BANCO DE VAGAS DE 27/05/2016
Com o objetivo de se oferecer um serviço ao público em geral, o Banco de
Vagas mostra semanalmente um volume significativo de oportunidades de
trabalho disponíveis no mercado nacional e internacional.
Todas as informações são originadas dos diversos grupos de recrutamento,
não havendo qualquer participação pelos responsáveis pela criação na
colocação de pessoas desempregadas.
A ideia é oportunizar as vagas existentes. Não recebemos currículos para
avaliação.
Alertamos que cada interessado deve certificar-se previamente se há e
quais são as despesas que podem ser cobradas pela empresa que está
selecionando, para se evitar surpresas.
Ao repassar esta mensagem ao seu grupo de amigos, filhos e netos que
dela possam se beneficiar certamente você estará contribuindo para ajudar
a converter a Internet num meio sadio e útil para realizar obras
humanitárias e de real valor para sociedade, além de reforçar os laços de
amizade, máxima do Leonismo.
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ADMINISTRATIVAS

ASSISTENTE DE CONTÁBIL PARA HOSPITAL – São Paulo – SP
Nosso cliente, do segmento hospitalar na Região da Av. Paulista, busca o
profissional com o perfil abaixo. Contratação Efetiva-CLT:
DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES
Atuar em lançamentos contábeis em geral, conferências e correções de clientes e
fornecedores.
EXPERIÊNCIA:
Conciliação e Reconciliação de Contas Contábeis
Retenção de Impostos
Informática: Word, Excel, Internet.
FORMAÇÃO:
Técnico em Contabilidade ou Cursando graduação em Ciências Contábeis
OBSERVAÇÕES FINAIS:
Salário inicial: R$ 2.233,00 – Após a experiência: R$ 2.627,00
Horário de trabalho: 07h30min às 17h30min de Segunda a Quinta e 07h30min às
16h30min na Sexta-feira.
Benefícios: Cesta Básica; Refeição no local; Vale transporte; Assistência Médica e
Odontológica.
Local de Trabalho: Região da Av. Paulista.
Contratação efetiva CLT.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: ASSISTENTE CONTÁBIL – SP.
CURTA E SIGA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK:
HTTPS://www.facebook.com/SPEEDRH
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

ARQUIVISTA PARA DEP. PESSOAL EM HOSPITAL – 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
Zelar pela organização do arquivo de prontuários funcionais.
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA
Ensino Médio completo.
Experiência: Desejável em torno de seis meses a um ano em serviços
administrativos similares.
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.
Salário: R$ 1.085,00 na admissão e R$ 1.278,00 após a experiência.
Benefícios: Assistência Médica e Odontológica; Cesta Básica; Vale Transporte;
Restaurante no local.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto ARQUIVISTA DP HOSPITAL.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

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!

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

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!

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

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!

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

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Ellos Consultoria Contábil vem se destacando ao longo de seus oito anos de
existência com um trabalho focado em buscar soluções está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Escrituração, controle das Notas Fiscais de entrada e saídas
Levantamento e fornecimento das guias de todos os impostos Manutenção dos
livros fiscais Declarações eletrônicas exigidas.
Requisitos: Conhecimentos Básicos na Área
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de A/C Ariane para o
e-mail fiscal1@elloscontabil.com.br">fiscal1@elloscontabil.com.br com a sigla no
campo assunto até o dia 18/06/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Escrita Fiscal no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k376-33
Ramo da empresa: Associação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma

Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMrB8

Auxiliar de Escrituração Fiscal
Código da vaga: k722-84
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: uma
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 30/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMqNw

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANC / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
A C&S foi criada para assessorar empresas em momentos estratégicos, utilizando
economia e finanças como base conceitual. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Controlar contratos, faturamento, contas a receber, emissão de
notas fiscais e boletos, cobrança e negociação com clientes; Controlar materiais,
comprar materiais e contratar serviços, conferir guias, controlar contas a pagar,
programar pagamentos, inclusive de comissões, participações e reembolsos, e
negociar com fornecedores; Efetuar controles de pessoal básicos (controle de
frequência, documentos para admissão e demissão), sendo responsável por
transmitir as informações necessárias às folhas de pagamento e guias para a
contabilidade e recebe.
Requisitos: Conhecimentos Técnicos: Pacote Office (. doc. xls. ppt, e-mail e web)
como usuário, Sistemas de Informação (Bancário e ERP), Contabilidade Básica e
Cálculos Financeiros; Formação: Ensino Superior, preferencialmente em Economia,
Administração ou Contabilidade; Comportamentos: Análise, Comunicação, Redação
e Relacionamento Interpessoal.
Salário: a combinar
Benefícios:

Os interessados deverão cadastrar o currículo no site http://csprojetos.com/carreira
para o código de identificação da vaga ANF4 até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Analista Administrativo Financ no Emprega Campinas. São
100% grátis!

