: Confecção de salgados em geral. Separação de ingredientes,
elaborar recheios, entre demais atividades.
Requisitos: Experiência na função.
Salário: a combinar

Benefícios: Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência
Odontológica, Estacionamento, Participação nos lucros, Restaurante na empresa,
Seguro de vida em grupo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sheila para o email dp@paodequeijoecia.com.br com a sigla Salgado 2016 no campo assunto até o
dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de SALGADEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CONFEITEIRO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO EM AMERICANA está com uma vaga(s) em
aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Experiencia na função Elaborar receitas de doces, bolos,
biscoitos e outras sobremesas, zelando pela validade e qualidade dos produtos.
Experiência na função.
Requisitos: Experiência na função.
Salário: a combinar
Benefícios: Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência
Odontológica, Estacionamento, Participação nos lucros, Restaurante na empresa,
Seguro de vida em grupo, Vale-transporte Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: Disponibilidade de horário.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sheila para o email dp@paodequeijoecia.com.br com a sigla Confeiteiro 2016 no campo assunto
até o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de CONFEITEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)

Restaurante tradicional em Campinas contrata auxiliar de cozinha. está com duas
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Restaurante em Campinas contrata auxiliar de cozinha, homem
ou mulher.
Requisitos: Experiência mínima de seis meses.
Salário: R$ 1.210,00

Benefícios: VALE TRANSPORTE + REFEIÇÃO + SEGURO DE VIDA + ESTIMATIVA DE
GORJETA + PLANO ODONTOLÓGICO + BONIFICAÇÃO + BONIFICAÇÃO + POR
METAS.
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alex para o e-mail
cozinharh@hotmail.com com a sigla aux no campo assunto até o dia 26/04/2016.
Veja outras vagas de auxiliar de cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUX COZINHA REVEZAMENTO TURNO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CAMPINAS RH em parceria com Empresa. está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Experiencia anterior em cozinha, auxiliando cozinheiro na
preparação de alimentos, organizando da cozinha, demais rotinas da função.
Requisitos: Ensino fundamental, residir em Campinas, Barão Geraldo.
DISPONIBILIDADE TOTAL para trabalhar cobrindo turnos (manhã, tarde e noite).
Salário: R$ 1.230,00
Benefícios: Vale alimentação R$ 250,00, Vale Transporte, Refeição Local, Convênio
Médico.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sirlene para o email selecao@campinasrh.com.br com a sigla Aux Cozinha no campo assunto até o
dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de AUX COZINHA REVEZAMENTO TURNO no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

COZINHEIRO (A) / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
RESTAURANTE está com uma vaga(s) em aberto para NOVA ODESSA / SP.

Responsabilidades: Realizar o preparo dos alimentos , auxílio na elaboração de
cardápios , auxiliar na limpeza da cozinha.
Requisitos: Experiência na função , Ensino Fundamental/Médio completo , Cursos
na área será um diferencial. Residir em Nova Odessa/SP
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: VT/RL

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o
e-mail recrutamento@klinderrh.com.br com a sigla COZ no campo assunto até o
dia 28/04/2016.
Veja outras vagas de COZINHEIRO (A) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SUSHIMAN / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RESTAURANTE EM CAMPINAS CONTRATA! está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: SUSHIMAN irá se responsabilizar por buffet, organização da
loja, validade e manuseio dos alimentos, delegando funções aos auxiliares.
Requisitos: Elaboração de Buffet, preparo de Temakis, manuseio de peixes... Todas
as responsabilidades de um SUSHIMAN. NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COMPROVADA
DE NO MINIMO dois ANOS.
Salário: a combinar
Benefícios: FIXO+PREMIAÇÃO+V.T+UNIFORME+CESTA+ALIMENTAÇÃO NO LOCAL
Observações: SISTEMA 12X36 (TRABALHA uma DIA E FOLGA O OUTRO) HORÁRIO:
10h30minH ÀS 22h30minH (15 FOLGAS NO MÊS)
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Dayane Ramos
para o e-mail dayaneframos@ymail.com com a sigla Sushiman chefe no campo
assunto até o dia 01/05/2016.
Veja outras vagas de Sushiman no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AJUDANTE DE COZINHA - COPACABANA
Rede Hospitalar seleciona para seu quadro de funcionários:

AJUDANTE DE COZINHA
LOCAL DE TRABALHO: COPACABANA
HORÁRIO: 07h ÀS 17h de Segunda a Sexta
BENEFÍCIOS: Alimentação no local, Assistência Médica (Bradesco), Odontológica
(Bradesco), vale transporte, desconto com instituições de ensino, desconto em
farmácias.
PRÉ- REQUISITOS: Ensino fundamental completo e experiência na área

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Executar o pré-preparo das refeições que serão servidas através da orientação do
Cozinheiro, realizando o descasque e os cortes dos alimentos, com a finalidade de
agilizar o processo de elaboração dos mesmos.
- Auxiliar o Cozinheiro nas etapas de elaboração das refeições (grelhar, fritar e
cozinhar), por meio de solicitações do mesmo, com objetivo de cumprir
efetivamente a rotina.
- Apoiar a Nutricionista na pesagem dos alimentos prontos, por meio de utilização
da balança de precisão, a fim de efetuar o cálculo de porcentual de quilo produzido
a fim de evitar prejuízo financeiro e desperdício dos mesmos.
- Transportar no carrinho as preparações para o local a serem servidos, bem como
repor e recolher ao final de cada refeição, com objetivo de manter o balcão de
alimentação abastecido e higienizado.
Os interessados deverão encaminhar os currículos no corpo do e-mail para:
atraindotalentos@gmail.com
Colocando no assunto: Ajudante de Cozinha - Copacabana

PIZZAIOLO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
NICO PANETERIA está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Preparo das massas, recheios, molhos, organização do local de
trabalho e demais rotinas da função.
Requisitos: Preparo das massas, recheios, molhos, organização do local de trabalho
e demais rotinas da função.
Salário: a combinar
Benefícios: VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NO LOCAL Escala de trabalho 6X1
– um domingo por mês. Horário: 17H00 ÁS 1H00
Observações: ATENÇÃO: RETORNO PARA AGENDAR A ENTREVISTA VAI SER POR EMAIL POR ISSO FIQUE ATENTO EM SUA CAIXA DE ENTRADA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de THALITA para o email rh@nicopaneteria.com.br com a sigla PIZZAIOLO no campo assunto até o dia
28/04/2016.
Veja outras vagas de PIZZAIOLO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AJUDANTE DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Bar Restaurante Seo Rosa está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: – Limpeza e organização da cozinha e utensílios – Auxilio no
preparo de alimentos
Requisitos: – Ter experiências anteriores será um diferencia.
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios: – Refeição no Local – Auxilio Combustível ou VT. – Convenio Médico e
Odontológico. – Cesta Básica, Estimativa de Gorjeta
Observações: – Vagas para o perfil masculino – Disponibilidade de Horário
Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo até o endereço Rua
Dr. Emilio Ribas, 567 Cambuí - Campinas /SP, para a vaga de Ajudante de Cozinha
aos cuidados de Caroline Pitta até o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de Ajudante de Cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SUB-GERENTE DE FASTFOOD / VALINHOS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa do ramo alimentício contrata: está com duas vaga(s) em aberto para
VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Atividades a desenvolver: - Ajudar ao gerente na operação da
loja, nos indicadores de Vendas, Controle de Estoque (Inventário), Controle de
custo de alimentos, Manutenção da loja (orçamentos, negociação,
acompanhamento), Auxiliar no gerenciamento de pessoas, Treinamento de
funcionários, atendimento aos clientes
Requisitos: - Masculino / Feminino; - Residir em Valinhos-SP - Ensino Médio
completo ou superior; - Conhecimento nível intermediário em informática
(manuseio de equipamentos eletrônicos); - Facilidade com cálculos e gestão de
pessoas; - Comunicativo (a), proativo (a), dinâmico (a), que goste de trabalhar
com o público, espírito de liderança, habilidade em treinar pessoas. - Experiência
no Ramo de alimentos de preferencia FastFood.
Salário: a combinar
Benefícios: A empresa oferece: - Salário compatível com o mercado; - Vale
Transporte; - Cesta Básica; - Treinamento; - Uniforme; - Refeição no Local. Horário
de Trabalho: a combinar.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Valdice para o email subger_valinhos@hotmail.com com a sigla Subger no campo assunto até o dia
25/05/2016.

Veja outras vagas de Sub-Gerente de FastFood no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

COZINHEIRO LÍDER / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Seo Rosa Bar Restaurante está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Preparação de pratos, liderar equipe na ausência do Chefe de
Cozinha limpeza do ambiente de trabalho, manutenção do estoque.
Requisitos: Ter conhecimento em risotos, peixes, pratos elaborados. Mínimo três
ano de experiência;.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Medica, Assistência Odontológica, Auxilio Combustível, Cesta
Básica
Observações: Residir em Campinas Disponibilidade de trabalho finais de semana e
período noturno. Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo
até o endereço Rua Dr. Emilio Ribas, 567 Cambuí – Campinas /SP, para a vaga de
Chefe de Cozinha aos cuidados de Caroline Pitta até o dia 30/04/2016.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Caroline Pitta para
o e-mail inovacaodobrasil@gmail.com com a sigla Cozinheiro no campo assunto até
o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de Cozinheiro Líder no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CHEFE DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Seo Rosa Bar Restaurante Cambuí Campinas está com uma 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: Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo até o
endereço Rua Dr. Emilio Ribas, 567 Cambuí – Campinas /SP, para a vaga de Chefe
de Cozinha aos cuidados de Caroline Pitta até o dia 30/04/2016.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Caroline Pitta para
o e-mail inovacaodobrasil@gmail.com com a sigla Chefe de Cozinha no campo
assunto até o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de Chefe de Cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SUPERVISOR / CAMPINAS - SP / 4 VAGA(S)
Octávio Café, cafeteria renomada na região de São Paulo. está com quatro vaga(s)
em aberto para Campinas - SP.
Responsabilidades: Atendimento, gestão de equipe, delegar atividades, fazer
escalas, verificar folha de ponto, relatórios, abertura e fechamento de caixa,
controle de estoque e desperdício, entre outras atividades.
Requisitos: Conhecimento com gestão de pessoas, escala de folgas, relatórios,
organização e Atendimento.
Salário: R$ 1.580,10
Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição (R$ 440,00 ao mês) + Vale
Alimentação (R$ 86,72 ao mês) + Assistência Médica + Seguro de Vida.
Observações: Vaga Efetiva Escala 6x1 Horário: Manhã ou Tarde.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Andréia Santos
para o e-mail andreia.santos@adecco.com com a sigla no campo assunto até o dia
20/05/2016.
Veja outras vagas de Supervisor no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUTOMOTIVA

FUNILEIRO / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
Viação Ouro Verde está com uma vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Realizar as atividades pertinentes a função de um funileiro.
Requisitos: - Experiência na função de Funileiro em nos serviços de recuperação de
peças, estrutura e chaparia, desmontagem e montagem de carroceria, preparação
de chaparia para pintura e montagem de acabamentos.
Salário: a combinar

Benefícios: Refeição no local, Convênio Médico, Convênio Farmácia, Cesta Básica,
Transporte.
Observações: Os interessados deverão encaminhar o currículo com pretensão
salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Adriana para o email recrutamento@ouroverde.com.br com a sigla Funileiro no campo assunto até o
dia 25/04/2016.
Veja outras vagas de Funileiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Tapeceiro (Automotivo)
Código da vaga: v1321836
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Contratação temporária, com chances de efetivação.
Benefícios: VT (desconto 6%) e Vale-refeição (15,00 dia), após AM (extensiva, sem
desconto).
Salário: R$ 1.550,00
Requisitos: Saber costurar, de preferência que tenha trabalhado em costura de
banco de carro.
Horário: 8h00 às 17h00 segunda a sábado
Avalie a descrição da
- See more at: HTTPS://www.vagas.com.br/vagas/v1321836/tapeceiroautomotivo#sthash.62OKlbBI.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista de Manutenção Automotiva (Corporativo)
Código da vaga: v1336215
Nível hierárquico: Sênior
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
REQUISITOS:
Ensino Superior completo em Engenharia;
Inglês intermediário;
Domínio do Pacote Office;
Conhecimento em MS Project;
Experiência em Engenharia de Manutenção; Engenharia de Confiabilidade;
Planejamento e Controle da Manutenção; PDCA e Gestão de Projetos.
RESPONSABILIDADES:
Atuar no acompanhamento e desenvolvimento de equipamentos agrícolas;

Mapear novas tecnologias aplicáveis ao negocio agrícola;
Realizar projetos de otimização operacional de frotas visando desempenho, custo e
confiabilidade;
Participar de desenvolvimento de planos de manutenção de frota;
Atuar em melhoria continua dos processos de manutenção.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1336215/especialista-demanutencao-automotiva-corporativo#sthash.yYbwyHag.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1336687
Nível hierárquico: Sênior
Local: Andradina / SP / BR
Atividades:
Liderar e desenvolver a equipe de manutenção do processo que está inserido de
forma a suprir os recursos mecanizados necessários a produção, garantindo a
entrega no que tange a prazo, custo e qualidade.
Requisitos:
Conhecimento com colhedora.
Formação técnica em mecânica ou elétrica, superior em engenharia será um
diferencial.
Empresa localizada no raio de 200 km da cidade de Andradina/SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1336687/encarregado-demanutencao-automotiva#sthash.MYvUSLZf.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Produção
Código da vaga: v1336496
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Principal missão:
Assegurar a desempenho do seu Setor, gerenciando os recursos humanos e
materiais envolvidos com foco em melhoria contínua.
Perfil buscado:
Graduação completa preferencialmente em Engenharia;
Experiência anterior como Supervisor de Produção no ramo Automotivo /
Autopeças;
Conhecimentos em máquinas injetoras;

Desejável conhecimento em Lean manufacturing;
Inglês avançado;
Avalie a descrição
- See more at: HTTPS://www.vagas.com.br/vagas/v1336496/supervisor-deproducao#sthash.HcRfIEtI.dpuf
www.vagas.com.br

Projetista de Automação Industrial
Código da vaga: v1334861
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
VAGA EXCLUSIVA PARA PROFISSIONAIS QUE POSSUEM RESIDÊNCIA FIXA NA
REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.
Projetista de Automação Industrial
Profissional deve estar apto a desenvolver projetos para painéis elétricos, e de
controle em automação industrial integrando elementos como CLP's, IHMs, robôs,
sistemas de visão e sensores, etc, com especificação e criação de lista de materiais
e serviços relacionados.
•
Formação:
Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Automação e Controle.
•
Conhecimentos:
NR10 e NR12;
Eletro-hidráulica e Eletropneumática básica;
Pacote Office;
AutoCAD e Eplan.
•
Experiência:
Necessário experiência na função com atuação principalmente em projetos elétricos
industriais, preferencialmente no desenvolvimento de máquinas e sistemas para o
setor automotivo.
•
Requisitos:
Disponibilidade para viagens.
•
Pacote de Benefícios:
Salário compatível com o mercado;
Plano de saúde com coparticipação;
Alimentação;
Transporte;
Participação no Lucros;
Prêmio Assiduidade;
Seguro de Vida;
Plano Odontológico com Coparticipação mensal;
Ajuda de custo para curso de inglês empresarial;
Plano de Cargos e Salários.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334861/projetista-deautomacao-industrial#sthash.J9fVeQKs.dpuf
www.vagas.com.br

Controlador de Testes
Código da vaga: v1335258

Nível hierárquico: Técnico
Local: Campinas / SP / BR
- Preparar e instrumentar veículos e demais sistemas para ensaio nos
dinamômetros de chassi;
- Confeccionar dispositivos necessários para a realização de ensaios de veiculos.
Aplicação dos sistemas de medições necessários, para realização de ensaio de
emissões veiculares;
- Realizar ensaios em dinamômetro e veículos, assim como a operação de
analisadores de emissões veiculares e diversos equipamentos de teste;
- Executar testes de emissões veiculares, consumo de combustível, monóxido de
carbono em regime de marcha lenta e evaporativas conforme normas aplicáveis
(NBR6601, NBR7024, NBR11481, NBR10972 e Diretiva 70/220/CEE); - Coletar
amostras de aldeídos e etanol não queimado conforme normas aplicáveis;
- Executar testes em componentes automotivos conforme procedimentos e normas
aplicáveis;
- Executar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos conforme
programado;
- Calibrar os sistemas de medição existentes, interna ou externamente conforme
aplicável;
Possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B.
Benefícios;
* Assistência Médica e Odontológica;
* Convênio com Farmácia;
* Transporte Fretado;
* Restaurante na empresa.
- See more at: HTTPS://www.vagas.com.br/vagas/v1335258/controlador-detestes#sthash.Ud00TwBI.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Peças Automotivas

Código da vaga: v1334444
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: duas
Principais atividades:
Fiscalizar a limpeza e a organização do ambiente de trabalho;
Respeitar os procedimentos de funcionamento da logística de peças da Marca;
Participar dos inventários. Assegurar o acompanhamento e a gestão administrativa
Reagrupar e analisar os diversos pedidos, assegurando a distribuição dos mesmos
após modificação e validação da hierarquia;

Analisar e processar as anomalias de estoque, recepção, faturamento, e também as
soluções; Processar administrativamente as devoluções de peças novas, como
também analisar e cuidar dos litígios de qualidade, transporte e garantias de peças;
Controlar regularmente o estado dos pedidos e transmitir aos interlocutores
envolvidos todas as informações necessárias (prazos de entrega,
indisponibilidade…);
Controlar a conformidade entre os créditos (faturas, fichas ou borderôs de entrega
da Marca, fornecedores, Clientes) encaminhando ao serviço contábil.
Assegurar a criação, atualização, classificação e o arquivamento dos diversos
dossiês (notas fiscais, litígios, devoluções de peças, garantias…);
Pré Requisitos:
Possuir conhecimento em informática e domínio de peças automotivas;
Ser organizado e proativo;
Facilidade de relacionar-se e bom negociador;
Habilidades em análise e solução de problemas;
2º grau completo.
Benefícios:
Assistência Médica;
Assistência Odontológica;
Programa de Participação nos Resultados;
Seguros de Vida;
Subsídio Educacional;
Refeição.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334444/supervisor-de-pecasautomotivas#sthash.Hx6qEiDm.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE TÉCNICO
Código da vaga: v1334483
Nível hierárquico: Técnico

Local: Santo André / SP / BR
Requisitos:
Formação técnica em Eletromecânica, Mecatrônica, Elétrica, Eletrônica ou Mecânica
Inglês avançado
Necessária vivência no segmento automotivo
Necessária experiência em análise e solução de problemas em instalações e
equipamentos industriais
Disponibilidade para viagens constantes
Atividades:

Assistência técnica em instalações e equipamentos industriais no segmento
automotivo
Visita técnica ao cliente visando análise critica e melhorias nas instalações e nos
processos de produção
Conhecimentos necessários:
Conhecimentos técnicos em elétrica, eletrônica e mecânica
Conhecimentos em meios de produção e de automação de processos produtivos
A empresa oferece diversos benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334483/assistentetecnico#sthash.Ql39PlUv.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Garantia
Código da vaga: v1324982
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Goiânia / GO / BR
Local de Trabalho: Goiânia
Carga Horária: Segunda a sexta das 08 às 18 e aos sábados das 08 às 12.
Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, Alimentação, Vale-transporte, PPR
(participação nos lucros e resultados)
Atividades:
-Implantação e conferência do processo de garantia.
-Faturamento das NF de garantia, debitar peças e mão de obra de garantia.
-Controle e organização de peças a devolver.
Requisitos comportamentais:
-Pró-Atividade
-Organização
-Simpatia
-Comunicativo
Requisitos técnicos específicos:

-Conhecimento em Excel
-Conhecimento com processos de garantia de peças automotivas.
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/v1324982/assistente-degarantia#sthash.4rouduAe.dpuf
www.vagas.com.br

Projetista - Mecânico e Elétrico
Código da vaga: v1334793
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: duas
VAGAS EXCLUSIVAS PARA PROFISSIONAIS QUE TENHAM RESIDÊNCIA FIXO NA
REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.
Pré-requisitos:
Elétrica - Profissional deve estar apto a desenvolver projetos para painéis elétricos,
instalações elétricas industriais e painéis de comando de baixa e média tensão, com
especificação e criação de lista de materiais e serviços relacionados.
•
Formação:
Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Automação e Controle.
Mecânica - Profissional deve estar apto a criar, desenvolver e especificar projetos
mecânicos industriais envolvendo máquinas especiais, dispositivos de solda,
elementos articulados, estruturas de sustentação e enclausura mento e etc.
•
Formação:
Engenheiro Mecânico ou Mecatrônico.
•
Conhecimentos:
NR10 e NR12;
Eletro-hidráulica e Eletropneumática básica;
Pacote Office;
Autocad e Eplan (projetos elétricos)
Softwares NX (antigo UG), SolidWorks e Autocad (2D e 3D); (projetos
Mecânicos)
•
Experiência:
Forte vivência na função com atuação principalmente em projetos elétricos
industriais, preferencialmente no desenvolvimento de máquinas e sistemas para o
setor automotivo.
•
Requisitos:
Disponibilidade para viagens.
•
Pacote de Benefícios:
Salário compatível com o mercado;
Plano de saúde com coparticipação;
Alimentação;
Transporte;

Participação no Lucros;
Prêmio Assiduidade;
Seguro de Vida;
Plano Odontológico com Coparticipação mensal;
Ajuda de custo para curso de inglês empresarial;
Plano de Cargos e Salários.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334793/projetista-mecanico-eeletrico#sthash.6v90Iq9x.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor Automotivo II
Código da vaga: v1333028
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Olímpia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos:
Ensino Superior Completo
Experiência na área e em Gestão de Pessoas
Excel intermediário
Proatividade, organização, boa comunicação e liderança
Principais atividades:
Supervisionar as atividades de manutenção automotiva, em todas suas etapas,
dentro das melhores condições de produtividade, com padrões de qualidade, custos
e prazos, a fim de prolongar a vida útil dos equipamentos. Responsável por oficina
de tratores, caminhões, implementos rodoviários, elétrica e funilaria.
Benefícios:
Vale alimentação; Plano de saúde; Reembolso odontológico/farmacêutico; PMR;
Previdência privada; Refeitório subsidiado na empresa; Transporte.
Local de trabalho:
Olímpia - SP
- See more at: HTTPS://www.vagas.com.br/vagas/v1333028/gestor-automotivoii#sthash.xmECbgis.dpuf
www.vagas.com.br

PINTOR AUTOMOTIVO OU INDÚSTRIA / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
Empresa ligada ao ramo de alumínio com pintura em peças de alumínio. está com
um vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Trabalhar no departamento de pintura, assumir
responsabilidades sobre pintura e materiais.