AUXILIAR FINANCEIRO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa localizada na cidade está com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA /
SP.
Responsabilidades: Auxiliar no Controle de Contas a Pagar Preenchimento de
Planilhas de Excel
Requisitos: Conhecimento em Departamento Financeiro
Salário: R$ 1.175,89
Benefícios: Vale Transporte Vale Refeição Cesta Básica
Observações: Registro Imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Angelo para o email loc_contabil@hotmail.com com a sigla Financeiro no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Financeiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUXILIAR DEP PESSOAL / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com uma vaga(s) em aberto para NOVA ODESSA /
SP.
Responsabilidades: Atendimento das informações dos clientes, e execução das
solicitações.
Requisitos: Conhecimento em Fechamento de Folha de Pagto, Férias, Rescisão,
entre outros afazeres do setor.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte Vale Refeição Sodexo
Observações: Registro Imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Angelo para o email loc_contabil@hotmail.com com a sigla Pessoal no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Dep Pessoal no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUXILIAR FISCAL/CONTÁBIL / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com uma vaga(s) em aberto para NOVA ODESSA /
SP.
Responsabilidades: Lançamentos Fiscais com Integração Contábil
Requisitos: Conhecimento no Setor Fiscal e Contábil Conhecimento no Sistema
Folhamatic
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Vale Transporte Vale Refeição Sodexo
Observações: Registro Imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Angelo para o email loc_contabil@hotmail.com com a sigla Contábil no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Fiscal/Contábil no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Gestor (a) de Negócios
Código da vaga: k72-16
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 30/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8Ykwa

ASSISTENTE CONTABIL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Escritório está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Análise, classificação, escrituração contábil, conciliação das
contas de ativo e passivo, bom relacionamento para trabalho em equipe,
experiência em ECF, ECD.

Requisitos: Análise, classificação, escrituração contábil, conciliação das contas de
ativo e passivo, bom relacionamento para trabalho em equipe, experiência em ECF,
ECD.
Salário: a combinar
Benefícios: VT e VR
Observações: Experiência em Escritório Contábil, Técnico em Contabilidade ou
cursando Faculdade. Não iremos selecionar candidatos sem experiência, favor
mencionar pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alessandro para o
e-mailcontabilidade-2014@outlook.com com a sigla no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente Contabil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Auxiliar de Escritório
Código da vaga: k3422-215
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Porto Seguro/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 02/05/2016
Previsão de encerramento: 01/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pXxKyK

COORDENADOR DE RH / SUMARÉ / 1 VAGA(S)
Empresa de grande porte está com uma vaga(s) em aberto para Sumaré.
Responsabilidades: Responsável por toda a área de RH: Recrutamento Seleção;
Treinamento, Desenvolvimento e Carreira; Remuneração; Gestão de conflitos;
Desenvolvimento de liderança; Acompanhamento do programa de Avaliação de
Desempenho; Benefícios; Programas de saúde e eventos; Administração de Pessoal
e demandas administrativas da área de RH. Controle, Acompanhamento e Análise
dos KPIs e elaboração e acompanhamento de relatórios gerenciais.
Requisitos: Superior completo em Administração, Psicologia ou área afins com pósgraduação em gestão de pessoas.

Salário: a combinar
Benefícios: Compatíveis com o mercado.
Observações: Enviar o currículo no corpo do e-mail com a pretensão salarial ou o
último salário.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ricardo para o email talentosprime@gmail.com com a sigla COORD RH no campo assunto até o dia
10/06/2016.
Veja outras vagas de COORDENADOR DE RH no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ADVOGADO PL
Código da vaga: v1350569
Nível hierárquico: Pleno
Local: Uberlândia / MG / BR
Requisitos Imprescindíveis:
• Superior Completo em Direito;
• Ter registro na OAB;
• Conhecimentos de legislação para emissão de pareceres e análise de processos
judiciais.
Realizar peças processuais, despachos com juízes e audiências.
Principais Responsabilidades:
• Responsável pelo acompanhamento dos processos, despachos com juízes e
audiências das áreas Cível e Trabalhista.
• Consolidar informações dos processos em andamento, mediante informações
extraídas do sistema de Gestão de Processos e análise do relatório de indicadores,
com objetivo de avaliar a existência de desvios e propor medidas preventivas.
• Representar a área perante as repartições públicas nas esferas federal, estadual e
municipal, por meio de participação em reuniões, audiências ou assembleias.
• Atender fiscalizações e atuar na proposição de medidas a serem adotadas para
mitigar riscos inerentes e prevenção de situações que levem a processos judiciais,
através de acompanhamento das ações e orientações aos envolvidos.
Horário de Trabalho:
• De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h48min.
Local de Trabalho:
• Uberlândia (MG
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350569/advogadopl#sthash.8zd2Cjb0.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Corporativo Pleno
Código da vaga: v1350483
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos Imprescindíveis:
• Superior Completo em Direito;
• Ter registro na OAB;
• Conhecimentos de legislação para emissão de pareceres e análise de processos
judiciais e administrativos.
Principais Responsabilidades:
Responsável pelo acompanhamento dos processos de média complexidade das
áreas Cível e Tributário.
• Acompanhar os serviços judiciais prestados pelas Assessorias Jurídicas, por meio
de análise dos processos de média complexidade, pareceres, validação e/ou revisão
das condições pactuadas.
• Visitar pontualmente as Casas, a fim de prestar esclarecimentos ou avaliar a
necessidade jurídica, bem como atuar na proposição de medidas preventivas, a fim
de evitar reincidências.
• Acompanhar, analisar e contribuir com pareceres das assessorias jurídicas com o
objetivo de garantir a uniformidade do entendimento e padronização na ACSC, a
fim de minimizar ou eliminar os riscos legais, com a participação das áreas técnicas
envolvidas, levando ao conhecimento e garantindo a observância de todas as
Casas.
• Consolidar informações dos processos em andamento, mediante informações
extraídas do sistema de Gestão de Processos e análise do relatório de indicadores,
com objetivo de avaliar a existência de desvios e propor medidas preventivas.
• Representar, quando designado, a área perante as repartições públicas nas
esferas federal, estadual e municipal, por meio de participação em reuniões,
audiências ou assembleias.
• Atuar na proposição de medidas a serem adotadas pelas Casas para mitigar riscos
inerentes e prevenção de situações que levem a processos judiciais, através de
acompanhamento das ações e orientações aos envolvidos.
Horário de Trabalho:
• De segunda a quinta-feira, das 8h às 18h e sextas-feiras, das 8h às 17h.
Local de Trabalho:
• Bela Vista / SP
Benefícios oferecidos:
• Vale Alimentação;
• Convênio Médico e Odontológico;
• Convênio com Farmácia;
• Vale Transporte;
• Cooperativa de Crédito;
• Refeição no local.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350483/advogado-corporativopleno#sthash.lJ0kqEIE.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado I
Código da vaga: v1348142
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campinas / SP / BR
Requisitos:
- Bacharelado em Direito e inscrição na OAB ativa;
- Experiência anterior com elaboração de contratos, procurações, termos aditivos,
entre outros;
- Inglês: Avançado
- Domínio no Pacote Office;
- Desejável ter conhecimento em Direito Administrativo e Compliance;
- Será um diferencial ter tido vivência com contencioso administrativo;
- Disponibilidade para atuar em Campinas.
Atividades:
- Elaborar e analisar os contratos firmados pela companhia, avaliando os riscos
envolvidos;
- Acompanhar a participação nos processos licitatórios, analise de editais, modelos
de contratação;
- Elaborar respostas a notificações em geral, pareceres e relatórios jurídicos;
- Revisar e manter atualizados os documentos societários da companhia;
- Assessorar os demais departamentos da companhia em questões jurídicas.
- Coordenar processos contencioso e trabalhos com escritórios de advocacia
terceirizados, coletando informações, documentos e revisando peças jurídicas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348142/advogadoi#sthash.cRJ12b8G.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista
Código da vaga: v1347173
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Atividades:
Irá atuar na área jurídica, integrando na equipe trabalhista, sendo responsável por:
- Gerenciar os escritórios terceirizados,
- Acompanhamento de audiências
- Consultivo
- Apoiar a gerência da área através de pesquisas e elaboração de instrumentos
adequados e pareceres específicos sobre o tema em discussão, com o fim de
auxiliar no suporte jurídico às áreas de negócios da empresa.