Requisitos: Experiencia em pintura automotiva com auto brilho.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: AUXILIO TRANSPORTE.
Observações: - Horário de trabalho - 07h00min às 12h00min das 13h00min às
17h00min - disponibilidade para horas extras durante a semana e de sábado.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de luís celso para o
e-mail luiscelso@marineboats.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
11/05/2016.
Veja outras vagas de PINTOR AUTOMOTIVO OU INDÚSTRIA no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

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

Especialista em Identificação de Acessórios Automotivos
Código da vaga: v1328904
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / BR
VAGAS PARA ATUAÇÃO EM NOSSO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - EMBÚ DAS ARTES.
Principais Responsabilidades:
Irá atuar com a conferência, identificação e controle de entrada e saída de
acessórios automotivos.

Será um diferencial ter trabalhado em auto peças, com identificação de farol,
xênon, lanternas, retrovisor. Ter foco no cliente e em resultados, flexibilidade para
trabalhar com metas e em equipe.
Atuará na área de Logística
Responderá a Gerência da área
Benefícios: Assistência Médica colaborador 100% pago pela Carglass / dependentes
70% pago pela Carglass; Assistência Odontológica; Vale Refeição; Vale Transporte;
Convênio farmácia; Cesta maternidade; Premiação tempo de casa; Presente
aniversariante; Desconto na troca e reparo de vidros automotivos; Desconto na
compra de acessórios; Parceria com SESC e universidades; Seguro de Vida;
Assistência Funeral; Bônus anual condicionado aos resultados da empresa e da
área.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328904/especialista-emidentificacao-de-acessorios-automotivos#sthash.ozBHGXER.dpuf
www.vagas.com.br

Estoquista de Acessórios Automotivos
Job code: v1330055
Level in hierarchy: Auxiliar/Operational
Location: São Paulo / SP / BR
Quantity of jobs: uma
Empresa de grande porte do segmento automotivo localizada na região de Embu
das Artes, contrata Especialista em acessórios automotivos (estoquista).
Desejável Ensino Médio Completo e ter fácil acesso a região de Embu das Artes.
Será um diferencial ter trabalhado em autopeças, com identificação de farol, xênon,
lanternas, retrovisor, entre outros.
Horário Expediente Segunda a sexta das 08h00 às 17h48
Benefícios Vale-Transporte, Vale-Refeição, Convenio Médico, Convenio
Odontológico.
R$ 1.500,00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1330055/estoquista-deacessorios-automotivos#sthash.yAI089C9.dpuf
www.vagas.com.br

Técnicos e Engenheiros de Manutenção (Sistemas embarcados) – Recife PE
Código da vaga: v1329837
Nível hierárquico: Técnico
Local: Recife / PE / BR
Quantidade de vagas: duas
Reportando-se ao Gerente Geral, suas principais responsabilidades serão:
•
Realizar os testes e procedimentos de codificação para eletrônica
automotiva;

•
Desenvolver especificações de softwares de autodiagnostico para centrais
eletrônicas automotivas.
•
Gerenciar a documentação relativa aos softwares.
•
Realizar a consultoria junto ao cliente no que se refere às questões de
otimização de processos, procedimentos de teste, bem como a integração de todos
os sistemas na linha de montagem;
•
Dar apoio no que se refere aos sistemas de diagnóstico, seja na linha de
produção e nas áreas internas de serviços dos clientes;
•
Prestar suporte a Assistência Técnica no desenvolvimento do Software para
a rede de concessionárias.
Perfis desejado:
Buscamos profissionais com formação técnica ou graduação em Eletrônica,
Mecânica ou áreas correlatas com sólido conhecimento sobre protocolos de
comunicação KWP2000, J1939, UDS, comunicação via K-Line e CAN bus, além de
arquitetura ODX. Pro-atividade, dinamismo, organização, e bom nível de
relacionamento interpessoal complementam o perfil. Inglês avançado é mandatório.
Italiano será um diferencial.
Remuneração e benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1329837/tecnicos-eengenheiros-de-manutencao-sistemas-embarcados-recife-pe#sthash.Ysss4oFr.dpuf
www.vagas.com.br

Líder Operacional
Código da vaga: v1328540
Nível hierárquico: Técnico
Local: Joinville / SC / BR
Quantidade de vagas: uma

- Será responsável por equipe de Produção e Logística, aproximadamente 30
pessoas, durante o 2º Turno (das 15h48 às 1h09).
- Orientar as atividades nos setores de Logística e Produção, conforme prioridades
recebidas, acompanhando a realização dos trabalhos para que sejam executados
nos prazos e formas previstos;
- Efetuar treinamentos específicos nas áreas de Logística e Produção;
- Executar atividades no processo de montagem de bancos automotivos, conforme
instruções de trabalho, compreendendo: grampeamento, montagem, vapor e
inspeção final;
- Comunicar eventuais não conformidades constatadas durante o processo de
montagem à liderança;
- Preencher e encaminhar documentação relacionada com divergências físicas de
recebimento encontradas no recebimento dos materiais;

- Orientar, acompanhar e executar atividades relacionadas ao recebimento de
materiais, abastecimento de produção, estocagem de materiais e expedição de
produtos;
- Orientar, acompanhar e executar atividades na linha de produção.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328540/lideroperacional#sthash.2rzyio6H.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Engenharia do Produto – Project Chief (Driveline)
Código da vaga: v1328407
Nível hierárquico: Pleno
Local: Minas Gerais / BR
Quantidade de vagas: uma
ATRIBUIÇÕES:
- Desenvolver soluções técnicas em coerência com as necessidades dos projetos do
Kick off até a industrialização do componente.
- Coordenar e conduzir discussões técnicas com fornecedores parceiros ao
desenvolvimento.
- Conduzir interna e externamente com fornecedores modificações de projetos de
componentes de embreagem e seus acionamentos.
- Gerenciar cronogramas de desenvolvimento de projetos garantindo as principais
entregas do cliente.
- Conduzir análise de FMEA em grupos multifuncionais.
- Analisar resultados de cálculos;
Interpretar e utilizar normas e documentação técnica.
- Executar estudos e desenvolvimento de componentes com fornecedores codesign.

- Garantir a desempenho do componente desenvolvido (desempenho, consumo,
NVH, qualidade, custos etc) segundo os requeridos do projeto.
REQUISITOS:
- Experiência em projetos de desenvolvimento do produto de componentes
Driveline (eixos, diferenciais, cardam, juntas, suportes, tulipas e sistemas 4x4 ou
equivalentes).
- Graduação concluída em Engenharia Mecânica ou Automotiva.
- Inglês intermediário a avançado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328407/analista-engenhariado-produto-project-chief-driveline#sthash.SQzgsIqI.dpuf
www.vagas.com.br

Instalador
Silva Car Centro Automotivo- Londrina, PR
R$ 1.001 - R$ 2.000 por mês
(Instalador de escapamentos). Empresa do ramo de auto center/oficina. Requisitos:
ter experiência; Ser . Atividades: atender clientes; Fazer orçamentos; Instalar
escapamentos; Fazer soldas e adaptações em escapamentos. Salário: R$ 1405,00
ou comissão. Benefícios: vale transporte e vale alimentação.
Operacional
Instalador (Outros)
uma vaga(s)
Londrina (Estado Paraná)
Requisitos
Grau de Escolaridade
Superior
Conhecimento de computação
Nivel Básico Contrato
Tipo de contrato
Contrato CLT (Efetivo)
Jornada de Trabalho
Indiferente
Salário
Entre R$1.001 e R$2.000 (R$) Remuneração-mês
Universia
www.indeed.com.br

Eletricista automotivo

FOCO RECURSOS HUMANOS- Três Lagoas, MS
Irá atuar com instalação, manuseio de alternadores e motor de partida.
Beneficios:
Formação Acadêmica: Ensino Médio Técnico
Experiência: Desejável experiência como eletricista automotivo.
Salário: A combinar
Empregos.com.BR
www.indeed.com.br

Polidor de Veículos – Rio de Janeiro, RJ – RJ
Rio de Janeiro, RJ
Atribuições: Empresa de estética automotiva oferece para inicio imediato vaga para
polidor e lavagem a seco de veículos
Requisitos:
•Ter experiência no campo
•Ter carteira B de motorista
•Ser dinâmico
Jornada de Trabalho: Período Integral
Salario + Comissão + VT
Enviar currículo informando a vaga de interesse para alfpark.sac@gmail.com .
Não se esquecer de mencionar que a vaga foi vista no site Vagas Rio.
www.indeed.com.br

METROLOGISTA
Cottage, MG
R$ 3.000 por mês- Efetivo
METROLOGISTA SR
Escolaridade: Ensino Superior Completo e Técnico Mecânico
Experiência: No ramo automotivo, máquinas tridimensionais – Coord três
Local: Contagem
Horário: Segunda a Sexta – 7h30 as 17h30
Salário: Faixa deR$3mil as R$4mil.

Benefícios: Alimentação na empresa, transporte, plano de saúde, PLR e cesta
básica.
Descrição das Atividades: Executar os testes físicos adequados, comparar
resultados obtidos de acordo com as especificações corretas, emitir SC’s, realizar
atividades como controle, execução e emissão de relatórios. Avaliar reclamações e
expor melhorias dos produtos. Execução do plano anual de calibração.
Emprego Minas Gerais
www.indeed.com.br

ELETRICISTA
Sumaré, SP
Atividades pertinentes a função de Eletricista de Autos.
Requisitos: – Experiência na função de Eletricista Automotivo.
Salário: a combinar
Benefícios: Refeição no local, Convênio Médico, Convênio Farmácia, Cesta Básica e
Transporte.
Observações: Os interessados deverão encaminhar currículo com pretensão
salarial.
Atividades: As atividades a serem realizadas pelo profissional devem ser com total
responsabilidade, eficiência e qualidade.
Disponibilidade de início imediato.
Emprega RMC –
www.indeed.com.br

COMERCIAL

Comercial
Código da vaga: v1328659
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Com reporte ao Diretor Comercial suas responsabilidades serão:
-Atuar na prospecção de novos clientes (pessoas física e pequenas empresas);

-Gerar indicadores de vendas (faturamento, conversão, numero de visitas, numero
de leads...);
-Fornecer relatórios semanais para diretoria;
-Participar de eventos;
Buscamos profissionais com formação superior completa. Importante experiência
previa com venda de serviços e ambiente pautado em meritocracia, gestão de
metas, números e resultados.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1328659/comercial#sthash.jhvcTqmZ.dpuf
www.vagas.com.br

Vendedor Comercial Pleno
Código da vaga: v1327215
Nível hierárquico: Pleno
Local: João Pessoa / PB / BR
Atividades:
- Gerir a carteira de clientes, negociando e vendendo os produtos;
- Prospectar clientes potenciais no âmbito local, identificando oportunidades de
negócios;
- Assessorar o cliente, prestando suporte pós-vendas até a efetivação da entrega
do produto;
- Acompanhar a rentabilidade das contas sob sua gestão, garantindo cumprimento
da margem de contribuição;
- Participar do planejamento comercial, contribuindo na definição e monitoramento
das metas, bem como na definição das ações / plano de marketing e controle
orçamentário anual;
- Elaborar relatórios gerenciais.
Requisitos:
- Formação Superior completa Administração, Marketing ou áreas afins;
- Experiência no segmento de varejo;
- Conhecimento no Pacote Office.
Avalie a descrição da empre
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327215/vendedor-comercialpleno#sthash.ICDALpcy.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Comercial

Código da vaga: v1327451
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Agendamento de visitas comerciais.
Controle de agenda de reuniões (interna e externa).
Apoio na gestão do pipeline de clientes.
Controle de documentação (assinatura de contratos)
Interface com as áreas internas: jurídico, operações, finanças, dentre outras.
Suporte no controle e elaboração de material para reuniões estratégicas da área.
Elaboração de relatórios e apresentações gerenciais.
Requisitos
Excel avançado

Power Point avançado
Inglês diferencial
Pró-atividade, disciplina e organização.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327451/assistentecomercial#sthash.cHmI4aQw.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor (a) Comercial
Código da vaga: v1312875
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Formação superior completa ou cursando. Responsável pela gestão comercial;
operacional e de pessoas.
• Garantir os processos operacionais e de venda
• Mobilizar e treinar sua equipe para o melhor atendimento ao cliente
• Abastecer a loja com produtos
• Garantir todos os procedimentos de segurança da loja
• Diagnosticar e propor alternativas que melhorem resultados
• Garantir todos os procedimentos de Visual Merchandising
• Acompanhar a concorrência, sugerir ações comerciais e melhoria do mix
• Oferecer o cartão Riachuelo e os produtos financeiros aos clientes, mobilizando
sua
equipe para este fim
• Definir planejamento de horários, escalas e banco de horas da loja junto com
equipe
gerencial
• Selecionar e treinar novos colaboradores

• Realizar a avaliação de desempenho e opinião para colaboradores
• Identificar e desenvolver os potenciais
• Acompanhar visitas de outras áreas da empresa
• Abrir ou fechar a loja conforme escala
• Responsabilidade pela loja na ausência do Gerente
DISPONIBILIDADE PARA FINAIS DE SEMANA E FERIADO.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1312875/supervisor-acomercial#sthash.4mvSjmFM.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Comercial
Código da vaga: v1328901
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Maringá / PR / BR
Requisitos:
- Experiência anterior na área de Logística;
- Graduação completa;
Atividades:
- Interface com o campo;
- Acompanhamento das Operações em Terminais;
Obs.: Horário comercial, com plantão nos fins de semana 1x ao mês;
Local de Trabalho: Maringá
- See more at: HTTPS://www.vagas.com.br/vagas/v1328901/coordenadorcomercial#sthash.C0zI0cAO.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Comercial
Código da vaga: v1328648
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Luís / MA / BR
Quantidade de vagas: duas
ATIVIDADES
- Acompanhar resultados financeiros e de vendas;
- Traçar estratégias de Marketing;
- Acompanhar os processos de qualidade das montadoras.

- Acompanhar o estoque de veículos;
PRÉ-REQUISITO - CONHECIMENTO TÉCNICO
- Experiência na função;
- Ensino Médio completo;
- Inglês (diferencial);
PRÉ-REQUISITO - COMPORTAMENTAL
- Liderança;
- Iniciativa;
- Trabalho em equipe;
- Relacionamento interpessoal;
BENEFÍCIOS
- Comissionamento sobre desempenho;
- PPR (Programa de participação nos resultados;
-Plano de saúde;

- Plano Odontológico
- See more at: HTTPS://www.vagas.com.br/vagas/v1328648/gerentecomercial#sthash.AaqLl25p.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.
Avalie a descrição da empresa
- See more at: HTTPS://www.vagas.com.br/vagas/v1323882/analista-comercialexecutivo-de-contas#sthash.ovyFoDxX.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

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: uma
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: uma
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

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: uma
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: uma
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

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 08h00min às 12h00min
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

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

REPRESENTANTE COMERCIAL /
PAULÍNIA,INDAIATUBA,SALTO,PIRACICABA,CPS / 7 VAGA(S)
Atacadista de máquinas e ferramentas está com sete 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!

ASSISTENTE DE VENDAS. / CAMPINAS / SP / 10 VAGA(S)
Empresa confidencial. está com 10 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Maior de 25 anos até 65 anos, ensino médio completo, boa
comunicação e conhecimento básico em informatica. Será diferenciado para quem
morar na cidade de Campinas!
Requisitos: Atendimento ao cliente; Pessoal, telefone e via internet. Prospecção de
clientes interessados, realizar negociação e acompanhamento no processo de
vendas com o cliente.
Salário: a combinar
Benefícios: Treinamento, grandes comissões e ferramentas de trabalho.
Observações: AUTONOMO, NÃO TRABALHAMOS COM CLT PARA ESSA VAGA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail jaquelinejqs@gmail.com com a sigla Vendas2016 no campo assunto
até o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de Assistente d e vendas. no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDEDORA / CAMPINAS / SP / 4 VAGA(S)
Vika Semi Joias está com quatro vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: ,atendimento ao publico, consultoria de tendências e afins
Requisitos: segundo grau completo, maior de 18 anos, experiência em vendas em
qualquer área, bom relacionamento interpessoal, vontade de crescer
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo até o endereço loja
Vika shopping Iguatemi Campinas, para a vaga de vendedora aos cuidados de
Valdirene até o dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de vendedora no Emprega Campinas. É 100% grátis! /p>

Promotor (a) de Vendas
Código da vaga: k7-3287
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 08/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1THgXMJ

Gerente de Vendas
Código da vaga: k7-3288
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um

Data de abertura: 08/04/2016
Previsão de encerramento: 29/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/22jhsgg

VENDEDOR INTERNO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com dois vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ligações diárias para abertura de clientes e manutenção de
carteira de clientes. Negociações com revendedores por telefone e pessoalmente.
Atendimento no balcão. PESSOAS FORA DO PERFIL NÃO PODERÃO PARTICIPAR DO
PROCESSO.
Requisitos: MASCULINO.SOMENTE COM EXPERIENCIA NA AREA DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, SENDO VENDAS POR TELEFONE. Vasta Experiência
em prospecção de clientes por telefone. Vivência na área de vendas por atacado,
distribuidores, lojistas. Conhecimentos em sistemas e pacote Office. Lidar com
metas.
Salário: R$ 1.415,00
Benefícios: Vale refeição, alimentação, transporte, comissão, plano de saúde e
prêmio de meta.
Observações: Horário das 08h00min até 18h00minhs, trabalha um sábado por mês.
MASCULINO.SOMENTE COM EXPERIENCIA NA AREA DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, SENDO VENDAS POR TELEFONE.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email vendas@personnallise.com.br com a sigla Vendedor Interno no campo assunto
até o dia 30/04/2016.