Benefícios: VA, Refeitório, Assistência Médica, Seguro de Vida, Estacionamento no
Local, Desconto em Produtos.
Requisitos:
- Ensino Superior completo em Direito;
- Boa base de direito trabalhista;
- Disponibilidade para viagens;
- Inglês avançado;
- Inscrição Ativa na OAB.
Obs: A empresa fica localizada na Marginal Tietê/Zona Oeste de SP.
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347173/advogadotrabalhista#sthash.byp5bLas.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Administrativo
Código da vaga: v1326951
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Catalão / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré Requisitos:
Formação: Ensino superior completo;
Conhecimento Pacote Office;
Supervisionar processos administrativos de transporte, alimentação, limpeza e
conservação, coleta seletiva, roçagem, controle de acesso, vigilância.
Acompanhar os indicadores de Gestão, qualidade, produtividade e sustentabilidade.
Gentileza informar pretensão salarial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326951/supervisoradministrativo#sthash.8JxSEsuV.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1335078

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Pré-requisitos:
Ensino médio completo
Habilidade numérica
Oferecemos:
Treinamento, excelente ambiente de trabalho, benefícios e remuneração
compatíveis.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335078/auxiliaradministrativo#sthash.seqS0l6G.dpuf
www.vagas.com.br

Administrative Analyst
Código da vaga: v1350164
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Main responsibility:
- Selection and qualification of administration supplier;
- Routine management about administrative supplier;
- Management about administrative procurement contract and optimize the contract
terms and template;
- Internal control management about administrative procurement.
Requirements:
- Bachelor degree or above; international enterprise;
- be qualified with good communication skills and ability of problems analysis and
handling, and be honest.
- Mandatory knowledge in English language for verbal and write communication
- Skills for negotiation and work under pressure atmosphere. Need to be an
organized and fast learner.
- Available to work in Barra da Tijuca
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350164/administrativeanalyst#sthash.kFczkMZC.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1350299
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
REQUISITOS:
* Superior completo e/ou cursando em Administração ou áreas afins;
* Experiência na área Financeira;
* Conhecimento do sistema integrado SAP módulo MM/Travel;
* Excel intermediário.
ATIVIDADES:
* Responsável pelo controle e lançamento das notas fiscais;
* Lançamento de reembolsos;
* Renegociação de datas de pagamentos com os fornecedores;
* Cadastro de fornecedores;
* Responsável por realizar o arquivo das notas fiscais que foram lançadas no
sistema.
REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS:
Pacote compatível com o mercado.
LOCAL DE TRABALHO: São Paulo - SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350299/assistenteadministrativo#sthash.OzYx8GQ8.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Pleno
Código da vaga: v1350601
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Pré-requisitos:
-Ensino superior completo preferencialmente em
Engenharia/Administração/Tecnologia/Sistemas de informação
-Conhecimento avançado em manipulação de banco de dados
-Imprescindível conhecimento avançado em Access e Excel (VBA) e Programação
-Atuação na área de compras e áreas ligadas a gestão de desempenho será
considerada diferencial
-Disponibilidade para atuar no Centro do RJ
Atribuições:
-Responsável pela manutenção e criação das bases de dados da Diretoria de
Suprimentos;
-Condução, elaboração e atualização dos relatórios gerenciais;