Veja outras vagas de VENDEDOR INTERNO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDEDOR EXTERNO / CAMPINAS / SP / 10 VAGA(S)
Confidencial está com 10 vaga (s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuar com atendimento ao cliente, mostrar produto, esclarecer
dúvidas e fechar a venda.
Requisitos: Desejável experiência em vendas, maiores de 18 anos.
Salário: a combinar

Benefícios: a combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gabriela para o email gabrielaicosta@hotmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
25/04/2016.
Veja outras vagas de Vendedor Externo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
CNA Campinas - São Bernardo está com dois vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Realizar todas as atividades da área comercial. Rotinas
internas: atendimento de clientes e telemarketing. Atuar com rotinas externas:
divulgação da marca e prospecção de novos clientes em empresas, academias,
escolas, entre outras.
Requisitos: Ensino Médio completo. Cursos na área comercial, atendimento a
clientes e negociação serão um diferencial. Experiência na área comercial. Ter
flexibilidade, saber ouvir, capacidade de persuasão.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: VR, VT, Curso de Idiomas
Observações: Horários de Trabalho: Segunda a Sexta-feira das 12h30min as
21h30minhrs Sábados alternados das 08h30min as 17h30min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Antonio para o email saobernardocp@cna.com.br com a sigla Dias Par 16 no campo assunto até o
dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente Comercial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDEDOR EXTERNO / CAMPINAS / SP / 7 VAGA(S)
Net serviços de comunicação SA está com sete vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: PROSPECÇÃO E VENDAS PESSOAIS DE MULTISERVIÇOS DA
NET.DISPONIBILIDADE PARA ATUAR EM PLANTÕES DE VENDA/POSSUIR CARRO
PRÓPRIO vendas porta a porta
Requisitos: EXPERIÊNCIA COM VENDAS EXTERNAS, Ensino médio completo,
Conhecimento em Informática POSSUIR CARRO PRÓPRIO

Salário: a combinar
Benefícios: ASSISTÊNCIA MÉDICA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, VALE
REFEIÇÃO, AJUDA DE CUSTO, PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS E SEGURO DE
VIDA
Observações: Regime de contratação CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de JORGE para o email vagasecurriculosnet@gmail.com com a sigla vendedor externo cão no campo
assunto até o dia 04/05/2016.
Veja outras vagas de VENDEDOR EXTERNO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDEDOR / CAMPINAS / SP / 12 VAGA(S)
Lopes está com 12 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar prospecção de clientes, agendamentos de visitas,
apresentação dos produtos e realizar vendas.
Requisitos: Necessário Ensino médio Completo , e ser maior de 18 anos .
Experiência com vendas será um diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mayara RH para o
e-mail mayaraapcosta.lopes@gmail.com com a sigla Vendedor no campo assunto
até o dia 25/04/2016.
Veja outras vagas de Vendedor no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDEDOR EXTERNO / ARARAS / SP / 3 VAGA(S)
BMA TELECOM / NET AGENTE AUTORIZADO está com três vaga(s) em aberto para
ARARAS / SP.
Responsabilidades: VENDAS DOS SERVIÇOS DA NET/CLARO
Requisitos: ENSINO MÉDIO COMPLETO, EXPERIÊNCIA EM VENDAS, TER CARRO OU
MOTO.
Salário: R$ 927,00
Benefícios: COMISSÕES, AJUDA DE CUSTO E PREMIAÇÕES

Observações: CLT, SEG-SEX: 09h00min-18h00min, SAB DA 09h00min - 12h00min
COLOCAR NO CURRÍCULO SE TEM CARRO OU MOTO CURRÍCULOS APENAS DE
ARARAS/SP
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de FERNANDO
BORGES para o e-mail fernando.borges2@hotmail.com com a sigla PAP no campo
assunto até o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de VENDEDOR EXTERNO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COMUNICAÇÃO

Art Director
Código da vaga: v1338155
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Escopo:
O gestor de arte é responsável por coordenar o fluxo de trabalho dos designers
gráficos, criar layouts, conceitos de fotografia e garantir a aplicação do Style Guide
em todas essas criações;
Atender prioridades e entregas de acordo com as informações recebidas em
briefing, ter domínio do andamento da campanha e do cumprimento de prazos para
cada campanha das categorias que estão sob sua responsabilidade;
Desenhar projetos de alto perfil gráfico/digital, web design da marca para internet
corporativa, seguindo diretrizes globais / regionais para programas, eventos e

iniciativas de Gestão Corporativa, Comunicação Global, Formação Global de
Representantes, Motivação, Reconhecimento & Incentivos, Eventos de Marketing
para Representante, Prospecção e Recrutamento de Representante e outras
funções-chave da empresa;
Capacidade de criar e preparar todos os arquivos de produção digital para
identidade corporativa e layouts digitais: fotografia e materiais promocionais 3D e
design para a produção final, executando a seleção de imagens e diretrizes de uso.
Desempenhar um papel ativo de comunicação direta com os clientes internos a fim
de desenvolver uma estratégia criativa e de identidade da marca para cada área.
Liderar e apoiar o desenvolvimento do briefing criativo fornecendo uma
compreensão completa e comunicação dentro da matriz do projeto desde sua
concepção até sua finalização
Trabalhar diretamente com todos os envolvidos durante todas as fases do projeto
de criação para garantir o cumprimento do prazo

Capacidade de trabalhar em estreita colaboração com o diretor de criação da
identidade corporativa para garantir a consistência do estilo da marca corporativa e
de mensagens.
Requisitos:
• cinco anos de experiência
• Habilidades para desenvolver e executar todo o digital / web, materiais impressos
e ambientais necessárias para a promoção da marca;
• Capacidade de gerenciamento do cronograma do projeto, considerando o
orçamento e os recursos disponíveis;
• Profunda experiência no desenvolvimento de identidades visuais sob demanda projetos internos;
• Conhecimento de ferramentas/programas (como Photoshop, CorelDRAW,
Illustrator, Dreamweaver, InDesign, etc) que suportam as atividades e fornecem a
obtenção de soluções para o bom gerenciamento da área;
• Inglês fluente / Espanhol avançado
·
Local: São Paulo, SP (zona Sul)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338155/artdirector#sthash.JEsUe7jD.dpuf
www.vagas.com.br

Corporate Identity Art Director/Manager
Código da vaga: v1338171
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas

Escopo:
Desenhar materiais para suportar as áreas funcionais corporativas da Cia (RH,
Finanças, Corporate Com, Marketing, Jurídico etc) que sejam consistentes com a
identidade visual e comuniquem os valores e personalidade de marca;
Desenhar projetos de alto perfil gráfico/digital, web design da marca para internet
corporativa, seguindo diretrizes globais / regionais para programas, eventos e
iniciativas de Gestão Corporativa, Comunicação Global, Formação Global de
Representantes, Motivação, Reconhecimento & Incentivos, Eventos de Marketing
para Representante, Prospecção e Recrutamento de Representante e outras
funções-chave da empresa.
Capacidade de criar e preparar todos os arquivos de produção digital para
identidade corporativa e layouts digitais: fotografia e materiais promocionais 3D e
design para a produção final, executando a seleção de imagens e diretrizes de uso;
Desempenhar um papel ativo de comunicação direta com os clientes internos a fim
de desenvolver uma estratégia criativa e de identidade da marca para cada área.

Liderar e apoiar o desenvolvimento do briefing criativo fornecendo uma
compreensão completa e comunicação dentro da matriz do projeto desde sua
concepção até sua finalização;
Trabalhar diretamente com todos os envolvidos durante todas as fases do projeto
de criação para garantir o cumprimento do prazo;
Capacidade de trabalhar em estreita colaboração com o diretor de criação da
identidade corporativa para garantir a consistência do estilo da marca corporativa e
de mensagens
Requisitos:
• cinco anos de experiência
• Habilidades para desenvolver e executar todo o digital / web, materiais impressos
e ambientais necessárias para a promoção da marca
• Capacidade de gerenciamento do cronograma do projeto, considerando o
orçamento e os recursos disponíveis
• Profunda experiência no desenvolvimento de identidades visuais sob demanda projetos internos
• Conhecimentos avançados em Adobe Photoshop, Corel draw, Denote e
Powerpoint
• Inglês fluente / Espanhol intermediário
·
Local: São Paulo, SP (zona Sul)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338171/corporate-identity-artdirector-manager#sthash.AwWsxQFj.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Marketing Estratégico
Código da vaga: k1680-121
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
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

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO
Código da vaga: v1319235
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: um
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

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

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 Lawyer, 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

ASSISTENTE DE MARKETING / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Educação Financeira está com um vaga(s) em aberto para PAULÍNIA /
SP.

Responsabilidades: Visita aos clientes, vendas, gerenciamento de blogs, campanha
de marketing.
Requisitos: Cursando último ano ou recém formado em Publicidade e Propaganda,
Marketing e/ou Jornalista. Experiência em vendas, campanha de vendas e
planejamento estratégico. Conhecimento em photoshop e indefinir.
Salário: R$ 800,00
Benefícios: Comissão de Vendas Vale Alimentação
Observações: 6 horas diárias Contrato de Autônomo
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao016@gmail.com com a sigla Marketing no campo assunto até o dia
30/06/2016.
Veja outras vagas de Assistente de Marketing no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Analista de Marketing
Código da vaga: k337-976
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Belo Horizonte/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 11/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1YqUu5H

Analista JR – Comunicação
Código da vaga: v1335165
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
O QUE FAZ:
Planejamento, criação e execução de campanhas de comunicação interna. Produção
de conteúdo para campanhas institucionais e para abastecimento das ferramentais
de Comunicação Interna;
Apoio aos demais projetos da área de Comunicação e Relacionamento.
CARACTERÍSTICAS:
Ensino Superior Completo em Jornalismo, Publicidade e Propaganda ou Relações
Públicas;
Conhecimentos em Branding, Comunicação Institucional e Marketing Digital.

Desejável Domínio dos pacotes office e adobe.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335165/analista-jrcomunicacao#sthash.KfMHwgxQ.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Marketing
Código da vaga: v1335157
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR

Quantidade de vagas: uma
Solida experiencia como gerente de marketing em empresas do ramo varejista.
Será responsável por gerenciar todas as atividades de comunicação e projetos que
visem potencializar a marca da empresa. Responsável por planejar ações de
marketing, alinhamento de projetos comerciais. Desenvolvimento de aplicações e
mídias digitais. Gerenciamento de Promoções e ações de fidelização a clientes.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335157/gerente-demarketing#sthash.G6giiDrj.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Visual Merchandising Pleno
Código da vaga: v1335103
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Horário de Trabalho: de Segunda à Sexta, das 09h00minh às 18h48minh
Atividades:
• Desenvolver com o time de campo todas as padronizações através dos guides do
cliente, fazendo acompanhamento constante via sistema e através de visitas de
campo;
• Fazer a distribuição e acompanhar o uso de pops, mobiliários e imagens, bem
como informar sobre manutenções a serem realizadas;
• Acompanhar os treinamentos e resultados do time (Promotores de
Merchandising);
• Programar e fazer inserção do roteiro dos promotores em sistema;

• Criar comunicações de campanhas com a linguagem do time de promotores e
atuar em todos os estágios da campanha.
Requisitos básicos:
• Formação Acadêmica: Graduação completa
• Conhecimentos/Experiência especifica: Conhecimento e vivência com Visual
Merchandising;
Conhecimento em Pacote Office Intermediário
Oferecemos:
• Oportunidades de aprendizado e desenvolvimento;
• Salário: R$3.500,00 - contratação efetiva (CLT);
• Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, VR, VT,
Oportunidade de Carreira.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335103/analista-de-visualmerchandising-pleno#sthash.bKJUT9aw.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Processo, Comunicação e Capacitação - Operação de
Atendimento
Código da vaga: v1334398
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
FORMAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS:
Formação Superior bacharelado completa e especialização;
Necessário vivência com gestão de operação ou projetos e
capacitação/comunicação com grandes operações;
Necessário experiência com gestão de pessoas;
Inglês intermediário.
Serão considerados candidatos com deficiência para a ocupação de vagas
RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES:
Desenvolver a atualizar processos e procedimentos da operação, de acordo com os
objetivos de negócio da Nextel;
Garantir que os processos e procedimentos desenvolvidos estão devidamente
publicados e que toda operação está orientada;
Desenvolver a atualizar sempre que necessário o material de capacitação inicial/
reciclagem das diversas operações, de acordo com patamar de excelência Nextel e
benchmarking de mercado;
Garantir que todos os operadores e supervisores foram devidamente capacitados
com os conteúdos desenvolvidos;
Implantar e manter atualizada ferramenta de comunicação com a operação (portal
de conteúdo) com o formato e linguagem adequada. Garantir que 100% das
operações tem acesso a feramente e que os operadores tenham boa avaliação
sobre a mesma;
Alinhar o trabalho da área com as melhores práticas de mercado, no que diz
respeito a processos, procedimentos, capacitação e comunicação.
"Para conhecer nossas vagas, acesse nossa página no Linkedin"

Local de trabalho: zona sul, próximo ao shopping Morumbi.
Salario compatível com o mercado;
benefícios: Estacionamento, Bônus, Assis. Médica e Odontológica, Previdência
Privada, Seguro de Vida, Vale Refeição (R$ 29,35/dia), Auxílio Creche, Plano de
Telefonia.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334398/gerente-de-processocomunicacao-e-capacitacao-operacao-de-atendimento#sthash.eFJ5oxDZ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing ll
Código da vaga: v1334500

Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
FORMAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS:
- Graduação em Administração, Publicidade e Propaganda, Marketing e afins
- Conhecimento de estratégias e táticas de comunicação on/off-line, ATL, BTL,
Trade, Gestão de projetos, Acompanhamento de resultados, BP e Acompanhamento
de ROI, Entendimento do segmento de telecomunicações (ofertas, produtos,
serviços)
- Pacote Office e Inglês avançados
Serão considerados candidatos com deficiência para a ocupação de vagas
RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES:
Coordenar e executar atividades relacionadas à estratégia de comunicação para
Aquisição PJ, envolvendo a avaliação e proposta de melhorias de estratégias e
materiais de comunicação utilizados, desenvolvimento de novas estratégias e
táticas, garantia de disseminação da informação para os canais de vendas, clientes
e prospects, atuação como ponto focal do portfólio de planos/aparelhos e a
informações referentes a Aquisição PJ para área de Comunicação e proposta,
verificação do potencial, implantação e acompanhamento de resultados de ações de
comunicação.
Grade: nove
- Acesse a página da Nextel no LinkedIn!
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334500/analista-de-marketingll#sthash.JpIZrZw4.dpuf
www.vagas.com.br

ESPECIALISTA II (REDATOR PUBLICITÁRIO)
Código da vaga: v1334919
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Descrição das Atividades:
Apurar informações para produção de conteúdo;
Criar, conceituar e desenvolver textos para campanhas/materiais de comunicação;
Criar e desenvolver roteiros para Vt’s, Spots;
Revisar materiais de comunicação produzidos.
Requisitos obrigatórios:
- Ensino Superior completo em Publicidade, Propaganda, Jornalismo e Letras
- Idade mínima, no ato da inscrição: 18 anos
- Conhecimentos sólidos em Pacote Office

- Conhecimento na Criação, conceptualização, desenvolvimento de textos para
campanhas / materiais de comunicação.
Local da vaga: Flamengo - RJ
Clique aqui para acessar o Informativo de Seleção da vaga
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334919/especialista-ii-redatorpublicitario#sthash.DUv6w0CZ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing Digital
Código da vaga: v1334339
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
ESCOLARIDADE:
Superior completo em Comunicação, Marketing ou Jornalismo.
Desejável: Inglês fluente
ATIVIDADES:
- Desenvolver e implementar estratégia de comunicação on line (website, redes
sociais, mídia, hotsites)
- Oferecer suporte no desenvolvimento e implementação da estratégia de
comunicação desligado line
- Interface entre Assessoria de Imprensa e a marca
- Prestar suporte no Desenvolvimento e implementação de mecânicas
promocionais;
- Colaborar no desenvolvimento de novas campanhas de comunicação
- Realizar a interface com fornecedores e agências da área de Marketing

- Executar projetos especiais e parcerias relacionados com a marca;
- Integrar com demais áreas envolvidas (produto, criação e trade), para
desenvolvimento e acompanhamento de ações (Marketing)
- Rotinas administrativas do departamento de Marketing / Controle de Notas Fiscais
- Desenvolvimento de Manuais
PRÉ-REQUISITOS:
Conhecimento avançado em Power Point, Visual & Merchandising e
desenvolvimento de briefing.
HORÁRIO DE TRABALHO:
08h00min às 17h30min
LOCAL:
Barra da Tijuca - RJ
Oferecemos salário compatível com o cargo e benefícios diferenciados.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334339/analista-de-marketingdigital#sthash.j3lzuzgR.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE PROPAGANDA JR (ASSISTENTE DE ARTE) (v1334896)
Código da vaga: v1334896
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Descrição das Atividades:
Desdobramento de identidades visuais em materiais diversos;
Diagramação de materiais de comunicação;
Finalização de materiais de comunicação.
Requisitos obrigatórios:
- Ensino Superior completo ou em Curso nas áreas de Publicidade, Propaganda,
Design ou Desenho Industrial.
- Idade mínima, no ato da inscrição: 18 anos
- Experiência anterior na criação, conceptualização e desenvolvimento de textos
para campanhas / materiais diversos.
- Conhecimento em Pacote Office.
Local da vaga: Flamengo - RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334896/analista-depropaganda-jr-assistente-de-arte#sthash.VtlixXbp.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor (a) de Marketing e Venda

Código da vaga: k4236-1
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: 10
Data de abertura: 16/04/2016
Previsão de encerramento: 30/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1SmxtTk

RJ - ANALISTA DE MARKETING E E-COMMERCE – ZONA SUL.
506 - RJ - ANALISTA DE MARKETING E E-COMMERCE – ZONA SUL.
Ícone RH seleciona ANALISTA DE MARKETING para rede de lojas de roupas com
escritório na Zona Sul
Necessário experiência comprovada na função em lojas do varejo, com prática no
e-commerce com foco em analises e relatórios (métricas, google analytics, google
adwords...) Suporte ao marketing criativo e afins.
Salário: R$ 2.500,00
Horário: Comercial
Se você tem interesse e se encontra no perfil da vaga, encaminhar o currículo no
corpo do e mail para: iconerh@yahoo.com.br colocando no assunto CÓDIGO 506.
Para visualizar todas as vagas visite o nosso site iconerh.com

ENCARREGADO DE TELEMARKETING
Conceituada Distribuidora contrata: Encarregado de Call Center
A empresa oferece: Salário fixo + premiação, refeições no local, transporte, plano
de saúde, plano odontológico, entre outros benefícios.
Local de trabalho: São João de Meriti
Horário: Segunda à sexta, das 12h00min às 22h00min
Requisitos:
- Ensino Superior completo
- Experiência na função como Encarregado, gerindo equipes
Candidatos dentro do perfil, encaminhar currículo, indicando no assunto o título da
vaga, para: recrutamentosjm@hotmail.com

EDITOR WEB / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Consultoria - Arrebita - Ajax está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar edição diária da home page, atuar na comunicação em
redes e mídias sociais: na criação e execução de estratégias online para
comunicação e disseminação de conteúdo.
Requisitos: Experiência na função, ensino superior completo, disponibilidade total
de horário. Possuir portfólio.
Salário: a combinar

Benefícios: VT + VR
Observações: Vaga temporária
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Michele para o email vagascampinas@arbeit-ajax.com.br com a sigla Web no campo assunto até o
dia 25/04/2016.
Veja outras vagas de Editor Web no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CRIATIVO / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Agência de Publicidade está com um vaga(s) em aberto para HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Horário: 09h00minhrs às 18h30minhrs
Requisitos: enviar currículo e Portifólio
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Letícia para o email agenciapublicidade@outlook.com.br com a sigla CRIATIVO no campo assunto
até o dia 29/04/2016.
Veja outras vagas de CRIATIVO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista de Relações Institucionais
Código da vaga: v1338431
Nível hierárquico: Sênior
Local: Lavras / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
- O profissional deve ter experiência comprovada e consolidada na área de Relações
Institucionais e com comunidades;
- Necessário conhecimento das atividades de comunicação interna;
- Imprescindível disponibilidade para residir na cidade de Lavras, MG e para viajar;
- Formação superior completa em Comunicação Social, relações públicas ou áreas
afins
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338431/analista-de-relacoesinstitucionais#sthash.wYEWpF38.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Marketing
Código da vaga: v1338469
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Apoiar a área de Marketing com a comunicação interna externa:
- Desenvolver comunicados internos e e-mail marketing.
- Planejar e executar ações de Endomarketing, como campanhas e eventos;
- Atualização dos canais de comunicação;
- Elabora ações/campanhas para melhoria de resultados.
- Solicita orçamento de acordo com as necessidades de compra, acompanha a
produção dos materiais e seleciona as melhores opções de compras dentro da
verba destinada.
- Conhecimento em redação
- Acompanhamento de redes sociais (Instagram)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338469/auxiliar-demarketing#sthash.cixxEq7q.dpuf
www.vagas.com.br

EDUCAÇÃO

Professor (a) de Matemática
Código da vaga: k3422-203
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Juazeiro/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Prestação de serviço
N.º vagas: um
Data de abertura: 11/04/2016
Previsão de encerramento: 11/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1YqUzGH

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: dois
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: quatro
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: quatro
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

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: 07h30minh às 11h30minh
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

Coordenador Curso Engenharia Mecânica
Código da vaga: v1334431
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio Grande / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Contribuir com a estrutura pedagógica do programas acadêmicos;
• Formar corpo docente compatível com o padrão institucional e especificidade dos
cursos;
• Manter excelência no atendimento discente.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
• Possuir ensino superior completo na área do curso e pós graduação Scricto Sensu
(Mestrado) em áreas afins ao da formação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
• Ter conhecimentos em Diretrizes Acadêmicas e do Ministério da Educação (MEC);
• Ter atuado como docente.
HORÁRIO DE TRABALHO
10 HORAS SEMANAIS
LOCAL DE ATUAÇÃO
Anhanguera Rio Grande

Av. Rheingantz, 91
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334431/coordenador-cursoengenharia-mecanica#sthash.mHJpUMgA.dpuf
www.vagas.com.br

BIBLIOTECÁRIO (A) - INDAIATUBA
Código da vaga: v1334670
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: Indaiatuba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
- Atender as demandas da biblioteca na unidade;
- Cumprir os regulamentos de uso da biblioteca, assegurando a organização e o
bom funcionamento do departamento;
- Atender os discentes, docentes entre outros, disponibilizando e controlando o
empréstimo de livros, de acordo com o regulamento interno;
- Supervisionar a organização do acervo dos livros, revistas, vídeos, DVDs, entre
outros;
- Contribuir com ações preventivas e corretivas para o bom andamento do setor;
- Supervisionar equipe e manter o bom relacionamento entre os membros do setor;
- Atender e manter regularizado o setor de acordo com as diretrizes internas e
regulamentação do MEC;
- Exercer as demais atribuições decorrentes do regimento da faculdade e aquelas
que concernem a especificação da função.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Superior Completo em Biblioteconomia
Especialização como diferencial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Diretrizes regulamentadoras do Ministério da Educação;
Informática intermediária;
Necessário experiências anteriores como bibliotecário (a)
HORÁRIO DE TRABALHO
36 horas semanais
Período tarde e noite.
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Anhanguera - Unidade de Indaiatuba
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334670/bibliotecario-aindaiatuba#sthash.4MEgENJk.dpuf
www.vagas.com.br

Profissionais de Educação Física
Código da vaga: v1333040
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Teresina / PI / BR
Quantidade de vagas: trinta
NOVA BODYTECH SHOPPING POTY (TERESINA / PI)
Estamos em busca de Profissionais de Educação Física para acqua, kids, coletivas,
indoor cycle, running class e musculação.