-Apresentações da área visando garantir o cumprimento das metas estabelecidas.
Oferecemos:
Salário + VT + VR + VA + AM + AO
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350601/analistaadministrativo-pleno#sthash.03VqKOHZ.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1350489
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades: Organização dos arquivos de documentos legais de SSO, separação de
documentos para perícias, controle de estoque e compra de EPI's.
Requisitos:
• Cursando 1º ou 2º módulo em Técnico em Segurança do Trabalho.
• Não é necessário ter experiência.
Horário: Segunda à Sexta, horário comercial.
Regime de Contratação: CLT - Efetivo
Benefícios: Vale transporte, Vale refeição, Assistência odontológica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350489/auxiliaradministrativo#sthash.KvGTO7xt.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente administrativo/financeiro pleno
Código da vaga: v1350523
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Controle de contratos e documentos.
Controle de folha de ponto - sistema timesheet
Controle financeiro e processos de faturamento
Elaboração Forecast
Domínio Excel

Desejável conhecimento em controle de ponto da MAC CHIPS
Oportunidade CLT, informar pretensão.
Local: Centro/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350523/assistenteadministrativo-financeiro-pleno#sthash.Kqoffrrj.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1350007
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atendimento de casos a revenda, o que inclui as fases de cadastro em sistema,
contato com cliente final, acompanhamento dos casos com a assistência técnica via
e-mail e telefone. Trabalhos em processo gerido por métricas da qualidade e
velocidade de atendimento.
Desejável conhecimento no pacote Office intermediário. Graduação completa e/ou
cursando.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: Vale Transporte, Tíquete Refeição, Seguro de Vida em Grupo e
Assistência médica.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: Comercial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350007/assistenteadministrativo#sthash.VxdiKT2I.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo PL
Código da vaga: v1347637
Nível hierárquico: Pleno
Local: Orindiúva / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais atividades:

- Acompanhamento dos processos de automação agrícola (computadores de bordo,
abastecimentos, coletores de dados e outros);
- Apoio nos fechamentos parciais e mensais de todos os processos agrícolas
(entrada de cana, atividades mecanizadas, insumos, produção, plantio);
- Fechamentos nas prestações de serviços, conciliações das informações via
sistema PIMS e SAP e apoio as unidades nos controles agroindustriais.
Formação:
- Superior completo: Ciências contábeis, economia, administração, engenharias ou
sistemas da informação.
Experiência/Conhecimentos Necessários:
- Ferramentas Excel, Word, Power Point - Usuário em nível avançado;
- Conhecimento sólido do sistema PIMS e SAP;
- Bons conhecimentos em controles e processos agrícola.
Local de Atuação:
- Orindiúva/SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347637/analistaadministrativo-pl#sthash.DgxqGLNw.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo Júnior - Temporário
Código da vaga: v1350555
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Duque de Caxias / RJ / BR
Quantidade de vagas: vinte e seis
Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Experiência anterior na área administrava e/ou atendimento ao cliente;
- Residir em local de fácil acesso para Duque de Caxias/RJ.
Atividades: Atendimento ao cliente, conferência de documentos e lançamento de
dados no sistema próprio da empresa.
Salário R$ 970,00 + VT
Segunda a Sábado - 44h semanais.
Local de trabalho: Duque de Caxias/RJ.
Oportunidade temporária de quatro meses!
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350555/assistenteadministrativo-junior-temporario#sthash.bhY7sPEH.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1348203
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Requisitos:
Ensino médio completo
Boa Experiência na função
Conhecimentos no Pacote Office
Principais Atribuições:
Recepção e atendimento a clientes, assistência administrativa às sócias.
Secretariar as sócias.
Remuneração e Benefícios:
Salário compatível com o mercado;
Vale Transporte e Vale Refeição
Horário e Escala de Trabalho:
De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00;
Local de Trabalho:
Santo Amaro, São Paulo - SP.
Oportunidade efetiva.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348203/auxiliaradministrativo#sthash.eY4kUBhF.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1315611
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais Atribuições:
Atuação no departamento Fiscal.
- Controle de pagamentos e liberação para o departamento financeiro;
- Elaboração da DIRF e Rais negativas;
- Entregar GFIP/ SEFIP sem movimento
- Orientar os sites quanto aos procedimentos internos, conferência de NFs,
legislação, obrigações acessórias e retenções.
Requisitos da vaga:
Possuir experiência com rotinas fiscais: Rotinas administrativas e/ou financeiras;
Legislação de retenções;
Conhecimento do ambiente eletrônico (receita federal, previdência social e
prefeitura);

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1315611/analistafiscal#sthash.ga8dzyyt.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1336851
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Osasco / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Executar os processos de cobrança ativa e passiva, bem como gerenciar os
vencidos em banco, cobrar, baixar, sustar, protestar, solicitar e encaminhar cartas
de anuência, conforme necessidade. Executar os processos de ocorrência como:
devoluções, verbas, prorrogações e abatimentos em boleto. Consulta de análises de
crédito conforme política da empresa. Ajudar em baixas e conciliação do contas a
receber quando necessário.·.
Local: Osasco - SP (próximo à Ponte dos Remédios)
Horário: 2a a 6a feira (flexível)
Benefícios: VT, AM, AO Refeitório, PLR, Cesta Básica Saudável, Descontos em
produtos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1336851/assistentefinanceiro#sthash.jz6brf5y.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista em Controladoria
Código da vaga: v1327543
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atribuições:
- Efetuar prévia da auditoria interna;
- Acompanhar a auditoria externa;
- Evidenciar as falhas do processo ou controle;
- Elaborar o plano de ação junto com área, acompanhar e programar as ações
corretivas e preventivas;