Requisitos:
Formação superior completa em Educação Física, bacharelado ou licenciatura plena;
Experiência na área.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1333040/profissionais-deeducacao-fisica#sthash.sQLTIOFJ.dpuf
www.vagas.com.br

Psicólogo (Araçatuba)
Código da vaga: v1304500
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma1
Requisitos:
• Projeto CAPE / SEE
• Formação: Graduação em Psicologia
• Informática: Pacote Office
• Conhecimentos em Desenvolvimento Infantil e Psicopatologias, para trabalhar
com Educação Inclusiva em avaliações técnicas, encaminhamentos, relatórios,
orientação familiar e a educadores.
*** Para atuar em Araçatuba e região
Competências necessárias:
• Autogerenciamento
• Liderança
• Resolução de Conflitos
• Relacionamento Interpessoal

Etapas do Processo seletivo:
• 1ª etapa:
Inscrição. Preenchimento e envio de seu currículo
• 2ª etapa:
Análise dos currículos
• 3ª e quatro etapas:
Avaliação e entrevista técnica / Avaliação com a Seleção
Prazo de inscrição: 10/04/16 a 16/04/16
See
more
at:
HTTPS://www.vagas.com.br/vagas/v1304500/psicologoaracatuba#sthash.Y0wZ1yBb.dpuf
www.vagas.com.br

Assessor de Aplicações Pedagógicas
Código da vaga: v1307489
Nível hierárquico: Pleno
Local: Aracaju / SE / BR
A Universidade Tiradentes, por meio da Diretoria de Educação à Distância, seleciona
Assessor de Aplicações Pedagógicas.
Requisitos necessários para o cargo:
Ensino superior completo em Ciências da Computação, Informática, TI, Análise de
Sistemas ou áreas afins;
Conhecimento em língua Inglesa;
Desejável especialização em qualquer área do conhecimento;
Desejável experiência em gestão de LMS;
Preferencialmente com experiência em programação em PHP e MySQL, HTML5;
Habilidades: criatividade, dinamismo, espírito de equipe, iniciativa e liderança.
Horário de Trabalho:
De segunda a sexta das 08h às 12h e das 13h12m às 18h
Salário e benefícios compatíveis com o mercado de trabalho.
See
more
at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1307489/assessor-deaplicacoes-pedagogicas#sthash.8Ptuk6oJ.dpuf
www.vagas.com.br

Professor (a) 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; Conhecimento na Nova Regra
Ortográfica
- Noções de Tecnologia Educacional;
- Domínio de Word, Power Point e Movie Maker, Internet e recursos Multimídia;
- Experiência como Regente em turmas da faixa etária de 03 meses a 24 meses.
Local de Trabalho: Laranjeiras – RJ
Horário: 07h30minh às 11h30minh

Salário: R$ 3.300,00 + VT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327072/professor-a-regenteeducacao-infantil-bercario#sthash.4Dz9vL58.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Pedagógico - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Atividades:
Experiência com alunos do ensino fundamental, acompanhamento dos mesmos,
suporte à diretoria e demais atividades inerentes à vaga
Requisitos:
Necessário experiência anterior na função
Ensino superior completo (pedagogia).
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 07h30min horas às 11h30min horas
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Revisor / Coordenador Pedagógico - Brasília
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Requisitos:
Com capacidade de organização de conteúdos para publicação de obras e
coordenador pedagógico
Com experiência em implantação de métodos educacionais.
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

Professor - Inglês - Barueri
Descrição Detalhada
Segmento: educação (idiomas)
Região / Bairro: Alphaville
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Das 07h30min horas às 09h30min horas
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Planejamento Acadêmico - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: educação (nível superior)
Região / Bairro: Centro
Atividades:
Realizar o registro e/ou controle acadêmico.
Planejamento acadêmico estratégico.
Acompanhamento de carga horária do docente.
Planejamento de grade de horários, oferta de turmas.
Requisitos:
Ensino superior completo.
Vivência anterior em instituição de ensino superior com as atividades citadas.
Excel avançado (será testado).
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira

Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Convênio com Instituições de Ensino
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

PEDAGOGO (A)
DOMÍNIO RH ABRE PROCESSO SELETIVO PARA: PEDAGOGO (A)
EMPRESA LOCALIZADA NA REGIÃO DE ITAGUAÍ- RJ
Atividades:
Apto para atuar em diversas áreas educativas e compreender a educação técnica.
Capaz de produzir e difundir conhecimentos no campo educacional.
É preciso ter capacidade de planejamento e execução de planos, dinamismo, além
de saber comunicar e transmitir idéias. Para atuar como Pedagogo, é indispensável
que o profissional possua o Ensino Superior em Pedagogia licenciatura plena.
Experiência mínima na função de dois anos.
Salário: R$1.200,00 á R$1.500,00 + vale refeição + vale transporte
Horário: Seg á Sex 12h a 21h Sab 12h a 16h
CANDIDATOS INTERESSADOS ENCAMINHAR CURRÍCULOS PARA:
contatos@rhdominio.com.br

Favor informar: Ultimo salário em carteira e motivo de desligamento ao lado de
cada empresa que já tenha trabalhado.

COORDENADOR PEDAGÓGIO / MOGI MIRIM / SP / 1 VAGA(S)
Wizard está com um vaga(s) em aberto para MOGI MIRIM / SP.
Responsabilidades: Assistir aulas, datas comemorativas, treinamentos, reuniões,
atendimento aos pais, acompanhar os professores em suas necessidades, contratar
professores novos, treinar professores novos, acompanhar o rendimento de todos

os alunos assim como : faltas, problemas com aprendizagem, problemas de
comportamento em sala etc.
Requisitos: Falar Inglês fluentemente, gestão de pessoas.
Salário: a combinar
Benefícios: cesta básica, ajuda com combustivel
Observações: Enviar curriculum somente de candidatos da cidade de Mogi Mirim,
Mogi Guaçu, Itapira e engenheiro/ “>Engenheiro Coelho.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marcia Rossi para
o e-mail mawizard@hotmail.com com a sigla coordenador no campo assunto até o
dia 30/07/2016.
Veja outras vagas de coordenador pedagógico no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

PROFESSOR DE ESPANHOL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CNA TAQUARAL / AMOREIRAS / FLAMBOYANT / SOUSAS está com um vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: PREPARAR E MINISTRAR AULAS DE ESPANHOL NAS ESCOLAS,
PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS E REUNIÕES OFERECIDOS PELA ESCOLA.
Requisitos: ESPANHOL FLUENTE, DISPONIBILIDADE PARA DAR AULAS NO PERÍODO
DA TARDE/NOITE E AOS SÁBADOS, RESIDIR EM CAMPINAS, CONHECIMENTO
NÍVEL INTERMEDIÁRIO/ AVANÇADO EM INGLÊS PARA PODER PARTICIPAR DOS
TREINAMENTOS.
Salário: a combinar

Benefícios: VT (DEPÓSITO DIRETO NO CARTÃO) + VA (APÓS seis MESES)
Observações: CONTRATO CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RAPHAELA para o
e-mail raphaela@cnataquaral.com.br com a sigla PROF ESPANHOL no campo
assunto até o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de PROFESSOR DE ESPANHOL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

PROFESSOR DE INGLÊS / CAMPINAS / SP / 5 VAGA(S)
CNA TAQUARAL / FLAMBOYANT / AMOREIRAS / SOUSAS está com cinco vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: PREPARAR E MINISTRAR AULA PARA CRIANÇAS E ADULTOS,
PARTICIPAR DAS REUNIÕES E TREINAMENTOS SEMANAIS
Requisitos: INGLÊS FLUENTE, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO DURANTE A SEMANA
(TARDE E NOITE) E PRINCIPALMENTE AOS SÁBADOS, EXPERIÊNCIA ANTERIOR
COMO PROFESSOR.
Salário: a combinar
Benefícios: VT (PAGO DIRETO NO CARTÃO DO ÔNIBUS), VA (APÓS seis MESES).
Observações: CONTRATO CLT - HORISTA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RAPHAELA para o
e-mail raphaela@cnataquaral.com.br com a sigla PROF INGLÊS no campo assunto
até o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de PROFESOR DE INGLÊS no Emprega Campinas. É 100% grátis!

PROFESSOR (A) INGLÊS / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
SKILL Idiomas com mais de 40 anos de excelência no mercado de idiomas. está
com um vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Responsabilidades: -Preparar e dar aulas de inglês desde o
nível básico ao avançado para crianças, adolescentes e adultos , manter diários de
aula em dia e seguir metodologia da escola.
Requisitos: Requisitos: - Disponibilidade noite e sábados -Ter experiência anterior
comprovada - Formação em Letras (ou similar) será um diferencial - Experiência
internacional comprovada - Disponibilidade para início imediato
Salário: a combinar

Benefícios: Vale alimentação, transporte, bolsa de estudos.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Yoko para o e-mail
coordenaskill@gmail.com com a sigla Inglês no campo assunto até o dia
25/04/2016.
Veja outras vagas de Professor (a) Inglês no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista Pedagógico
Código da vaga: v1338295
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: Belém / PA / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
• Acompanhar, orientar e capacitar instrutores de aprendizagem da unidade de
Belém, por meio de técnicas didáticas pedagógicas. Contato com empresas
parceiras para tratamento de assuntos ligados à Aprendizagem, participação em
fóruns de Aprendizagem e reuniões com órgãos públicos e empresas parceiras.
Requisitos:
• Ensino Superior completo em Pedagogia;
• Sólida experiência como Coordenador Pedagógico e vivência em sala de aula com
adolescentes e jovens;
• Possuir veículo próprio e CNH atualizada.
Oferecemos:
Remuneração: compatível com o mercado + benefícios: reembolso de
quilometragem (o cálculo dos valor por km rodado, inclui gastos com combustível +
estimativa do desgaste do veículo); 50% de reembolso do seguro do veículo
depositado em folha de pagamento; ticket refeição ou alimentação, seguro saúde e
odontológico Bradesco; seguro de vida; Incentivo à Educação (após um ano de
casa, permite o reembolso parcial de matrículas/mensalidades de cursos técnicos
ou de nível superior).
Contratação: como CLT, para jornada de 220 horas/mês, horário de dois a. a seis
a. feira, das 8 às 17h30. Necessário ter disponibilidade para eventuais viagens ou,
esporadicamente, trabalho após o expediente regular.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338295/analistapedagogico#sthash.ZeZsvsXg.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Educação Corporativa
Código da vaga: v1335395
Nível hierárquico: Sênior
Local: Santana de Parnaíba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
- Ter atuado em Universidade Corporativa
- Planejamento de treinamentos técnicos, institucionais e comportamentais;
- Treinamentos presenciais e-learning;
- Integração de funcionários;
- Indicadores de T&D
- Conhecimento do Sistema Integrado TOTVS;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335395/analista-de-educacaocorporativa#sthash.EjtWWnjy.dpuf
www.vagas.com.br

Professor de Ginástica Coletiva
Código da vaga: v1336753
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Atuar Ministrando aulas de Ginástica Coletiva (Treinamento
suspenso,Zumba,Aerodance, Aerobox,Body Combat, step, jump,treinamento
funcional,abdominal,CXWORX,ginástica localizada, body pump,RPM,spinning) para
adultos nas unidades I e II da empresa.
Principais benefícios:
VT;
Refeição na Empresa,
Plano de saúde;
Plano odontológico,
Seguro de vida;
Academia.
Necessário ser Bacharel em Educação Física, possuir o CREF
Disponibilidade para residir em Belo Horizonte
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1336753/professor-de-ginasticacoletiva#sthash.NuhxmMeI.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Universitário - Imunologia Clínica

Código da vaga: v1337586
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Ministrar aula de Imunologia Clínica no curso de Biomedicina
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Necessário Graduação em Biomedicina. Necessário Mestrado Completo.
Desejável Doutorado
HABILIDADES
Experiência no ensino superior
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Pitágoras Timbiras
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337586/professoruniversitario-imunologia-clinica#sthash.bsnpluo2.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Universitário - Supervisor de Estágio
Código da vaga: v1337604
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Supervisionar os alunos em campo de estágio obrigatório do curso de Biomedicina.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Necessário Graduação em Biomedicina.
Necessário Pós-graduação Completo. desejável Mestrado
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Pitágoras Campus Timbiras
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337604/professoruniversitario-supervisor-de-estagio#sthash.ujtJAhWG.dpuf
www.vagas.com.br

Assessor Pedagógico (Governo)
Código da vaga: v1335426
Nível hierárquico: Pleno
Local: Salvador / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsabilidades:

Este profissional atuará com fidelização de clientes, realizando a formação dos
produtos comercializados pela editora. Destacando-se as seguintes atividades:
• Formação de produto do fundamental I ao ensino médio, e EJA;
• Relacionamento com as escolas, secretaria da educação;
• Produção de conteúdo;
• Período de planejamento e estudo;
• Formação da equipe comercial;
• Estudo da concorrência;
• Interface com a área comercial durante as campanhas de divulgação;
Requisitos:
• Formação superior completa em Pedagogia ou licenciatura;
• Vivência em sala de aula;
• Forte envolvimento com a educação (ENSINO BÁSICO);
• CNH e disponibilidade para viagens;
• Disponibilidade para dedicação integral ao trabalho;
• Atuação em escolas públicas ou Secretaria da Educação, serão considerados
diferenciais).

Modalidade de contratação:
PRESTADOR DE SERVIÇOS (Pessoa Física ou Jurídica)
Local de trabalho:
Bahia
Horário:
Comercial
Remuneração:
Comercial
Facilidades:
Carro, Celular, Tablet, Alimentação e Reembolso de despesas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335426/assessor-pedagogicogoverno#sthash.KvExPoAJ.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHARIA

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 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

Engenheiro Eletricista - Jundiaí

Descrição Detalhada
Experiência com automação, controle e projetos elétricos.
Superior completo.
A empresa aoferece:
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 SENHOR
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 manegment 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 AESOnline, 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. (AESOnline), 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

Analista Ambiental Jr
Código da vaga: v1330676
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Botucatu / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
DESCRIÇÃO:
• Acompanhar o cronograma de atividades dos prestadores de serviço, através de
visitas a campo nas propriedades;

• Responsável por garantir à segurança, saúde e meio ambiente, cumprimento de
prazos, custos, produtividade, qualidade e atividades relacionadas ao restauro
ambiental;
• Gestão de contratos e solicitações junto aos prestadores de plantio de eucalipto e
de citrus.
REQUISITOS:
• Formação Completa em Engenharia Agronômica, Florestal, Ambiental e áreas
correlatas;
• Desejável dois anos de experiência no campo;
• Inglês Avançado;
• Power Point Avançado;
• Excel Avançado.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Local de Trabalho: Botucatu
• CNH e disponibilidade para viagens dentro dos estados de SP e MG.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1330676/analista-ambientaljr#sthash.OUPN25J4.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Agrônomo

Código da vaga: v1327517
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Atividades na Área de Back Office de Crédito Rural:
1 - Atuação na analise de operações de crédito rural, compreendendo a legislação
em vigor do Manual de Crédito Rural do Banco Central, bem como os critérios
técnicos de acordo com o empreendimento financiado, como por exemplo a
capacidade de pagamento, fases das culturas agrícolas e atividades pecuária,
oportunidade e garantias.
2 - Atuação na analise de laudo de fiscalização rural, recebidos de empresas
terceirizadas, para verificação de não conformidades.
Competências pessoais: Ser engenheiro agrônomo, ter habilidades para trabalhar
em equipe, tratar grandes volumes de analises, lidar e se comunicar com clientes
internos e externos, se incomodar com processos improdutivos e atitude de dono.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327517/engenheiroagronomo#sthash.1JwS72rD.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE QUALIDADE
Código da vaga: v1327840
Nível hierárquico: Pleno
Local: Contagem / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos:
: Superior completo em Engenharia de Produção ou áreas correlatas;
: Sólida experiência em Sistemas da Qualidade (ISSO 9000/14000) e conhecimento
de Ferramentas da Qualidade (FMEA, PPAP, MSA, CEP, MASP, PDCA, Poka Yoke,
Kaizen, Lean manufacturing, Six Sigma);
: Desejável experiência em ambientes controlados: salas limpas, ambientes com
temperatura e umidade controlados e controle de estática (ESD), bem como em
CEP – Controle Estatístico de Processos;
: Vivencias em indústria eletrônica ou de componentes eletrônicos, será um
diferencial;
: Inglês fluente;
: Dinamismo, bom relacionamento interpessoal e comunicação . Excelente
capacidade analítica e de organização.
Principais Atribuições:
: Desenhar e atualizar os planos de qualidade por meio da política definida pela
empresa para atingir os padrões acordados com os clientes;
: Interagir com o coordenador das normas da companhia para garantir o
cumprimento das mesmas;

: Responsável pela inspeção de entrada das matérias primas e monitoramento dos
indicadores da qualidade dos fornecedores por meio das normas estabelecidas
: Auxiliar na execução das auditorias internas da qualidade e propor melhorias no
sistema mediante acompanhamento das auditorias externas e elaboração dos
procedimentos do sistema da qualidade;
: Controlar os produtos através da adoção dos procedimentos de qualidade
estabelecidos;
: Verificar os produtos por meio da operação dos equipamentos de teste;
: Garantir a qualidade dos materiais de acordo com os procedimentos, garantindo a
qualidade e integridade dos produtos;
: Controlar a proteção das ferramentas de trabalho por meio do cumprimento e
atualização das normas estabelecidas.
Local de Trabalho: Contagem – MG
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327840/engenheiro-dequalidade#sthash.Z7Ys6GAr.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Campo Sênior
Código da vaga: v1328675
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
•
Assegurar que os procedimentos de campo sejam devidamente seguidos e
que seja utilizada mão de obra qualificada;
•
Controlar a execução de Serviço das empresas, referentes à Qualidade de
execução, Prazos, Custos e Ações relacionadas;
•
Analisar e aplicar ações para cumprimento de metas estabelecidas
referentes à quantidade, de construção de rede e ligações de clientes;
•
Estabelecer as atividades de supervisão e acompanhamento de serviços
externos da equipe;
•
Gerenciar, fiscalizar, orientar e conduzir os trabalhos de montagem de redes
de distribuição de gás canalizado executados por empresas contratadas;
•
Gerenciar as atividades dos técnicos próprios e contratados, de forma que
suas funções, responsabilidades e obrigações sejam cumpridas;
•
Alinhamento de informações de projetos e demandas;
•
Sinergia com engenharia e SSMQ da Comgás referente às normas e
procedimentos; dentre outras atividades.
Formação: Superior Completo em Engenharia Civil ou Produção.
É necessário conhecimento avançado no Pacote Office e residir em Campinas e
regiões próximas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328675/engenheiro-camposenior#sthash.KA1B1x7L.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO MECÂNICO WAFER HAAS / CAMPINAS E RMC / SP / 1
VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: 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
Requisitos: Vir do segmento de Alimentício. Formação engenharia mecânica, ou
áreas correlatas. Importante Inglês para leitura de manuais técnicos.
Salário: a combinar
Benefícios: De Praxe

Observações: ENVIAR PRETENSÃO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email personnallise@personnallise.com.br com a sigla HAAS no campo assunto até o
dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de Engenheiro Mecânico Wafer HAAS no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Engenheiro de Produção
Código da vaga: v1338074
Nível hierárquico: Pleno
Local: Patos de Minas / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
Realização e mapeamento de processos, análise de pontos críticos, gargalos e
sugestões de melhorias. Realização de balanceamento e sequenciamento de
processos. Aplicação de ferramentas de Planejamento e Controle de Produção
(PCP), com simulações. Identificação de desvios operacionais e implementação de
projetos de melhoria. Acompanhamento, controle e garantia de metas
estabelecidas de processos e indicadores. Desenvolver melhores práticas, rotinas e
soluções inovadoras para melhorar nível de qualidade de produção. Atuar com
melhorias nos processos industriais para manter a eficiência, redução de custos e

maximizar a rentabilidade dos projetos. Experiência em processos de montagem de
estruturas metálicas; Solda e montagem mecânica. Realizar acompanhamento
diversos (homem / hora e homem / máquina). Realizar cálculos específicos de
materiais diversos de produção. Elaborar relatórios descritivos com avaliação e
análise de materiais. Realizar estudos e cálculos de programação de estoque e de
consumo de matérias primas. Responsável por planejar, implementar e controlar a
introdução de novos processos, tecnologias e suas alterações na fábrica, dentro das
atividades de desenvolvimento e realização de produtos, visando atender aos
objetivos de custos e qualidade, bem como apoiar os setores de produção na
resolução de problemas relacionados ao processo de montagem. Responsável por
todo o processo de engenharia da fábrica. Promover a sustentabilidade da empresa,
garantindo a confiabilidade dos processos e dos equipamentos. Assegurar o
cumprimento dos requisitos legais relacionados ao meio ambiente, segurança e
saúde. Promover ganho de produtividade. Desenvolver uma nova cultura na gestão
de pessoas. Garantir a gestão da manutenção, promovendo melhorias contínuas.
Requisitos Imprescindíveis:
Experiência em sistemas de produção: Kanban (imprescindível), Sistema Toyota de
produção, FMEA,5S, ISO.
Requisitos Desejáveis:
Profissional voltado para resultados de aumento de produção.

Informática: ERP voltada para PCP, PRIMAVERA OU MS PROJECT para cronograma
de fabricação ou de montagem de obras.
Salário e Benefícios: A combinar + PLR, Carro da empresa, Estacionamento,
Celular.
Observação: O processo de seleção será realizado, inicialmente, na cidade de Belo
Horizonte.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338074/engenheiro-deproducao#sthash.er7gq1cM.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Qualidade
Código da vaga: v1338117
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/v1338117/engenheiro-dequalidade#sthash.oGMcjvh9.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Aplicações
Código da vaga: v1337890
Nível hierárquico: Sênior
Local: Recife / PE / 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: Recife
• Modalidade contratual: Efetiva.

See
more
at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1337890/engenheiroaplicacoes#sthash.G9hdOVKp.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Líder Serviços Transmissão I - Piraju/SP
Código da vaga: v1338334
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Piraju / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Cidade: Piraju - SP
ATIVIDADES:
• Assegurar a integridade e confiabilidade do Sistema Elétrico de Potência e do
Sistema de Telecomunicações;
• Executar manutenções no sistema elétrico de potência. Responsável pela linha de
transmissão; equipe subestação e proteção de linha.
PRÉ-REQUISITOS

• Necessário formação superior completo em Engenharia Elétrica;
• CREA Ativo;
• Desejável MBA;
• Habilitação B;
• Necessário experiência anterior linhas de transmissão;
• Necessário experiência em gestão de pessoas;
• Domínio pacote office;
• Disponibilidade para viagens;
• Residir em Piraju ou região.
OBS: Todas as etapas do processo são eliminatórias e poderão ser alteradas
conforme número de inscritos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338334/engenheiro-liderservicos-transmissao-i-piraju-sp#sthash.5HNKPiF4.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Mecânico
Código da vaga: v1336243

Nível hierárquico: Sênior
Local: Resende / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
O profissional deve ter experiência prática nas seguintes áreas:
- Gerenciamento de Projetos;
- Termodinâmica;
- Transmissão de calor;
- Mecânica de fluídos;
- C-PEP (Project Execution Fases);
- FEL (Front-End Loading) Ou PMI.
* É indispensável Inglês Avançado
See
more
at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1336243/engenheiromecanico#sthash.VUSGar0R.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Projetos
Código da vaga: v1335446

Nível hierárquico: Pleno
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Descrição da vaga
O profissional será responsável pelo gerenciamento e execução de todos os
projetos que envolvem mudanças e expansões industriais, com foco em mecânica,
elétrica e civil.
Perfil desejado
•Formação superior em Engenharia.
•Sólida experiência na área de projetos fabris.
•Bom relacionamento interpessoal, boa comunicação, proatividade, autonomia.
•Disponibilidade para atuar na região.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335446/engenheiro-deprojetos#sthash.S6n4KzyI.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Civil Pleno

Código da vaga: v1337420
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Superior completo em Engenheiro Civil.
Possuir o CREA- ativo
Atividades:
-Acompanhamento técnico das obras, elaboração de escopos de contratação,
cronograma físico financeiro, avaliação de projetos técnicos.
- Gestão de contratos e fornecedores
- Gestão de projetos técnicos de fundição, estrutura e complementares (ar
condicionado, elétrica e hidráulica)
- Responsável pela coordenação de obras de reformas e construções
- Relacionamento diretamente com diversas áreas de Negócios, buscando sempre
um melhor atendimento ao cliente, além de atuar também na entrega final das
obras;
- Responsável por toda a Gestão de Obras: planejamento, elaboração de
cronogramas, pedido de material, negociação e contratação de fornecedores, com
estudo detalhado do projeto, análise de custos, elaboração de orçamentos, aditivos
de obra, elaboração de planilhas de medições, acompanhamento na ativação de
equipamentos por equipes terceirizadas pelo cliente, equipe de apoio até a
inauguração do ponto;

- Conhecimento em gestão de serviços prediais: elétrica, ar-condicionado,
hidráulica, outros.
- Realização de vistorias para levantamentos e verificação de viabilidade de novas
obras;
Local de Trabalho: Zona Sul- SP/ disponibilidade para viagens
Carga horária mensal: 220 horas.
"O Grupo Fleury tem interesse em receber candidaturas de profissionais com
deficiência".
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337420/engenheiro-civilpleno#sthash.2KEzqV8L.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO (Porte Alegre)
Código da vaga: v1334397
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Superior completo em Engenharia Elétrica/Eletrônica/Mecatrônica
Idioma Inglês avançado (leitura, escrita e conversação)
Experiência em manutenção de equipamentos médico-hospitalares (equipamentos
de diagnósticos por imagem - angiografias, hemodinâmicas, Raios-X, ressonância
magnética, etc).
Possuir CNH
Disponibilidade para viagens
Atividades:
Atendimento preventivo e corretivo de equipamentos de diagnósticos por imagem,
suporte a clientes das regiões de RS, SC e PR
Contratação: CLT
Benefícios: todos de uma empresa de porte
Horário: Comercial
Salário: A/C
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334397/engenheiro-demanutencao-porte-alegre#sthash.7bLNzWW3.dpuf
www.vagas.com.br

INDÚSTRIA

CALDEREIRO / JAGUARIÚNA / SP / 1 VAGA(S)
COMPRADOR / 1 VAGA(S) / Jaguariúna Empresa de médio porte, atuante no ramo
de montagem e instalação de equipamentos está com uma vaga(s) em aberto para
JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: Produção de equipamentos industriais
Requisitos: Ampla experiência no processo de Montagem de Equipamentos
Industriais em aço inox. Leitura e Interpretação de Desenho
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Refeição no Local, Seguro de Vida e Plano
Odontológico
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jéssica para o email vagas.pharma@gmail.com com a sigla CALDEREIRO no campo assunto até o
dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de CALDEREIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

INSPETOR DE QUALIDADE JR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Metalúrgica Nacional de Pequeno porte está com uma 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!

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

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 Foods 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

Torneiro (a) CNC
Código da vaga: k337-972
Ramo da empresa: Indústria Mecânica
Cidade: Contagem/MG
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: duas
Data de abertura: 04/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RKs5DV

Aprendiz

Código da vaga: k337-973
Ramo da empresa: Indústria Mecânica
Cidade: Contagem/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: duas
Data de abertura: 04/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RKs5Uc

Analista de Pcp - Belo Horizonte
Indústria
Descrição Detalhada
Requisitos:
Necessário experiência na área.
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
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de Produção - Campinas
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Requisitos:
Experiência em indústria no ramo de papelão ondulado, impressoras flebográficas,
ffg, cvr, cvp.
Noções de montagem de clichês de foto polímero.
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

Técnico - Injeção de Alumínio - Campinas
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Requisitos:
Experiência com injeção de alumínio sob pressão, plc, eletrônica, mecânica.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar

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

Operador de Produção (Metalúrgica)
Código da vaga: v1334880
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Osasco / SP / BR
Quantidade de vagas: cinco
Vagas efetivas
Local: centro de Osasco - SP
Horário: revezamento de turnos;
Manhã 06h40 ás 15h00 seg a sábado.
Tarde 15h00 as 23h00 seg a sábado
Noite 23h00 ás 06h40 seg a sex

Salário Inicial: R$ 1.674.20
Benefícios: Vale transporte, Restaurante no local, Convenio médico, Convênio
Odontológico, PLR, Previdência Privada e retorno de férias.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Experiência anterior na função em indústria metalúrgica;
- Disponibilidade para trabalhar em horário de revezamento de turnos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334880/operador-de-producaometalurgica-5-vagas#sthash.hPZxe5KK.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Manutenção
Código da vaga: v1334629
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São José / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades a serem desenvolvidas:

Programar e chefiar as atividades de manutenção corretiva, preventiva e
preditiva, visando manter an indústria e seus equipamentos em condições
adequadas de funcionamento.
Programar e supervisionar os serviços de manutenção, instalação elétrica,
envolvendo construção de máquinas e equipamentos, adequação de lay-out,
visando ampliar e melhorar a capacidade e produtividade dos equipamentos
Programar paradas de máquinas para manutenção
corretiva/preventiva/corretiva, visando minimizar o tempo não produtivo dos
equipamentos.
Supervisionar o recebimento e inspeção de materiais para manutenção,
assegurando sua conformidade com as especificações.
Responsável pela gestão da equipe e de indicadores.
Pré-requisitos:
Experiência em liderança de equipes, processos e Manutenção Industrial;
Ensino Superior completo ou cursando;
Disponibilidade para trabalhar Na cidade de lotação da vaga;
Flexibilidade de horários;
Facilidade de relacionamento com pessoas e gestão de resultados;
Conhecimento em informática (Word, Excel e outros aplicativos);
Conhecimento em ferramentas da qualidade e gestão (PDCA, SDCA, Ver e
Agir, 5S, 6 Sigma);

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334629/supervisor-demanutencao#sthash.0gwlQ8CX.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Produção – Rio de Janeiro
Código da vaga: v1334660
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Necessário experiência anterior na função.
Supervisionar as etapas do processo de produção garantindo dentro do seu turno o
cumprimento do BPF; Acompanhar os indicadores da produção, qualidade e
manutenção com análises, ações e tomadas de decisões para o atendimento dos
mesmos dentro do turno identificando oportunidades e propondo melhorias;
Participar da reuniões de rotinas, tais como produtividade e troca de turno;
Garantir dentro do turno de trabalho o cumprimento da rotina de 5s e limpeza de
produção; Atuar nas tratativas de perdas de produção sempre de maneira sistêmica
e estratégica com metodologia;

Ensino superior completo em Administração, Engenharias, Gestão de Pessoas e
áreas afins;
Desejável experiência no processo de fabricação em Indústria farmacêutica;
Desejável conhecimento do Idioma Inglês - nível avançado (leitura e conversação);
Desejável conhecimento de BPF (Boas Práticas de Fabricação - RDC16);
Benefícios: AM, AO, refeição no local, estacionamento, VT.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334660/supervisor-deproducao-rio-de-janeiro#sthash.KWRBEbQj.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Processos de Produção
Código da vaga: v1334387
Nível hierárquico: Pleno
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Formação em Engenharia Mecânica, Produção Mecânica, Metalúrgica e Materiais.
IDIOMAS
Inglês avançado/fluente.
ATIVIDADES
Desenvolver melhores práticas, rotinas e soluções inovadoras para melhorar nível
de qualidade de produção.
Será responsável pelo controle e análise dos indicadores de desempenho e deverá
empenhar-se para atingir ou superar as metas.
Atuará com melhorias nos processos industriais para manter a eficiência, redução
de custos e maximizar a rentabilidade dos projetos.
Experiência em processos de fabricação de indústrias metal mecânica.
Experiência nas ferramentas da qualidade e melhoria de processos.
CONHECIMENTOS
Conhecimento das ferramentas da qualidade, FMEA, elaboração de processos de
usinagem de peças.
Conhecimento de processos de usinagem e programas de máquinas CNC.
Conhecimento e experiência no Sistema ERP e em programas como: Kaizen, 5S,
Green Belt e desejável Solid Works.
INFORMAÇÕES

Empresa Multinacional localizada na região de Sorocaba/SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334387/engenheiro-deprocessos-de-producao#sthash.Ud6pWd61.dpuf
www.vagas.com.br

GESTÃO DA QUALIDADE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Ramo de Usinagem. está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: - Toda rotina de gestão da qualidade
Requisitos: - Ensino Médio Completo - Leitura e Interpretação de desenho técnico
mecânico - Metrologia - Informática - Experiência em gestão da qualidade (ISO
9000 e todas as ferramentas da qualidade)
Salário: a combinar

Benefícios: - Café da manhã - Vale Transporte - Convenio médico - Almoço - Cartão
bonificação
Observações: Residir em Campinas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de A/C Andressa para
o e-mail contratacao.metalurgica@gmail.com com a sigla GEST. QUAL. no campo
assunto até o dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de GESTÃO DA QUALIDADE no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

SERRALHEIRO INDUSTRIAL / AMER / 1 VAGA(S)
Empresa de santa barbara contrata serralheiro industrial está com uma vaga(s) em
aberto para Amer.
Responsabilidades: Ira montar peças nos seguimentos industriais.
Requisitos: Conhecimentos em desenho técnico, segundo grau completo,
conhecimentos em solda MIG.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, refeição.
Observações: Apenas candidatos de americana e santa barbara doeste

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagasbo.manutencao@gmail.com com a sigla ser2016 no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vaga s de Serralheiro Industrial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

INSPETOR DE QUALIDADE / RIBEIRÃO PRETO / SP / 1 VAGA(S)
Desafio Recursos Humanos está com uma vaga(s) em aberto para RIBEIRÃO PRETO
/ SP.
Responsabilidades: .
Requisitos: Necessário experiência em Inspeção de Solda.
Salário: a combinar

Benefícios: Empresa oferece transporte saindo de Araras para Ribeirão Preto,
alojamento (pousada), café, almoço e jantar.
Observações: Vaga temporária, para atuação em Ribeirão Preto.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Karine para o email karine.leme@desafiorh.com.br com a sigla Qualidade no campo assunto até o
dia 29/04/2016.
Veja outras vagas de Inspetor de Qualidade no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CALDEIREIRO DE FABRICAÇÃO / COSMÓPOLIS / SP / 3 VAGA(S)
Voltada par equipamentos e Sistemas para Filtração e Sedimentação , como:
Mineração, Siderurgia, Açúcar e Álcool, Papel, Celulose e out está com três vaga(s)
em aberto para COSMÓPOLIS / SP.
Responsabilidades: desenvolvimento e fabricação, leitura e interpretação de
desenhos
Requisitos: Experiencia em caldeiraria pesada Leitura e interpretação de desenho
Formação Técnica (SENAI) outros
Salário: a combinar
Benefícios: Seguro de vida, refeição local, transporte, PLR

Observações: Contratação CLT, preferência para candidatos de Limeira, Americana,
Santa Barbara, Cosmópolis
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de AGÊNCIA RH para
o e-mail vagasagenciarh@gmail.com com a sigla CALD no campo assunto até o dia
24/04/2016.
Veja outras vagas de CALDEIREIRO DE FABRICAÇÃO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

GERENTE DE PRODUÇÃO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Responsável por manter a produção segundo o programação de
maneira a atender a demanda, Manter o nível de qualidade esperado para os
produtos produzidos, Gerir recursos humanos e maquinas de maneira a atingir a
produção com consequente redução de custos, Manter a equipe motivada, Dar
suporte no desenvolvimento de novas formulações e produtos.
Requisitos: Superior completo
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 GER PRODUÇÃO no campo assunto até o
dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de Gerente de Produção no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ENCARREGADA DE CONFECÇÃO / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
A Ideal Recursos Humanos em parceria com Confecção está com uma vaga(s) em
aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Irá planejar, programar e controlar os processos produtivos na
área de confecção e demais atividades pertinentes.
Requisitos: 2º Grau completo; Possuir experiência como encarregada de processo
produtivo em confecção (modelagem, encaixe e tecidos).Ter conhecimento de

máquinas de costura industrial (reta, overloque e galoneira). Residir em Sumaré,
Nova Odessa ou Americana.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte e Cesta básica
Observações: Horário de Trabalho: Segunda à quinta das 07h00min às 17h00min e
sexta das 07h00min às 16h00min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mayara para o email selecao@idealrecursoshumanos.com.br com a sigla no campo assunto até o
dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de ENCARREGADA DE CONFECÇÃO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ANALISTA DE QUALIDADE - SENIOR
Sexo: Indiferente
Escolaridade Mínima: Ensino Médio Técnico em Química ou Controle de Qualidade;
Escolaridade Desejável: Graduação em Química.
Horário do Trabalho: Segunda a Sexta
É necessário ter atuado com ISSO 9001;14001 E 17025.
Atividades:
·
Coordenar e executar os programas de auditoria interna.
·
Levantar e analisar os procedimentos existentes em todas as áreas da
empresa.
·
Administra as não conformidades geradas, providencia ações corretivas para
eliminar qualquer não conformidade.
Salário: R$2.000,00 à 3.000,00 + Benefícios
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Transporte e Vale
Alimentação.
Interessados e dentro do perfil, favor enviar o currículo no corpo de e-mail para:
gruporecursoshumanos@yahoo.com.br e colocar no assunto da vaga ANALISTA
DE QUALIDADE – SENIOR

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

DIVERSOS PROJETOS UNESCO

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

EDUCADOR SOCIAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)

Organização da Sociedade Civil está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Realizar roda de conversa com crianças e adolescentes.
Acompanhar todo dia a dia da criança e do adolescente na Instituição, desde a
entrada, refeições, atividades lúdicas e oferecer oficinas temáticas
Requisitos: Conhecimentos na Política da Assistência Social, Estatuto da Criança e
do Adolescente e Educação Não formal. Experiência com crianças e adolescentes
em ONG. Ser uma pessoa dinâmica e pró-ativa, com iniciativa para resolução de
conflitos.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale refeição, alimentação no local e plano de saúde
Observações: Contratação via CLT; atuação na região noroeste de Campinas.
Candidatos com idade a partir de 27 anos.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Coordenação
Técnica para o e-mail processoseletivo2016@outlook.com com a sigla. Educador
Social no campo assunto até o dia 25/04/2016.
Veja outras vagas de Educador Social no Emprega Campinas. É 100% grátis!