- Reportes a Matriz.
Requisitos:
- Superior Completo: Ciências Contábeis, Administração de Empresas/ Áreas
Correlatas.
- Especialização em Controladoria/ Finanças.
- Inglês: Avançado/ Fluente
Oferecemos:
- Benefícios: VR, VA, VT, AM, AO Estacionamento, Seguro de Vida.
- Local de Trabalho: Matriz São Paulo
- Horário: Comercial
- Salário: R$ 7.000,00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1327543/especialista-emcontroladoria#sthash.lRhOCyHz.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pl
Código da vaga: v1350579
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Atividades:
Atuará com apuração de impostos federais e entregas de apurações.
Formação Superior completa em: Administração, Contábeis ou Economia;
Experiência na área fiscal com conhecimentos em:
- Legislação / apuração PIS/COFINS;
- Impostos Retidos: IRRF / PCC / INSS / ISS;
- Declarações: DCTF, DIRF;
- Sped Fiscal;
- Sped Contribuições;
- PER/DCOMP;
- Excel.
Benefícios: VA, Refeitório, Assistência Médica, Seguro de Vida, Estacionamento no
Local, Desconto em Produtos.
Requisitos:
- Ensino Superior completo em Adm, Contábeis ou áreas correlatas;
Obs: A empresa fica localizada na Marginal Tietê/Zona Oeste de SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350579/analista-fiscalpl#sthash.lMBN99f7.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria
Código da vaga: v1350104
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsável por analisar, controlar e preencher os relatórios financeiros e de
desempenho da empresa, bem como assegurar as corretas classificações dos
números nas demonstrações financeiras da Sivantos Brasil.
1- Elaboração/preenchimento e conferência dos relatórios de desempenho
controlling solicitados pela Matriz;
2- Elaboração/preenchimento do Budget e Forecast mensal;
3- Analise das demonstrações financeiras para fins de reporte;
4- Suporte às demais áreas com relação às solicitações da matriz;
5- Auxiliar o atendimento aos trabalhos da auditoria externa e interna na revisão
das demonstrações financeiras.
Necessário: inglês no mínimo avançado, pois se reportará para matriz na Europa.
Conhecimentos em SAP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350104/analista-decontroladoria#sthash.SZTKNwkt.dpuf
www.vagas.com.br

GTE FINANÇAS
Código da vaga: v1347870
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Liderar a equipe de políticas contábeis do Varejo, no atendimento tempestivo e de
qualidade a Diretoria Geral de Varejo, incluindo os produtos da REDE (antiga
Redecard) e outros padronizados.
Atuar no desenvolvimento de novos produtos, buscando soluções que contribuam
para o negócio.
Desejável conhecimentos em IFRS
¿ Liderança de equipe;
¿ Visão analítica e foco nos resultados;
¿ Bom relacionamento interpessoal;
¿ Habilidade para administração de conflitos;
¿ Boa capacidade de negociação e argumentação;
¿ Organização e planejamento
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347870/gtefinancas#sthash.zSD8GwkO.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Escrita Fiscal I
Código da vaga: v1316689
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Atividades:
- Conciliação das contas de impostos;
- Lançamentos contábeis relacionados a impostos;
- Acompanhamento da legislação tributária vigente e sua aplicabilidade na
empresa;
- Conferência e suporte ao departamento de recebimento fiscal;
- Recolhimento de GNRE referente às notas fiscais de entrada;
- Acompanhamento de alterações tributárias e novas operações das filiais.
Benefícios: Vale alimentação (R$ 300,00/por mês), Vale Refeição ou Refeitório,
Vale transporte ou Estacionamento na empresa. Após o período da experiência:
Plano médico e odontológico com coparticipação.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1316689/analista-de-escritafiscal-i#sthash.BmOQ5OR9.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1350550
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Descrição:
- Executar toda rotina fiscal, apurar e analisar as retenções de impostos;
- Enviar declarações assessoriais e acompanhar a legislação.
- Preencher planilhas de controle;
- Elaborar fluxo de caixa de impostos/taxas;
- Acompanhar importação e emissão de nota fiscal de entrada;
- Participar de inventários mensais;
- Elaborar o envio de declarações assessoriais;
- Gerar guias para recolhimento de impostos.
Requisitos:
- Superior completo na área Fiscal;
- Conhecimento em informática;
- Experiência em toda rotina fiscal.
Benefícios:
- Assistência médica(Amil);
- Assistência odontológica(Amil);
- Vale alimentação(R$100,00);

- Refeição no local e Vale transporte.
Trabalharemos com pretensão salarial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350550/analistafiscal#sthash.sR0j4xHH.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE CONTABILIDADE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritorio de Contabilidade Fátima Menzzano está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Escrituração Contábil, Fiscal e outros pertinentes na área.
Requisitos: Experiência em Lançamentos Contábeis, Conciliação, Estar cursando
contabilidade e já ter trabalhado com o programa Folhamatic, e Excell.
Salário: a combinar
Benefícios: Amil assistência Odontológica vale TRANSPORTE E REFEIÇÃO
Observações: 08h00min 17h00min uma hora para as refeições e seg a sexta.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fátima Menzzano
para o e-mail fmauxcontab@gmail.com com a sigla contabilidade no campo assunto
até o dia 14/06/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE CONTABILIDADE no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Contador (a)
Código da vaga: k3422-222
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 13/05/2016
Previsão de encerramento: 12/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/23PalNc