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: duas
Data de abertura: 26/01/2016
Previsão de encerramento: 25/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1PCrgkI

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

Seleciona

Vaga

Empresa

Descrição sucinta

V1335136
Professor de
Educação Física
aberta em 12/4 - 1
posição
V1333867
Analista de TI
aberta em 8/4 - 1
posição

Ministrar aulas teóricas e
Instituto Dona Ana práticas de Educação
Rosa
Física conforme orientação
(São
e conteúdo previamente
Paulo/SP/BR)
elaborado pelo Profissional
de Ed. Física e...

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

Atividades Principais: um.
Responsável pelo
desenvolvimento do préprojeto para
implementação de um
portal web. 2.
Responsável pelo
desenvolvimento da
arquitetura de
componentes do portal...

Instituto Ayrton
Senna
(São
Paulo/SP/BR)

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

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

Descrição Geral da
função: Apoiar as
atividades do Diretor em
toda a organização e
otimização dos
relacionamentos
desenvolvidos pelo
Instituto,...

Empresa não
identificada
(São
Paulo/SP/BR)

Requisitos: • Domínio de
redes sociais • Domínio de
pacote Office • Boa
comunicação escrita e oral
• Domínio de ppt •
Organização de planilhas e
documentos • Formação
Superior em...

V1328442
ANALISTA JÚNIOR
MOBILIZADOR
TEMPORÁRIO PROJETO
EDUCAÇÃO
aberta em 29/3 - 1
posição

Akatu
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil geral da função: O
contratado participará da
mobilização e divulgação
do Edukatu – Rede de
Aprendizagem para o
Consumo Consciente,...

V1328427
ANALISTA JÚNIOR
MOBILIZADOR -

Akatu
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil geral da função: O
contratado participará da
mobilização e divulgação

V1332056
Analista de
Sistemas Sênior Pcd
aberta em 5/4 - 1
posição
V1329334
Analista de
Relacionamento
aberta em 31/3 - 1
posição

V1328542
Assistente de
Captação de
Recursos
aberta em 29/3 - 1
posição

PROJETO
EDUCAÇÃO
aberta em 29/3 - 1
posição

do Edukatu – Rede de
Aprendizagem para o
Consumo Consciente,...

V1328417
ANALISTA JÚNIOR
MODERADOR PROJETO
EDUCAÇÃO
aberta em 29/3 - 1
posição

Akatu
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil geral da função: O
contratado participará da
execução e
monitoramento das
atividades de moderação
do Edukatu – Rede de
Aprendizagem...

ORGANIZAÇÃO
NAO
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

Formação superior
completa; Conhecimento
em elaboração de projetos
sociais e incentivados (Lei
Rouanet, Proac, entre
outros); Conhecimento em
prospecção de editais...

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...

V1328020
Analista
Educacional Júnior
/ Pleno
aberta em 29/3 - 1
posição

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...

V1327837
Jornalista ou
Assessor de
Comunicação
aberta em 28/3 - 1
posição

Procuramos um jornalista
/ assessor de comunicação
Instituto Marasmar que conheça previamente
(Santos/SP/BR)
os assuntos tratados na
nossa organização, tais
como: porto, pesca...

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

Liga Solidária
(São
Paulo/SP/BR)

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

Visão Mundial
(Rio de
Janeiro/RJ/BR)

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

V1328264
Analista Prospecção de
editais e
Elaboração de
projetos sociais
V1328025
Instrutor de
Capacitação
Profissional Presencial e Virtual
aberta em 29/3 - 1
posição

V1326825
Assessor Regional
de Advocacy e
Mobilização
aberta em 24/3 - 1

posição

trabalhar com novos
atores...

V1326822
Assessor Regional
de Advocacy e
Mobilização
aberta em 24/3 - 1
posição

Finalidade de a Posição
Contribuir para construir e
fortalecer as relações com
Visão Mundial
outras organizações, redes
(Fortaleza/CE/BR)
e alianças, buscando
trabalhar com novos
atores...

V1326818
Assessor Regional
de Advocacy e
Mobilização
aberta em 24/3 - 1
posição

Visão Mundial
(Maceió/AL/BR)

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

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,...

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...

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

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

V1324127
Supervisor
Educacional BM&FBOVESPA
aberta em 18/3 - 1
posição

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

OPERACIONAL

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: duas
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: uma
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

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° - 14h00min as 00h00minhrs.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1294,36
Benefícios: convênio médico + convênio odontológico + vr + VT.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

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

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: uma
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

COORDENADOR ELÉTRICO DE MANUTENÇÃO
Belo Horizonte, MG
Principais responsabilidades:
Analisar processos e propor melhorias sempre que necessário;
Planejamento e programação da Manutenção Elétrica e Mecânica, tanto das
preventivas quanto das preditivas, das máquinas e equipamentos da fábrica
(Prensas, tornos, compressores, etc), bem como programação CLP’s;
Avaliar tecnicamente os equipamentos da empresa, recebendo visitas técnicas de
fornecedores, buscando novas tecnologias e soluções para melhoria produtiva;
Fazer a gestão da equipe, dos resultados e dos indicadores da área de
Manutenção;
Realizar o controle dos recursos, custos e orçamentos, visando o controle de
gastos e dos novos investimentos necessários;
Conhecimentos da NR 10, NR12, NR33, Lean Manufacturing e WCM;
Responder tecnicamente pela área (Possuir CREA ativo).

Requisitos Mínimos:
Formação Superior completa em Engenharia Elétrica;
Experiência no segmento Automotivo e Metalúrgico, com sólida vivência com a
gestão de Pessoas e na área de Manutenção.
Disponibilidade para residir na região da Grande BH ou em Betim / MG.
Inglês Intermediário.
Conhecimentos do processo em sistemas de gestão da qualidade, segurança e meio
ambiente (ISO TS 16949, ISO 14000 e OHSAS 18001)
Requisitos Desejáveis:
Conhecimento do sistema ENGEMAN para manufatura repetitiva será considerado
um diferencial.
Capacidade de planejamento e estruturação de sistemáticas de trabalho.
Benefícios oferecidos:
Assistência Médica e Odontológica, Refeição na empresa, Transporte fretado,
Auxílio Farmácia e Seguro de Vida.
Regime de contratação: CLT.
Emprego Minas Gerais
www.indeed.com.br

ENCANADOR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
MAC ENGENHARIA está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: PREVENTIVA E CORRETIVA
Requisitos: EXPERIENCIA uma NA ÁREA
Salário: R$ 1.384,00

Benefícios: VR,VT + PLANO DE SAUDE E ODONTOLÓGICO
Observações: VAGA FIXA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de FRANCIS para o email adm.campinas@macengenharia.com com a sigla ENCANADOR no campo
assunto até o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de ENCANADOR no Emprega Campinas. É 100% grátis!

MECANICO DE REFRIGERAÇÃO - BARRA DA TIJUCA

Grande Hospital contrata para seu quadro de efetivos Mecânicos de Refrigeração
para atuarem junto à equipe de manutenção nos assuntos relacionados à
Refrigeração.
Formação e experiências requeridas:
Ensino médio completo
Curso de mecânico de refrigeração
Vivência anterior com: ACJ, SELF, Fancoil, Chiller, Split.
Horário: Plantão 12x36 (19h às 7h, dia sim, dia não)
Salário: R$ 1015,00 + Benefícios (VAGA EFETIVA!)
Benefícios: Vale Transporte | Alimentação no local | PL | Plano de Saúde | Plano
Odontológico (ambos extensivos a dependentes) | Descontos de 20 a 80% em
Cursos, Academias, Farmácias e FACULDADES.
Os interessados deverão enviar o currículo no corpo do e-mail mencionando no
assunto o título da vaga para: rederecrutamento@gmail.com

AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO - BARRA DA TIJUCA
Grande rede de hospital contrata:
AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO
Horário de Trabalho: Diarista (08h às 18h)
Local de Trabalho: Barra da Tijuca
Remuneração: R$1020,00 (15 plantões/mês) + Assistência médica e odontológica
+ Vale Transporte + Alimentação no Local + Descontos em medicamentos,
instituições de ensino, ótica e academia.
Principais Atribuições:

O cargo é responsável por executar serviços/atividades auxiliares dentro da área de
refrigeração, seguindo as orientações dos Mecânicos de Refrigeração na área de
trabalho.
Interessados enviar currículo para rederecrutamento@gmail.com
Assunto: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

SUPERVISOR OPERACIONAL
Local de Trabalho: Zona Norte

Sexo: Masculino
Escolaridade: Ensino Médio
Horário do Trabalho: Segunda a Sábado
É imprescindível CNH B.
Vaga aberta também para deficientes – Favor enviar Laudo Médico.
Atividades:
·
Coleta de Águas;
·
Limpeza de Reservatórios;
·
Entrega de Produtos Químicos;
·
Organização de Estoque;
·
Liderança de Equipe;
·
Logística de atendimento
Salário: R$2.000,00 à 2.300,00 + Insalubridade + Benefícios
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Convênio Farmácia + Vale
Transporte e Vale Alimentação.
Interessados e dentro do perfil, favor enviar o currículo no corpo de e-mail para:
gruporecursoshumanos@yahoo.com.br

BOMBEIRO CIVIL / INDAIATUBA / 01 VAGA(S)
Empresa de Terceirização está com 01 vaga(s) em aberto para Indaiatuba.
Responsabilidades: Zelar pela manutenção e disponibilidade dos equipamentos de
prevenção e combate à incêndios, prestar socorro a vítimas de acidente, aplicar
treinamentos de abandono e brigada de incêndio. Elaborar relatório de riscos. Entre
outros.

Requisitos: Bombeiro Civil Condutor - Habilitado Categoria D - Que resida na região
de Indaiatuba - Condução própria para deslocamento
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação
Observações: Irá trabalhar na escala 12x36 Horário Noturno 18h00min às
06h00min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
candidatos.vagas@bol.com.br com a sigla Bombeiro no campo assunto até o dia
25/04/2016.
Veja outras vagas de Bombeiro Civil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

GERENTE OPERACIONAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de grande porte, líder no segmento que atua está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: - Gestão e capacitação do time administrativo e operacional; Controle de orçamento, custos, pagamento de NF, entre outros; - Responsável pela
conservação do patrimônio e manutenção predial; - Gerenciamento dos projetos de
infra-estrutura; - Gestão e negociação com fornecedores; - Pesquisa e contratação
de novos fornecedores; - Demais atividades pertinentes à função.
Requisitos: - Superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou áreas
correlatas; - Desejável Pós-graduação; - Experiência com gestão de equipes; Experiência na liderança de processos administrativos; - Experiência em
planejamento estratégico e orçamentário; - Conhecimento em Excel, para gerar
relatórios semanais e de indicadores.
Salário: a combinar
Benefícios: Pacote de Benefícios
Observações: Encaminhar currículo com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
oportunidades_vagas@yahoo.com.br com a sigla GOP no campo assunto até o dia
24/04/2016.
Veja outras vagas de GERENTE OPERACIONAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE DE GOVERNANÇA – 08 Vagas
EMPRESA HOTELEIRA CONTRATA

Assistente de Governanta
Experiência como assistente de governanta ou supervisora de andares. Forte
liderança de equipe. Domínio das rotinas de arrumação, limpeza, rouparia.
Conhecimento do pacote office e facilidade com aplicativos em geral. Escolaridade:
2º. Grau completo. Inglês fluente.
Locais: Barra da Tijuca/Deodoro/Camorim/Recreio dos Bandeirantes
Salário R$4.500,00
Benefícios: VT + VR + Assistência Médica
ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA vagas@parceriaconsult.com.br ASSUNTO
ASSISTENTE DE GOVERNANÇA

MARCENEIRO / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com uma vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Auxiliar na confecção de peças; Auxiliar na armação das partes
de madeira trabalhadas; Auxiliar no acabamento de peças, pintando, envernizando
ou encerando, e na colocação de dobradiças e puxadores; Conservar e manter o
maquinário e ferramentas; Transportar materiais e peças; Executar outras tarefas
associadas ao ambiente organizacional.
Requisitos: Escolaridade: fundamental incompleto; CNH; Curso Profissionalizante
em Marcenaria será um diferencial
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte ; refeição
Observações: Mencionar no currículo a pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Seleção de Pessoal
para o e-mail ecselecao@yahoo.com.br com a sigla MAR no campo assunto até o
dia 09/05/2016.
Veja outras vagas de MARCENEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Nacional de Grande Porte está com uma vaga(s) em aberto para SUMARÉ
/ SP.

Responsabilidades: Manutenção corretiva e preventiva, em partes elétricas de
máquinas ou equipamentos; Instalar e testar componentes elétricos; Realizar
instalações e montagens de quadros elétricos ; Atender os clientes internos;
Demais tarefas relativas ao cargo.
Requisitos: NR10, Diagrama Elétrico, Inversores de Frequência, Soft Start,
Comandos elétricos, Proteções elétricas.
Salário: a combinar
Benefícios: Plano de saúde, Plano Odontológico, VA/VR, Vale transporte, Seguro de
vida, Auxílio Farmácia, Cooperativa de crédito
Observações: Por gentileza enviar pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamento@rumologistica.com.br com a sigla Eletricista de Manu no campo
assunto até o dia 29/04/2016.
Veja outras vagas de Eletricista de Manutenção no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR TEC. DE REFIGERAÇÃO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
SBO RH em parceria com empresa de vendas, instalação e manutenção de ar
condicionado está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Irá realizar atendimentos a residências e empresas.
Requisitos:
• Ensino fundamental;
• Experiência com manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar
condicionado (ACJ, SPLIT HI-WALL e PISO TETO);
• possuir HABILITAÇÃO B
• horário de trabalho: 8hrs as 17hrs + (HE) de segunda a sexta // 8hrs as 12hrs +
(HE) sábados
• possuir TOTAL DISPONIBILIDADE PARA HORAS EXTRAS,
• residir em CAMPINAS
Salário: R$ 1.100,00
Benefícios:
• vale transporte,
• vale refeição
• cesta básica
• prêmio por assiduidade
• uniformes
Observações: Se preferir entregar pessoalmente: estamos localizados na Rua
Francisco Glicério, n° 1058 – Centro – Campinas, deverá deixar o currículo na
portaria com a sigla da vaga desejada.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bruna para o email selecao@sborh.com.br com a sigla AUXILIAR REFRIGERAÇÃ no campo assunto
até o dia 25/04/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR TÉC. DE REFIGERAÇÃO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Eletricista
Requisitos:
Ensino Médio Completo

Técnico em Elétrica ou Eletrotécnica
Desejável experiência com iluminação de eventos
NR10
NR35
Desejável Certificado de Cesto aéreo
Atividades:
Realizar instalações, fazer manutenção e reparar fiação elétrica. Realizar atividades
voltadas para as iluminações dos eventos pertinentes as olimpíadas 2016.
Estará atuando junto à empresa americana.
Trabalho realizado em campo.
Salário:
Estamos trabalhando com pretensão salarial
Benefícios:
Vale Refeição, Vale Transporte, Assistência Médica e Odontológica e Seguro de Vida
Horário de Trabalho:
De segunda a Sexta – de 09h às 18h
Local de Trabalho:
Trabalho Externo-RJ.
Interessados encaminhar currículo no corpo do e-mail para:
isis.pereiraa@outlook.com, com o assunto: Eletricista

TÉCNICO EM SISTEMAS DE PESAGEM / CAMPINAS E REGIÃO / 3 VAGA(S)
Grupo Balanças Brasil está com três vaga(s) em aberto para Campinas e Região.
Responsabilidades: O interessado deverá ter conhecimento técnico em Sistemas de
Pesagem e manutenção de balanças.

Requisitos: As vagas em aberto são para Técnicos em Manutenção de Balanças e
Sistemas de Pesagem com experiencia comprovada.
Salário: a combinar
Benefícios: Benefícios previstos pela CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Melvi para o email melvi.fenix@gmail.com com a sigla Técnico no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de Técnico em Sistemas de Pesagem no Emprega Campinas. É
100% grátis!

VIGILANTE / BAURU / SP / 30 VAGA(S)
Essencial Segurança em parceria com Empresa agrade porte está com 30 vaga(s)
em aberto para BAURU / SP.
Responsabilidades: Ira zelar pelo patrimônio da empresa, exercendo a função
designada.
Requisitos: Ensino Fundamental Completo. Cursos de Vigilante e Reciclagem em
dia, Disponibilidade total de horários. Residir em Bauru.
Salário: R$ 1.351,78
Benefícios: Vale Alimentação 20,00 dia vale transporte e Cesta básica.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Thaís Christovam
para o e-mail recselcampinas@essencialseguranca.com.br com a sigla VIG BAURU
2016 no campo assunto até o dia 30/04/2016.
Veja outras vagas de Vigilante no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASS. OPERACIONAL / CAMPINAS E RMC / SP / 2 VAGA(S)
Confidencial ramo transporte está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS E
RMC / SP.
Responsabilidades: Ensino médio completo, preferencia para candidatos que
tenham conhecimento no sistema Rodopar.
Requisitos: Experiencias comprovada em carteira no mínimo um ano em
transportadora, conhecimento em emissão de CTE, contratação de terceiros,
atendimento a motoristas, entre outros.

Salário: a combinar
Benefícios: Cesta básica, VT, VR e convenio Farmácia
Observações: Currículos fora do perfil não serão analisados.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagas.rh2020@gmail.com com a sigla Operador no campo assunto até o dia
29/04/2016.
Veja outras vagas de Ass. Operacional no Emprega Campinas. É 100% grátis!

OPERADOR DE MÁQUINAS (PAPEL) / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
A Compor Recursos Humanos, busca identificar candidatos com o perfil abaixo: está
com uma vaga(s) em aberto para INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: Ensino médio completo, sólida experiência como operador de
máquina de sacos de papel, preferencialmente saco de papel com fundo fechado e
com fole lateral (obrigatório). Possuir disponibilidade para atuar de segunda a
sábado em escalas de revezamento. Residir em Indaiatuba, Salto, Itu, Sorocaba,
Campinas, Itupeva e região. Será considerado diferencial profissionais que tenham
atuado nas empresas RollPack, São Tomas Embalagens, La Preferida, Scarcelli e
Papely e que se encontram disponíveis no mercado.
Requisitos: Ensino médio completo, sólida experiência como operador de máquina
de sacos de papel, preferencialmente saco de papel com fundo fechado e com fole
lateral (obrigatório). Possuir disponibilidade para atuar de segunda a sábado em
escalas de revezamento. Residir em Indaiatuba, Salto, Itu, Sorocaba, Campinas,
Itupeva e região. Será considerado diferencial profissionais que tenham atuado nas
empresas RollPack, São Tomas Embalagens, La Preferida, Scarcelli e Papely e que
se encontram disponíveis no mercado.
Salário: R$ 2.800,00
Benefícios: Transporte, alimentação, seguro de vida e assistência médica.
Observações: Vaga efetiva. IMPORTANTE - O primeiro contato será realizado por
email e posteriormente o agendamento para entrevista.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vagas 01 para o
e-mail vagas.01@comporrh.com.br com a sigla OPMA no campo assunto até o dia
29/04/2016.
Veja outras vagas de Operador de Máquinas (Papel) no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Técnico em Eletromecânica
Necessária experiência na função comprovada em carteira de no mínimo dois anos
Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo
Atividades: Executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de
manutenção e reparo de equipamentos eletromecânicos, instalações e arquivos
técnicos específicos; elaborar orçamento de materiais e equipamentos, incitações e
mão-de-obra, regular máquinas, aparelhos e instrumentos de controle de fluidos
etc.
Local de trabalho: Campo Grande/RJ ( necessário morar nas proximidades ou ter
fácil acesso)
Horário de trabalho: De segunda-feira à quinta-feira de 08h00minh às 18h00minh e
sexta-feira de 08h00minh às 17h00minh
A empresa oferece salário de R$ 2028,80 + VT + VA ( R$12,00 p/dia)

Os interessados, dentro do perfil, enviar currículo no CORPO do e-mail para
empregorhagir@gmail.com colocando no campo assunto: TÉCNICO EM
ELETROMECANICA
FIQUE ATENTO! A ENTREVISTA SERÁ AGENDADA POR E-MAIL EM RESPOSTA AO
CURRÍCULO ENVIADO

SAÚDE

Analista de Farmacovigilância
A Captativa está com vagas abertas para Farmacovigilância:
ANALISTA DE FARMACOVIGILÂNCIA JR (nove vagas)
* Atividades: Será responsável pelo processamento de relatos de eventos adversos.
ASSSISTENTE DE FARMACOVIGILÂNCIA (uma vaga)
* Atividades: Follow-up dos relatos de eventos adversos e submissão para as
agências regulatórias.
* Requisitos:
Graduação completa em Biomedicina, Biologia, Farmácia ou cursos relacionados.
Inglês avançado.
* Proposta:
Vaga terceirizada pela Captativa via CLT, por tempo indeterminado.
Para indústria farmacêutica multinacional localizada na zona sul de São Paulo.
Interessados devem encaminhar currículo com pretensão salarial para –
rh@captativa.com.br
Cadastre-se em nosso banco de dados e candidate-se via site –
www.captativa.com.br

ESPECIALISTA EM PROCESSOS NA ÁREA HOSPITALAR – São Paulo – SP
Nosso cliente, Rede de Hospitais de Primeira Linha e Grande porte, localizado na
Região da Av. Paulista, busca o profissional com o perfil abaixo:
RESPONSABILIDADES
Coordenar os projetos de melhoria contínua de processo por meio da metodologia
Lean Healthcare, analisando as demandas, auxiliando os membros dos projetos
com as ferramentas e realizando o controle da execução e apresentação dos
resultados.
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA
Graduação Completa em Engenharia, Administração, Enfermagem ou áreas afins.
Imprescindível capacitação em Green ou Black Belt na Metodologia Lean.
Experiência: Desejável experiência de 02 (dois) anos na Área de Qualidade ou de
Processos Hospitalares.
OBSERVAÇÕES:

Horário de Trabalho: Segunda a Quinta das 07 às 17h e Sexta-feira das 07 às 16h.
Local de Trabalho: Região da Av. Paulista.
Contratação PJ – Pessoa Jurídica.
SALÁRIO: Faixa salarial aberta, a c combinar com o profissional, dependendo de
experiência e qualificações – envie sua pretensão salarial que será avaliada.
Benefícios: Cesta Básica; Restaurante no local (Café da manhã gratuito); Vale
transporte; Assistência Médica e Odontológica.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto ESPECIALIALISTA EM PROCESSOS HOSPITALARES.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.
CURTA E SIGA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK:
HTTPS://www.facebook.com/SPEEDRH
Para saber mais sobre nós e conhecer todas as nossas vagas, inclusive as
recorrentes, acesse: WWW.SPEEDRH.COM.BR / acompanhe pelo TWITTER –
@SPEEDRH

ENFERMEIRA OBSTETRA PLENO – MATERNIDADE – São Paulo – SP
Vagas 12x36 – Horários diversos
REQUISITOS E EXPERIÊNCIA
Executar atividades de assistência de enfermagem aos pacientes no setor sob sua
responsabilidade.
Graduação em Enfermagem
Pós Graduação em Obstetrícia
Mínimo de dois anos de experiência em Maternidade
OBSERVAÇÕES:
Sexo Feminino.

Local de Trabalho: Região da Av. Paulista.
Contratação efetiva CLT.
OBSERVAÇÕES:
Horário de Trabalho: 12 POR 36
Local de Trabalho: Bairro do Paraíso / Av. Paulista.
Contratação efetiva CLT.
Salário Inicial: R$ 4.942,00 – Após a experiência: R$ 5.561,00 (Mais Adicional
Insalubridade; mais Adicional Noturno quando aplicável).
Benefícios: Cesta Básica; Restaurante no local (Café da manhã gratuito); Vale
transporte; Assistência Médica e Odontológica.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto ENFERMEIRA OBSTETRA MATERNIDADE.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

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

ENFERMEIRA OBSTETRA PLENO – PSGO – São Paulo – SP
Vagas 12x36 – Horários diversos
REQUISITOS E EXPERIÊNCIA
Executar atividades de assistência de enfermagem aos pacientes no setor sob sua
responsabilidade.
Graduação em Enfermagem
Pós Graduação em Obstetrícia
Mínimo de dois anos de experiência em PSGO
OBSERVAÇÕES:
Sexo Feminino.
Local de Trabalho: Bairro do Paraíso / Av. Paulista.
Contratação efetiva CLT.
OBSERVAÇÕES:
Horário de Trabalho: 12 POR 36
Local de Trabalho: Bairro do Paraíso / Av. Paulista.
Contratação efetiva CLT.
Salário Inicial: R$ 4.942,00 – Após a experiência: R$ 5.561,00 (Mais Adicional
Insalubridade; mais Adicional Noturno quando aplicável).
Benefícios: Cesta Básica; Restaurante no local (Café da manhã gratuito); Vale
transporte; Assistência Médica e Odontológica.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto ENFERMEIRA OBSTETRA PSGO.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

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

ENFERMEIRA UTI NEONATAL PLENO – São Paulo – SP
ATIVIDADES, REQUISITOS E EXPERIÊNCIA (16 Vagas)

Nosso cliente, Rede de Hospitais de Primeira Linha e Grande porte, localizado na
Região da Av. Paulista, busca a profissional com o perfil abaixo:
Graduação em Enfermagem.
Pós Graduação completa em UTI NEONATAL.
Ter curso de PICC e Reanimação Neonatal.
Dois anos de experiência em UTI Neonatal
Sexo feminino.
OBSERVAÇÕES:
Horário de Trabalho: Vagas para Noturno Par e Ímpar
Local de Trabalho: Região da Av. Paulista.
Contratação efetiva CLT.
Salário Inicial: R$ 4.942,00 – Após a experiência: R$ 5.561,00 (Mais Adicional
Insalubridade; mais Adicional Noturno quando aplicável).
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: ENFERMEIRA UTI NEONATAL – SP.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

FARMACÊUTICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Drogaria São Paulo barão Geraldo está com um 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 um 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!

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 (180 km 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

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: uma
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

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 08h00min às 17 h 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: uma
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 12h36min.
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

FISIOTERAPEUTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Studio de Pilates e Estética localizado próximo ao shopping/">Campinas Shopping
está com um 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 um
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: uma
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

ENFERMEIRO/A / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Clinica Viver Campinas está com três vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Enfermeiro/a
Requisitos: Atendimento domiciliar, Infusão de medicação.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Beatriz para o email contato@desospitalize-se.com.br com a sigla Enfermagem no campo assunto
até o dia 20/05/2016.
Veja outras vagas de Enfermeiro/a no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TÉCNICO DE ENFERMAGEM / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Clinica Viver Campinas está com três vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar e técnico de enfermagem
Requisitos: Paciente alta Complexidades, com VM, TQT, SNE.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: 12 X 36 noturno com direito a dois folgas
Observações: Contrato

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Beatriz para o email contato@desospitalize-se.com.br com a sigla Enfermagem no campo assunto
até o dia 20/05/2016.
Veja outras vagas de Técnico de Enfermagem no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Técnico(a) em Enfermagem
Código da vaga: k722-80
Ramo da empresa: Hospitais, Maternidades, Consultórios, Clínicas e Prontossocorros
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 04/04/2016
Previsão de encerramento: 24/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RKsbva

ENFERMEIRO SUPERVISOR DE BLOCO CIRÚRGICO
Código da vaga: v1303967
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Salário / Benefícios: VT + Refeição no local + vale alimentação + Assistência
médica + Assistência odontológica.
Local de trabalho: Copacabana- RJ

Horário de trabalho: 07 às 16h
Setor: CENTRO CIRÚRGICO
Requisitos:
•
Superior Completo em Enfermagem;
•
Especialização na área cirúrgica.

Atividades:
•
Coordenar mapa cirúrgico;
•
Checar e auditar o cumprimento correto dos processos internos conforme o
protocolo;
•
Coordenar equipe, orientando, acompanhando e avaliando o desempenho,
auxiliando em procedimentos e verificando sua execução correta, na elaboração e
implantação de projetos de melhoria relacionados aos processos assistenciais e
administrativos;
•
Receber, ambientar, orientar e acompanhar os novos colaboradores,
desenvolvendo treinamentos iniciais e técnicos;
•
Coordenar e prestar orientações técnico-administrativas às enfermeiras,
avaliando diariamente a assistência prestada;
•
Interface com a equipe da área de Órtese e materiais especiais (OPME),
visando alinhar as cirurgias agendadas a disponibilidade dos materiais;
•
Acompanhar a equipe inteirando-se dos problemas, pendências ou
intercorrência de plantões anteriores;
•
Controlar os materiais da equipe de anestesia; Auxiliar no teste de materiais
e equipamentos novos, junto à área de Engenharia e Manutenção;
•
Garantir a correta utilização e otimização dos recursos humanos, financeiros,
patrimoniais e tecnológicos disponibilizados em sua área;
•
Coordenar os custos e reduzir desperdícios, contribuindo para a evolução
positiva dos resultados financeiros da sua área;
•
Elaborar manual de normas, rotinas e procedimentos do setor, cronograma
de treinamentos e reuniões com o objetivo de orientar e atualizar os colaboradores
do setor, organizar escalas de trabalho e de férias, bem como o dimensionamento
de pessoal;
•
Realizar auditoria nos prontuários;
•
Cumprir e fazer cumprir as orientações do Núcleo de Infecção relacionada a
saúde (NIRAS) e do Serviço de Segurança Ocupacional (SSO) em relação às
medidas de precauções e uso de equipamentos de proteção individual (EPI);
•
Realizar a avaliação e reavaliação do paciente com base na análise de dados
e indicadores assistenciais.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1303967/enfermeiro-supervisorde-bloco-cirurgico#sthash.uEzDy8me.dpuf
www.vagas.com.br

DENTISTA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Consultório Odontológico em Campinas contrata dentista conveniado a Uniodonto e
Unimed odonto para atender clínica geral e endodontia. está com um vaga(s) em
aberto para Campinas.
Responsabilidades: Atender clínica geral e endodontia.
Requisitos: - Conveniado a Uniodonto - Conveniado a Unimed odonto

Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Observações: Profissional autônomo. Horário a combinar.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Josiane para o email dra.josianem@gmail.com com a sigla VAGA DENTISTA no campo assunto até o
dia 10/05/2016.
Veja outras vagas de Dentista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FARMACÊUTICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
FARMAIS iniciou suas atividades em 1994 e hoje é a maior rede de drogarias do
país regida pelo sistema de franquia. está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atendimento ao cliente, assistência farmacêutica, vendas de
medicamentos e dermocosméticos, recebimento de mercadorias, conferência de
nota fiscal, precificação de produtos.
Requisitos: Experiência na função, com CRF ativo, experiência em drogarias. É
necessária experiência em aplicação de injetáveis.
Salário: a combinar
Benefícios: Salário compatível com o mercado. VT + VA. Assistência médica e
odontológica.
Observações: Escala 6x1. Flexibilidade de horário.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Maria para o email vilapompeia@farmais.com.br com a sigla FARMA no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de Farmacêutico no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FARMACEUTICO / SUMARE-MATAO / 1 VAGA(S)
REDE DE DROGARIAS está com um vaga(s) em aberto para SUMARE-MATAO.

Responsabilidades: HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08h00min
AS 17h00minHRS COM 02 HORAS DE ALMOÇO. SÁBADO /DOMINGO/FERIADO DAS
08h00min AS 22h00minHRS , E PLANTÃO ALTERNADOS.
Requisitos: APLICAÇÕES DE INJETÁVEIS, INDICAÇÕES, BOM ATENDIMENTO AO
PUBLICO, TRANSAÇÃO DE SNGP(CASO NÃO SAIBA DAMOS TREINAMENTO)
Salário: R$ 2.700,00
Benefícios: COMISSÕES DE GENÉRICOS E SIMILARES 5% SOBRE A VENDA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de GLAUCIA para o email glaucia.drogaria@hotmail.com com a sigla FARMA1 no campo assunto até o
dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de FARMACEUTICO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUX CONS.ODONTOLOGICO/THD / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Odontoclinic Amoreiras está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: - Auxiliar dentista em cirurgia, prótese e Ortodontia - Lavagem
e Esterilização de materiais; - Organização dos consultórios; - Compras e controle
de estoque - Supervisão do bem estar e conforto de cada paciente.
Requisitos: Ter experiencia como auxiliar ou Técnica de consultório Odontológico,
necessário que tenha CRO, ou que esteja cursando
Salário: a combinar
Benefícios: Insalubridade , Vale transporte e cesta básica
Observações: Necessário que more em Campinas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Andreza para o email vagas2016@hotmail.com com a sigla Auxiliar no campo assunto até o dia
30/04/2016.
Veja outras vagas de Aux Cons.Odontologico/THD no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR ODONTOLÓGICO PARA INÍCIO IMEDIATO
·
Efetuar a limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização dos instrumentais,
dos equipamentos odontológicos e do consultório odontológico, assim como aplicar

medidas de biossegurança no armazenamento. Auxiliar e instrumentar os cirurgiões
dentistas nas intervenções clínicas, processar filme radiográfico, selecionar
moldeiras e manipular materiais de uso odontológico.
·
Ter atuado na função, auxiliar a quatro mãos, experiência em cirurgias como
implantes, enxertos, exodontia dentre outros.
§ R$: 1.200,00
§ Benefícios: Vale Transporte, Cesta Básica, Insalubridade
§ Regime de contratação: CLT (Efetivo)
§ Horário: De segunda a sexta-feira. Das 11h00min as 21h00min
§ Informações adicionais: Clínica situada em São Bernardo do Campo - Rudge
Ramos.
Enviar CV para: teythy26@hotmail.com

ENFERMEIRA / MOGI MIRIM / SP / 1 VAGA(S)
MV Gestão de Pessoas em parceria com empresa de Médio Porte está com uma
vaga(s) em aberto para MOGI MIRIM / SP.
Responsabilidades: Atuar como enfermeira do trabalho, especialização na área será
considerado um diferencial.
Requisitos: Superior completo em Enfermagem, estar ativa no conselho de
enfermagem
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: ATENÇÃO: A EMPRESA/CLIENTE TEM ACESSO DIRETO EM NOSSO
SITE, NÃO ACEITAMOS CURRÍCULOS VIA E-MAIL, ENTRAR NO SITE E CADASTRAR,
OU COMPARECER COM CURRICULO ATUALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA
VOLUNTÁRIO CHIQUITO VENÂNCIO Nº 275 - SALA 05 - CENTRO DE MOGI
MIRIM/SP - PRÓXIMO A PREFEITURA DE MOGI MIRIM/ SUBWAY (HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO DAS 08h00min AS 17h00min) COBRAMOS UMA TAXA SIMBÓLICA
DE R$ 10,00 MENSAIS.
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site
WWW.MVGESTAODEPESSOAS.COM.BR para o código de identificação da vaga até o
dia 26/04/2016.
Veja outras vagas de Enfermeira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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: uma
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

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: duas
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: uma

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

Desenvolvedor (a) C#. NET
Código da vaga: k2066-31
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 01/04/2016
Previsão de encerramento: 29/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pT0Mjm

ANALISTA DE TI / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte. está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Irá auxiliar os usuários da empresa em eventuais dúvidas,
realizar procedimento de mudança de sistemas entre outros.
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências da Computação ou áreas
correlatas. Necessária experiência anterior com suporte de infraestrutura,
implantação de sistemas, servidores, administração e infraestrutura de redes, help
desk, manutenção de computadores. Residir em Campinas e região Necessário
encaminhar pretensão salarial, currículos sem esta informação serão
desclassificados.
Salário: a combinar
Benefícios: VA, VR e VT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mariana para o email mariana.redondaro@qualityholding.com.br com a sigla Analista TI no campo
assunto até o dia 26/04/2016.
Veja outras vagas de Analista de TI no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA DE TI / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte. está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Irá auxiliar os usuários da empresa em eventuais dúvidas,
realizar procedimento de mudança de sistemas entre outros.

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências da Computação ou áreas
correlatas. Necessária experiência anterior com suporte de infraestrutura,
implantação de sistemas, servidores, administração e infraestrutura de redes, help
desk, manutenção de computadores. Residir em Campinas e região Necessário
encaminhar pretensão salarial, currículos sem esta informação serão
desclassificados.
Salário: a combinar
Benefícios: VA, VR e VT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mariana para o email mariana.redondaro@qualityholding.com.br com a sigla Analista TI no campo
assunto até o dia 26/04/2016.
Veja outras vagas de Analista de TI no Emprega Campinas. É 100% grátis!

PROGRAMADOR EM SWIFT E JAVA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Onerar Smart House - Automação Residencial está com uma vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Irá desenvolver aplicativos iOS e Android para comunicar com
website desenvolvidos pela empresa.
Requisitos: Experiência em desenvolvimento de applications iOS e Android.
Experiência em desenvolver websites. Conhecimento em linguagem de
programação Swift e Java.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte Vale alimentação
Observações: Horário de trabalho - 09h00minh as 18h00minh (horário flexível)
Vaga inicialmente temporária de três meses.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Thiago / Mathias
para o e-mail onebird.comercial@gmail.com com a sigla no campo assunto até o
dia 29/04/2016.
Veja outras vagas de Programador em Swift e Java no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

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 um
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 três años.
Edad: 24 a 27 años.
Inglés Avanzado.
Experiencia profesional de hasta três años.
*Todas las vacantes a cubrir se encuentran en la Ciudad de México.
Etapas del Proceso:
Inscripciones: Febrero
Tests Online: Marzo
Panel de Competencias: Marzo
Assessment Final: Abril
Si eres un joven con excelentes resultados académicos y que compartes los valores
de Natura y su compromiso con la transformación de las personas, la sociedad y el
mundo, no dudes en aplicar!
¡ INSCRÍBETE YA !
Observaciones:

Si tienes alguna duda, contáctanos vía correo: sergioc@seedstalent.com.mx o AL
teléfono (52 55) 51 71 98 66 ext. 108 de Lunes a Viernes de 9 a 18 h.
Recuerda: Si tu correo electrónico tiene ANTI-SPAM, debes registrar en éste la
dirección del correo electrónico de la Cia de Talentos (seedstalent.com.mx) para
que no haya pérdida de información sobre el proceso.