ANALISTA DE CUSTOS SENIOR / CAJAMAR / SP / 1 VAGA(S)
Metalúrgica está com uma vaga(s) em aberto para CAJAMAR / SP.
Responsabilidades: Trabalhará com custos industriais.
Requisitos: Formação Superior Completa. Conhecer ERP
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Elvira para o email elvira@teamleasing.com.br com a sigla CUSTOS no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DE CUSTOS SENIOR no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Gerente Jurídico
Código da vaga: v1348337
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Formação:
Superior completo em Direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.
MBA ou Pós Graduação desejável.
Requisitos:
Visão geral de Direito empresarial.
Conhecimento em Direito trabalhista.
Vivência em Direito Societário de rotina de sociedades anônimas e limitadas;
elaboração e análise de contratos, notificações e distratos de naturezas diversas e
consultoria interna.
Desejável familiaridade com mercado financeiro, sobretudo fundos de investimento.
Atividades:
Gestão do departamento Jurídico empresarial;
Responsável pelo jurídico imobiliário, contencioso, “trabalhista”, societário e
empresarial com atuação estratégica junto aos escritórios terceirizados.
Redação de instrumentos societários e atas, manutenção de livros societários,
orientação a registro e regularização;
Elaboração, análise e negociação de contratos, notificações e distratos de naturezas
diversas, tais como prestação de serviços, fornecimento de mercadorias, de
tecnologia, locação de bens imóveis, compra e venda e financeiros;
Consultoria interna, sobretudo nas áreas imobiliárias.
Responsável pelo jurídico imobiliário, contencioso, “trabalhista”, societário e
empresarial com atuação estratégica junto aos escritórios terceirizados.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348337/gerentejuridico#sthash.aVkdw2Oc.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico
Código da vaga: v1349169
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Ser responsável pela negociação, elaboração, revisão e análise de contratos e
aditivos comerciais;
- Atuar como parceiro de negócio para todas as áreas da empresa;
- Revisar peças processuais e outras demandas da área;
- Propor e programar inovações e melhorias nos processos da área jurídica,
avaliando os resultados frente aos objetivos propostos e/ou estratégias da
empresa.
- Negociar e analisar contratos para diversas áreas, elaborar cartas, notificações,
contratos e recursos administrativos em geral. Suporte em editais de licitação,
elaboração, análise e controle de procurações, recursos administrativos. Manter
interface entre empresa e escritórios externos.
- Fazer análise e prevenção de riscos;
Manter planilha de controle, administração e cadastramento de recebimento de
processos trabalhistas, bem como agendas de audiências e outros compromissos.
-Responsável pelo acompanhamento das audiências trabalhistas na Justiça do
Trabalho, prestando depoimento de acordo com as teses de defesa da empresa,
bem como orientações recebidas pelo jurídico interno e escritório terceirizado.
-Responsável pelo recepcionamento das notificações iniciais/citações, recebidas na
empresa e envio ao escritório para tratamento.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1349169/analistajuridico#sthash.KjoPFJxd.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Tributário Jr
Código da vaga: v1349203
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR

Quantidade de vagas: uma
Buscamos um Advogado Tributário Jr. que será responsável de acompanhar todos
os processos tributários da companhia, incluindo a gestão dos casos de menor
complexidade/menores valores, garantir o cumprimento de todos os prazos
processuais e suporte ao Gerente//Advogado Sênior nas atividades de reporte para
a sede do grupo.
Requisitos:
• Graduação em Direito
• Experiência em acompanhamento de processos tributários
• Desejável pós-graduação em Direito Tributário e/ou em Processo Civil
• Desejável Inglês Intermediário/Avançado
Conhecimentos/Habilidades:
• Conhecimento técnico na área Tributária
• Conhecimento técnico em processo civil.
Local de trabalho:
• Rio de Janeiro, RJ.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1349203/advogado-tributariojr#sthash.8SvOHLGD.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de FP&A Brasil
Código da vaga: v1350635
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais Responsabilidades:
•Experiência na área financeira, tendo atuado em contabilidade, controladoria e
custos.
•Planejamento, análise e forecast de todos os negócios do Brasil, total company e
por business.
•Entregar mensalmente relatórios de BI, high level e detailed.
•Importante trabalhar hand in hand com as unidades de negócio.
•Fonte de informação para FP&A Global.
•Supervisão indireta de Supply Chain Finance.
•Responsável por acompanhar auditorias externas e internas.
•Elaborar e revisar relatórios mensais de forecast, custos, projeções, cash flow e
previsões de pay back de cada negócio.
•Elaborar e analisar Business Case para todos os negócios.
•Atuar como parceiro estratégico dos negócios, agregando valor.
•Interface do Finance Brasil com os Regional e Globais Finance.
•Responsável pelo P&L Gerencial.
Qualificações:

•Inglês fluente.
•Formação Superior em Economia, Administração ou áreas afins.
•Experiência em gestão de equipe.
•Conhecimento de SOX.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350635/gerente-de-fp-abrasil#sthash.qJK3S42l.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1347639
Nível hierárquico: Estágio
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
Organização;
Conhecimento das rotinas administrativas;
Controle de estoque de material/compras;
Elaborar e distribuir roteiro(s) para os portadores;
Enviar, receber e direcionar correspondências externas e malote interno;
Controlar entrada e saída de material almoxarifado;
Fazer cotação de materiais técnicos e efetuar pedido de compra;
Providenciar passagens e estadia para viagens de funcionários e Diretoria mediante
aprovação;
Compra de coffeebreak para reuniões.
Auxiliar a Gerente Técnica, responsável pelo Laboratório;
Requisitos:
Ensino Superior em Administração - completo ou cursando;
Experiência em administração, compras e controles de relatórios será um
diferencial;
Pacote Office intermediário;
Ser comprometido;
Ter boa comunicação;
Dinâmico(a);
Organizado(a).
Salário: Compatível ao mercado
Benefícios: Convênio com farmácia, Convênio com universidades, VR ou VA, VT e
Plano de Saúde/Odontológico.
Local de Trabalho: Zona Oeste - RJ.
Horário: De 2ª a 6ª feira - De 7h as 16h48.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347639/assistenteadministrativo#sthash.xL86eeFS.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1348083
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Piracicaba / SP / BR
REQUISITOS:
- Superior Cursando/Completo;
- Pacote Office nível Intermediário.
RESPONSABILIDADES:
- Atendimento telefônico;
- Resoluções de Protocolos;
- Atendimento de clientes
- Consulta de Pagamentos;
- Consulta impostos;
- Controle de relatórios, documentações;
- Suporte às áreas;
- Emissão de NFs;
- Cadastros;
- Conferência do Pedido de Compra X Nota fiscal
OUTRAS INFORMAÇÕES:
- Residir em Piracicaba
- Disponibilidade de Horários/turnos;
- Admitem-se pessoas com deficiência para as posições que não são exclusivas;
- Admitem-se pessoas para atuar em escala 5/1;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348083/assistenteadministrativo#sthash.X5CXQosl.dpuf
www.vagas.com.br

Business Controller Senior
Código da vaga: v1350636
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais Responsabilidades:
•Planejamento, análise e forecast de um dos negócios do Brasil.
•Fonte de informação para FP&A Global da área de negócio.
•Elaborar e revisar relatórios mensais de forecast, custos, projeções, cash flow e
previsões de pay back.
•Elaborar e analisar Business Case.
•Atuar como parceiro estratégico do negócio, agregando valor.
•Análise e controle de vendas e despesas.
•Auxílio na elaboração do orçamento.

•Fechamento mensal.
•Elaboração e report de relatórios.
•Atuar como interface entre finanças e área de negócio, propondo a melhoria
contínua dos processos financeiros.
•Responsável pelo planejamento, organização e desenvolvimento de controles.
•Garantir a qualidade da informação.
•Elaboração mensal dos comentários sobre os resultados do negócio.
Qualificações:
•Inglês fluente.
•Formação Superior em Economia, Administração ou áreas afins.
•Experiência em empresas multinacionais de serviços.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350636/business-controllersenior#sthash.op7Y2Vx0.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SÃO PAULO / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Médio Porte no Ramo de Refeições/Alimentos contrata para vaga
efetiva. Está com uma vaga(s) em aberto para SÃO PAULO / SP.
Responsabilidades: Gestão de contas a pagar e receber; Fechamento de caixa;
Elaboração e apresentação de relatórios e planilhas de controle; Fechamento de
cartão ponto;
Requisitos: Morador da região da Zona Sul, Oeste, Central, Sudeste e Leste de São
Paulo; Vivência em rotina administrativa; Formação técnica ou superior em
Administração, Ciências Contábeis ou similares; Conhecimento informática e
sistema de gestão;
Salário: R$ 2.100,00
Benefícios: Cesta Básica / Convênio Médico / Odontológico / Vale Transporte /
Refeição no Local / Seguro de Vida.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Silvia para o email silvia@klinderrh.com.br com a sigla ASSADM no campo assunto até o dia
30/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO BILING / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Global Empregos em Parceria com Empresa Contrata: está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: INSERIR PAGAMENTOS NO SISTEMA / LIBERAÇÃO DE
MOTOBOY / ATENDIMENTO DE RECEPÇÃO E TELEFONE/ CONTROLE/
AGENDAMENTO DE REUNIÕES / RESERVA DE VEÍCULOS/ ENVIO DE MALOTES /
COMPRAS DE MATERIAIS, entre outras atividades correlatas a função.
Requisitos: ENSINO SUPERIOR: CURSANDO OU COMPLETO em Administração de
Empresas ou área correlatas. Obrigatório Inglês Fluente.
Salário: R$ 2.200,00
Benefícios: Pacote de Benefícios.
Observações: CLT (Efetivo), Horário de Trabalho: SEGUNDA A SEXTA 8h00 AS
17h48.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o email anuncio.lucianahyppolito@globalempregos.com.br com a sigla 27226 no
campo assunto até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo Biling no Emprega Campinas. São
100% grátis!