En caso de que los mensajes enviados a ti correo no sean recibidos puede ser
debido a: la bandeja de entrada está llena, la dirección no ES la correcta, la
bandeja de mensajes ha sido desactivada o cualquier problema con tu proveedor,
Cia de Talentos no será responsable ya que ponemos a ti disposición otra forma
para acompañar el proceso, todos los mensajes enviados a ti correo estarán en la
página exclusiva de servicios.
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que Cia de
Talentos se compromete a proteger la información personal proporcionada por SUS
usuarios (Datos Personales), y ES el responsable de su tratamiento en los términos
de la mencionada Ley cuando sean recabados a través de su sitio de Internet,
sistema o cualquier otro medio impreso, y/o vía telefónica.
Al hacer clic en Confirmar, estarás de acuerdo a nuestro aviso de Privacidad. Para
consultar el texto completo, favor de consultar la siguiente página:
http://www.ciadetalentos.com.mx/avisodeprivacidad/aviso.pdf
www.vagas.com.br

CONCURSOS PÚBLICOS

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

Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 34.592 vagas, além de Cadastro de Reserva.
•

Nacional

•

Centro-Oeste

•

Nordeste

•

Norte

•

Sudeste

•

Sul

Pesquisar

Órgão

Vagas

Aeronáutica - CFOAV 2017Oficial aviador

20

Aeronáutica - CFOINF 2017Oficial de infantaria

15

Aeronáutica - CFOINT 2017Oficial intendente

35

Marinha do Brasil - CP-CAPNAVTodos os níveis de escolaridade

Seis

CEM Níveis Superiores

64

Oficial

25

Marinha do Brasil - CPACNOficial da marinha
Penível Médio

200
36

Sarah Nível Superior

Sete

Concursos Abertos no Centro-Oeste

Distrito Federal
Órgão

Vagas

Cruz Estagiário

186

Federal Nível Superior

100

Sarah Nível Superior

Dois

Sarah Nível Superior

Sete

Órgão

Vagas

Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal
Goiás
Órgão
Goiânia Todos os níveis de escolaridade
Aportados os níveis de escolaridade

Vagas
4.725
62

Prefeitura de DioramaTodos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de ItauçuTodos os níveis de escolaridade

37

Orizona Todos os níveis de escolaridade

94

Goiás Guarda

Seis

Paranaiguara Todos os níveis de escolaridade

164

Porangatu Todos os níveis de escolaridade

107

Araguaia Níveis Médio e Superior

253

Barra Todos os níveis de escolaridade

27

Goiás Agente e Agente de combate às endemias

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Goiás
Mato Grosso
Órgão

Vagas

Cotriguaçu Agente e Agente público

Dois

Verde Advogado

Um

Órgão
Vera Níveis Médio e Superior

Vagas
Quatro

Estado Defensor

20

Carlinda Todos os níveis de escolaridade

64

Cotriguaçu Todos os níveis de escolaridade

49

Juara Todos os níveis de escolaridade

50

Livramento Níveis Médio e Superior

20

Esperidião Todos os níveis de escolaridade

57

Marcos Agente e Agente de combate às endemias

23

Taperatodos os níveis de escolaridade

50

Cascalheira Todos os níveis de escolaridade

66

GrossaTodos os níveis de escolaridade

Quatro

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

Vagas

UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do SulTodos os níveis de escolaridade

44

Sidrolândia Níveis Médio e Superior

33

Oeste Todos os níveis de escolaridade

Várias

FUNPESGOperador de máquinas agrícolas e Trabalhador agropecuário

Várias

Órgão

Vagas

Bodoquena Todos os níveis de escolaridade

114

Eldorado Motorista

Um

Prefeitura de JaraguariTodos os níveis de escolaridade

30

Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul

Concursos Abertos no Nordeste

Alagoas
Órgão

Vagas

Pedras Todos os níveis de escolaridade

72

Canapi Todos os níveis de escolaridade

489

UFAL - Universidade Federal de AlagoasProfessor

79

Veja todos » Concursos Abertos Alagoas
Bahia
Órgão

Vagas

Cruz Estagiário

186

Itabuna Todos os níveis de escolaridade

616

Sarah Nível Superior

Sete

Acajutiba Todos os níveis de escolaridade
Basílio Todos os níveis de escolaridade

75
260

Órgão
Prefeitura de Mata de São JoãoNíveis Fundamental e Superior

Vagas
29

Freitas Níveis Fundamental e Superior

Várias

Freitas Todos os níveis de escolaridade

29

Cássia Níveis Fundamental e Superior

19

UFBA - Universidade Federal da BahiaProfessor

31

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da BahiaProfessor

21

Veja todos » Concursos Abertos Bahia
Ceará
Órgão
Sarah Nível Superior

Vagas
Sete

Groaíras Agente e Agente de combate às endemias
Hidrolândia Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de IpaporangaTodos os níveis de escolaridade

11
128
94

Ceará Nível Superior

Várias

UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileiraProfessor

Nove

Veja todos » Concursos Abertos Ceará
Maranhão
Órgão

Vagas

Órgão

Vagas

CroatáTodos os níveis de escolaridade

Nove

Sarah Nível Superior

Sete

IEMA - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

4.820

Instituto CorporeAuxiliar de limpeza e higienização hospitalar

45

Catodos os níveis de escolaridade

48

Maracaçumé Todos os níveis de escolaridade
Mirim Guarda

257
10

Mirim Todos os níveis de escolaridade

494

Tufilândia Agente e Agente de combate às endemias

Quatro

Penitenciária Auxiliar

Várias

Penitenciária Auxiliar

Várias

Penitenciária Auxiliar

Várias

Penitenciária Agente

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Maranhão
Paraíba
Órgão
Grande Todos os níveis de escolaridade
Imaculada Todos os níveis de escolaridade

Vagas
125
10

Órgão

Vagas

ECT - Empresa Brasileira de Correios e TelégrafosEstagiários

Dois

Caaporã Todos os níveis de escolaridade

125

Rita Todos os níveis de escolaridade

152

Teixeira Nível Fundamental

18

Paraíba Professor

Várias

Veja todos » Concursos Abertos Paraíba
Pernambuco
Órgão
Gás Níveis Médio e Superior

Vagas
13

Cruz Estagiário

186

Pernambuco Nível Superior

316

Pernambuco Nível Superior

650

Prefeitura de PetrolinaProfessor e Professor de educação infantil

500

Arcoverde Níveis Fundamental e Médio

18

Bodocó Todos os níveis de escolaridade

Várias

Deus Todos os níveis de escolaridade

Dois

COMAGSULNíveis Fundamental e Médio

15

Altinho Ajudante e Gari

73

Órgão
Araripina Todos os níveis de escolaridade

Vagas
215

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

32

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

10

Paulista Níveis Médio e Superior

353

Talhada Gari

Várias

Tabira Agente e Agente de combate às endemias

Várias

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Seccional PernambucoEstagiário

10

Administração Nível Superior

67

Educação Nível Superior

374

Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco
Piauí
Órgão
Hora Todos os níveis de escolaridade

Vagas
Quatro

Teresina Níveis Médio e Superior

167

Esperantina Todos os níveis de escolaridade

126

Alegre Todos os níveis de escolaridade

49

Olímpio Nível Superior

39

Órgão
Piauí Todos os níveis de escolaridade

Vagas
29

Uruçuí Todos os níveis de escolaridade

290

Veja todos » Concursos Abertos Piauí
Rio Grande do Norte
Órgão

Vagas

Upanema Nível Superior

Dois

Acari Todos os níveis de escolaridade

134

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte
Sergipe
Órgão
Cristinápolis Níveis Fundamental e Médio
Cristinápolis Níveis Médio e Superior

Vagas
Oito
55

Cristinápolis Todos os níveis de escolaridade
Sergipe Professor

111
13

Veja todos » Concursos Abertos Sergipe

Concursos Abertos no Norte

Acre
Órgão
Brancos Níveis Médio e Superior

Vagas
24

Órgão

Vagas

Acrelândia Níveis Médio e Superior

59

Epitaciolândia Nutricionista e Professor

13

Castro Todos os níveis de escolaridade

33

Acre Nível Superior

51

Acre Professor

89

Veja todos » Concursos Abertos Acre
Amazonas
Órgão

Vagas

Cruz Estagiário

186

Humaitá Todos os níveis de escolaridade

122

Parintins Todos os níveis de escolaridade

2.055

O Estagiário

Sete

Veja todos » Concursos Abertos Amazonas
Pará
Órgão

Vagas

Pará Níveis Médio e Superior

95

Baião Agente

39

Baião Guarda

40

Progresso Agente e Agente de combate às endemias

67

Órgão

Vagas

Arari Todos os níveis de escolaridade

112

Guamá Todos os níveis de escolaridade

389

Pará Professor

Oito

Pará Professor

19

Veja todos » Concursos Abertos Pará
Rondônia
Órgão

Vagas

Rondônia Todos os níveis de escolaridade

106

Cacaulândia Nível Superior

Três

Prefeitura de TeixeirópolisNíveis Fundamental e Superior

Sete

Veja todos » Concursos Abertos Rondônia
Roraima
Órgão
Prefeitura de AmajaríAgente comunitário de saúde e Agente de combate às
endemias

Vagas
27

Vista Nível Superior

114

Pacaraima Todos os níveis de escolaridade

142

Veja todos » Concursos Abertos Roraima
Tocantins
Órgão

Vagas

Órgão

Vagas

Nacional Todos os níveis de escolaridade

23

Veterinários Níveis Fundamental e Médio

Quatro

Filadélfia Todos os níveis de escolaridade

150

Prefeitura de Fortaleza do TabocãoTodos os níveis de escolaridade

76

Guaraí Todos os níveis de escolaridade

48

Veja todos » Concursos Abertos Tocantins

Concursos Abertos no Sudeste

Espírito Santo
Órgão

Vagas

Colatina Professor e Professor de educação física

Um

Jetibá Níveis Fundamental e Médio

Oito

Guarapari Estagiário e Facilitador de turismo

30

Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo
Minas Gerais
Órgão

Vagas

Cruz Estagiário

186

Fora Todos os níveis de escolaridade

150

Claros Níveis Médio e Superior

65

Órgão

Vagas

Passos Todos os níveis de escolaridade

296

Câmara de Aracitabae externos e Motoristas

Dois

Araçuaí Todos os níveis de escolaridade

14

Dentro Todos os níveis de escolaridade

12

Jordânia Todos os níveis de escolaridade

Cinco

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
CISVALENíveis Médio e Superior

11
189

Gerais Níveis Médio e Superior

10

Gerais Médico e Médico pediatra

45

Uberaba Níveis Médio e Superior

Nove

Açucena Todos os níveis de escolaridade

106

Andradas Todos os níveis de escolaridade

27

JaraguariTodos os níveis de escolaridade

145

ParanatingaTodos os níveis de escolaridade

40

Órgão
Baependi Níveis Médio e Superior
Baependi Todos os níveis de escolaridade
Barroso Todos os níveis de escolaridade
Bicas Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de BrazópolisTodos os níveis de escolaridade

Vagas
Quatro
12
120
93
Nove

Brandão Todos os níveis de escolaridade

90

Buritis Agente e Agente de combate às endemias

56

Prefeitura de Campina VerdeTodos os níveis de escolaridade

143

Belo Todos os níveis de escolaridade

356

Carandaí Todos os níveis de escolaridade

43

Prefeitura de CarbonitaNível Superior

10

Prefeitura de CarbonitaTodos os níveis de escolaridade

67

Paranaíba Todos os níveis de escolaridade

Várias

Cipotânea Todos os níveis de escolaridade

168

Dentro Todos os níveis de escolaridade

99

Conquista Todos os níveis de escolaridade

101

Crisólita Nível Superior

Três

Órgão

Vagas

Dentro Todos os níveis de escolaridade

107

Dionísio Todos os níveis de escolaridade

16

Divinópolis Médico e Médico psiquiatra

Dois

Divinópolis Médico e Médico em segurança do trabalho

Um

Gaspar Níveis Fundamental e Superior

20

Fronteira Todos os níveis de escolaridade

266

Guaxupé Todos os níveis de escolaridade

213

Prefeitura de IbertiogaTodos os níveis de escolaridade

75

Ibirité Todos os níveis de escolaridade

307

Inhaúma Todos os níveis de escolaridade

107

Itajubá Todos os níveis de escolaridade

35

Prefeitura de ItamonteTodos os níveis de escolaridade

80

Itaúna Todos os níveis de escolaridade

121

Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais
Rio de Janeiro
Órgão
Cruz Estagiário
AGEVAPNível Superior

Vagas
186
16

Órgão
Paraty Níveis Médio e Superior

Vagas
Seis

COMLURBNíveis Médio e Superior

44

Petrópolis Todos os níveis de escolaridade

146

Resende Todos os níveis de escolaridade

408

RJ Estagiário

Várias

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

Vagas
147

Itapevi Todos os níveis de escolaridade

81

Cordeirópolis Analista

Um

Cravinhos Todos os níveis de escolaridade

Oito

Louveira Todos os níveis de escolaridade

15

Potim Todos os níveis de escolaridade

Sete

Pedras Todos os níveis de escolaridade

10

Palmeiras Níveis Médio e Superior

Dois

Parnaíba Níveis Médio e Superior

12

Santotodos os níveis de escolaridade

26

Órgão
Pardos Níveis Fundamental e Médio

Vagas
115

CONSAÚDETodos os níveis de escolaridade

94

CONSAÚDE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral
SulNíveis Médio e Superior

53

Bauru Operador e Operador de motosserra

Dois

FUNCAMP Assistente

Um

Taubaté Nível Médio

12

Paulo Todos os níveis de escolaridade

Várias

Social Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Alumínio Todos os níveis de escolaridade
Brasiliense Níveis Fundamental e Médio
Barueri Enfermeiro e Técnico em enfermagem
Barueri Níveis Médio e Superior

94
Quatro
10
Quatro

Brodowski Todos os níveis de escolaridade

14

Caconde Todos os níveis de escolaridade

17

Cajamar Todos os níveis de escolaridade

143

Cajamar Agente
Jordão Todos os níveis de escolaridade

70
Várias

Órgão
Chavantes Todos os níveis de escolaridade
Colômbia Nível Superior

Vagas
29
Dois

Cruzeiro Todos os níveis de escolaridade

65

Diadema Todos os níveis de escolaridade

152

Córrego Guarda
Artes Acadêmicas
Pinhal Todos os níveis de escolaridade

26
Dois
14

Turvos Níveis Médio e Superior

Cinco

Getulina Todos os níveis de escolaridade

Sete

Guaimbê Níveis Fundamental e Superior

Várias

Iaras Todos os níveis de escolaridade
Itararé Nível Superior

36
Várias

Itatiba Coordenador

20

Jaboticabatodos os níveis de escolaridade

45

Mesquita Todos os níveis de escolaridade

Nove

Prefeitura de MariápolisTodos os níveis de escolaridade

13

Mauá Nível Superior

47

Órgão
Mauá Advogado e Procurador

Vagas
Dois

Mauá Guarda

50

Mongaguá Todos os níveis de escolaridade

377

Paulista Níveis Médio e Superior

12

Osasco Técnico

Um

Osasco Nível Superior

Dois

Veja todos » Concursos Abertos São Paulo

Concursos Abertos no Sul

Paraná
Órgão
CISAMUSEPTodos os níveis de escolaridade

Vagas
25

Iporã Auxiliar e Técnico em enfermagem

Dois

Sul Motorista

Dois

Câmara de Nova CantuTécnico contábil

Um

Rolândia assistente

Dois

Ivaí Contador

Um

Pioneiro Todos os níveis de escolaridade

12

Órgão
Paraná Todos os níveis de escolaridade
Farmácia assistente
Abatiá Todos os níveis de escolaridade
Arapongas Estagiárias

Vagas
Nove
100
15
Várias

Ivaí Todos os níveis de escolaridade

25

Magro Todos os níveis de escolaridade

36

Magro Agente e Agente de combate às endemias

Nove

Marques Todos os níveis de escolaridade

20

Azul Mãe

Um

Iguaçu Todos os níveis de escolaridade

68

Iguaçu Todos os níveis de escolaridade

25

Farol Níveis Fundamental e Superior

Sete

Guarapuava Níveis Médio e Superior

154

Jaguariaíva Todos os níveis de escolaridade

95

Prefeitura de MamborêTodos os níveis de escolaridade

20

Mandirituba Nível Superior

Um

Prefeitura de MarumbiTodos os níveis de escolaridade

11

Órgão

Vagas

Esperança Todos os níveis de escolaridade

40

Sudoeste Psicólogo

Um

Rosa Todos os níveis de escolaridade

25

Palmeira Nível Médio

Um

Piraquara Todos os níveis de escolaridade

267

Reserva Todos os níveis de escolaridade

49

Claro Estagiário

Um

Ivaí Níveis Médio e Superior

10

Itararé Todos os níveis de escolaridade

45

Sengés Agente

21

Baníveis Médio e Superior

Cinco

Prefeitura de UbiratãTodos os níveis de escolaridade

79

Ventania Todos os níveis de escolaridade

19

Ventania Níveis Médio e Superior

Quatro

Telecomunicações Níveis Médio e Superior

22

Paraná Níveis Médio e Superior

11

Veja todos » Concursos Abertos Paraná
Rio Grande do Sul

Órgão

Vagas

Norte Estagiário

Dois

Caí Auxiliar

Um

Câmara Municipal de NonoaiOficial legislativo e Recepcionista e telefonista

Dois

Vermelhos Níveis Fundamental e Superior

23

Hamburgo Todos os níveis de escolaridade

Várias

Atoados os níveis de escolaridade

Nove

Hamburgo Todos os níveis de escolaridade

138

Gonçalves Níveis Médio e Superior

22

Braga Todos os níveis de escolaridade

14

Baníveis Médio e Superior

13

Godói Operador e Técnico em enfermagem

Várias

Colinas Todos os níveis de escolaridade

Cinco

Prefeitura de Coronel BicacoTodos os níveis de escolaridade
Irmãos Monitor
Erechim Todos os níveis de escolaridade

68
Dois
18

Ernestina Todos os níveis de escolaridade

Oito

Cunha Níveis Fundamental e Superior

Dois

Órgão
Forquetinha Professor e Professor pedagogo

Vagas
Um

Ilópolis Agente e Farmacêutico

Quatro

Itacurubi Estagiário

Várias

Machado Níveis Médio e Superior

Dois

Patrulha Cuidador

Dois

Inhacorá Professor e Professor de matemática

Um

Valentim Níveis Fundamental e Médio

Cinco

Sinimbu Níveis Médio e Superior

Várias

Soledade Agente

Cinco

Viamão Todos os níveis de escolaridade

71

Alegre Todos os níveis de escolaridade

Quatro

Alegre Todos os níveis de escolaridade

23

Lá Níveis Médio e Superior

Três

Pelotas Todos os níveis de escolaridade

20

Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Órgão
Er Advogado e Contador

Vagas
Dois

Órgão

Vagas

Oeste Níveis Fundamental e Superior

Três

Carlos Níveis Fundamental e Superior

28

Prefeitura de AscurraTodos os níveis de escolaridade

18

Prefeitura de AscurraTodos os níveis de escolaridade

Várias

Ascurra Enfermeiro

Um

Atalanta Agente

Dois

Belmonte Agente

Um

Biguaçu Todos os níveis de escolaridade

Várias

Retiro Todos os níveis de escolaridade

Dois

Bombinhas Níveis Médio e Superior

Três

Bombinhas Todos os níveis de escolaridade

16

Trombudo Todos os níveis de escolaridade

14

Brunópolis Farmacêutico e Fisioterapeuta

Dois

Brusque Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de Campo Belo do SulTodos os níveis de escolaridade

65

Prefeitura de Campo Belo do SulTodos os níveis de escolaridade

51

Sul Agente e Técnico em saúde bucal

13

Órgão
Ramos Nível Superior

Vagas
Três

Chapecó Todos os níveis de escolaridade

24

Chapecó Todos os níveis de escolaridade

130

Prefeitura de CorupáNível Superior
Curitibanos Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de DescansoTodos os níveis de escolaridade
Cerqueira Todos os níveis de escolaridade

Várias
32
Várias
Três

Velho Todos os níveis de escolaridade

Várias

Prefeitura de FlorianópolisAuxiliar em sala e Bibliotecário

Várias

Fraiburgo Professor e Professor de artes

Várias

FraíburgoAuxiliar

Várias

Rogério assistente

Um

Imbituba Técnico

Várias

Itapema Todos os níveis de escolaridade

136

Prefeitura de ItapirangaNíveis Fundamental e Superior

Seis

Luzerna Auxiliar

Um

Doce Agente

Um

Órgão
Fumaça Nível Fundamental

Vagas
Várias

Itaberaba Agente e Odontólogo

Dois

Veneza Agente

Cinco

Orleans Todos os níveis de escolaridade
Preto Todos os níveis de escolaridade

31
Várias

Serrada Todos os níveis de escolaridade

Sete

Nereu Níveis Fundamental e Superior

Dois

Nereu assistente e Psicólogo

Dois

Romelândia Todos os níveis de escolaridade
Terezinha Engenheiro
Sul Nível Superior

19
Várias
Dois

Batista Enfermeiro e Técnico em enfermagem

Várias

Batista Níveis Fundamental e Superior

Várias

José Níveis Médio e Superior

16

Prefeitura de TunápolisFarmacêutico/bioquímico

um

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: um
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
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1335566
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Macaé / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Assistente Administrativo – Exclusivo pra Pessoa Com Deficiência
Horário comercial / Seg a Sex
Salário compatível com a categoria + VR ou VA + VT + Plano de Saúde + Plano
odontológico + Seguro de Vida + Participação nos lucros

Pré-requisitos:
+ 18 anos
Ter sido dispensado do Serviço Militar
Residir em Macaé ou Rio das Ostras
Ensino Médio Completo ou Cursando
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335566/assistenteadministrativo#sthash.P8zr2LQd.dpuf

www.vagas.com.br

ESTÁGIOS

Estagiário (a) Administrativo
Código da vaga: k4015-16
Ramo da empresa: Indústria de Fios Elétricos, Cabos e Conectores
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: um
Data de abertura: 01/04/2016
Previsão de encerramento: 30/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1VhZ7jh

Estagiário (a) Turismo
Código da vaga: k4205-1
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: uma
Data de abertura: 01/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pT0MQf

Estagiário (a) Administrativo
Código da vaga: k4205-2
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: uma

Data de abertura: 01/04/2016
Previsão de encerramento: 30/04/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pT0KrE

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 (a) Psicologia Organizacional/RH
Código da vaga: k3422-205
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Estágio

N.º vagas: três
Data de abertura: 11/04/2016
Previsão de encerramento: 11/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/25W7u9f

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 uma 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 uma banheira e uma sauna, e uma 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 13h00min às 21h10min e sábados d as
10h00min às 19h10min CLT, VT, local para alimentação e plano de saúde caso opte
após o 3º mês de empresa. RESIDENTE DE CAMPINAS!

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marina para o email azaharspaurbano@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
01/05/2016.
Veja outras vagas de Faxineira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

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 três
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 07h45min horas às 12h45min 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