ASSIST. ADM / CAMPINAS, SP / 1 VAGA(S).
Segmento: Propaganda e Publicidade, Consultoria Treinamento. Está com uma
vaga(s) em aberto para Campinas, SP.
Responsabilidades: Atendimento telefônico; recepcionar os clientes; executar
serviços administrativos que envolvem assistência às diversas áreas; receber e
protocolar correspondências e controlar o fluxo de documentos em tramitação;
preparar correspondência a ser expedida através do correio e outras formas de
transporte; executar atribuições da área patrimonial. No contas a pagar: checar se
as despesas respeitam as premissas pré-estabelecidas pela empresa; lançar as
despesas no sistema, alinhado ao plano de contas e ao critério de rateio da
operação; etc.
Requisitos: - Nível superior em andamento-Boa comunicação-Trabalha em equipe Concentração-Conhecimento na área financeira e recepção
Salário: a combinar
Benefícios: Benefícios: Vale Transporte, Assistência Médica, Tíquete Refeição,
Assistência Odontológica Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: De
segunda a sexta, horário comercial, das 08 às 18hs.
Observações: Qual é a sua pretensão salarial?
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Andressa para o
e-mail rh@grupotriunfo.com com a sigla Assist. Adm no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Assist. Adm no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ANALISTA FISCAL / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa metalúrgica de máquinas e peças em geral. Está com uma vaga(s) em
aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Conciliação das contas de impostos ICMS, IPI, PIS, COFINS,
ISS, ERPs. Seguir atividades de lançamentos, conciliação e demonstrativos.
Consolidar conversões, caderno anual. Realizar fechamento e apuração de impostos
diretos e indiretos. Emitir os informativos acessórios (SINTEGRA / SPED / DCTF /
DIRF etc). Realizar conciliação contábil, lançamentos contábeis, emitir guias de
recolhimento e execução de trabalhos em órgãos públicos. Fazer a emissão de nota
fiscal eletrônica de venda, entrega futura, triangulação, importação e exportação.
Requisitos: Experiência na área e na função. Ensino técnico completo nas áreas
correlatas. Daremos preferência para quem tem ensino superior. Residir próximo a
Valinhos. Carteira de habilitação para se necessário fazer serviços externos.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Cesta básica, Convênio com farmácia, Estacionamento, Restaurante na empresa,
Vale-transporte.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recursoshumanosvalinhos@outlook.com com a sigla AF no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Analista Fiscal no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Coordenador Fiscal
Código da vaga: v1312445
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
- Será o responsável pela área de Diretos e Indiretos (Recolhimento e apurações);
- Foco em ICMS e ICMS Difal, PIS e COFINS s/faturamento, IR/ CS Presumido e
Real, IR/CS diferidos;
- Obrigações acessórias estaduais, municipais e federais;
- Acompanhamento de contingências e contas correntes;
- Prestação de contas aos Órgãos e controle de certidões negativas de débito;
- Atendimento a auditoria;
- Fechamento contábil dos números fiscais.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1312445/coordenadorfiscal#sthash.YtGLuPsl.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL JR.
Código da vaga: v1334257
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos:
Desejável conhecer sistemas SAP e Mastersaf; Conhecer impostos, regras
fiscais/tributárias;
Conhecer a Legislação;
Conhecimento em nota fiscal (XML/DANFE).
Salário: R$2700,00
Benefícios: VT + VA 106,33 + Alimentação da empresa
Horário: 08h00min às 18h00min de segunda a sexta
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334257/analista-fiscaljr#sthash.b5ycWjFa.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro Júnior
Código da vaga: v1350898
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos necessários:
Controle Financeiro;
Relacionamento: Atendimento com cliente;
Emissão de Relatórios Gerencias;
Apoio às despesas em geral.
Formação:
- Superior completo em Administração ou áreas correlatas.
Atividades da vaga:
O Profissional atuará na área financeira da TOTVS.
Local de trabalho: Santana.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350898/assistente-financeirojunior#sthash.h8jmZPsI.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1351325
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Vaga Efetiva
Local: Vila Leopoldina / Zona Oeste de SP
Horário de trabalho: Comercial
Salário: A combinar
Benefícios: Vale transporte, Vale refeição, Assistência Médica.
REQUISITOS:
Superior completo ou cursando, preferencialmente em Ciências Contábeis ou
Administração;
Experiência em rotinas financeiras gerais;
Bom conhecimento em Excel;
Inglês intermediário, ou melhor, para escrita e conversação.
Espanhol para escrita.
Será um diferencial experiência anterior em e-commerce.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Rotinas gerais do setor financeiro como: contas a pagar, contas a receber,
tesouraria, emissão de notas fiscais, conciliações bancárias, conciliações de
pagamento com cartões.
Relatórios gerais da área financeira.
Reportes sobre o balanço/ DRE.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351325/analistafinanceiro#sthash.Fqg8Kj53.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FINANCEIRO PLENO
Código da vaga: v1350695
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsabilidades:
- Fechamento contábil;
- contabilização da variação cambial;
- Gestão de mútuos entre coligadas;
- Acompanhamento de movimentações bancárias;
- Análise e controle de aplicações;
- Fluxo de caixa diário/ mensal com projeção de dois anos.
Requisitos:

- Experiência com conciliação bancária, contas a pagar e receber;
- Experiência em operações de tesouraria;
- Conhecimento em Matemática financeira;
- Excel intermediário/ avançado;
- Preferencialmente conhecimento em Oracle ou SAP;
- Estar cursando ensino superior em Administração ou Ciências Contábeis.
Salário compatível com a função e amplo plano de benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350695/analista-financeiropleno#sthash.jDG63NFl.dpuf
www.vagas.com.br

Diretor Financeiro
Código da vaga: v1350971
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Reportando ao Partner da empresa suas principais responsabilidades serão:
- Gerir uma equipe nas seguintes áreas: contábil, fiscal, controladoria, tesouraria,
administrativa;
- Garantir o fechamento contábil e relatórios gerenciais por SPE;
- Relacionamento com bancos para levantar financiamento;
- Experiência com planejamento estratégico, aquisições e estudos de viabilidade;
Buscamos um profissional com sólida formação e experiência em posição
semelhante em Construtora ou Incorporadora, com foco em projetos MCMV. Inglês
avançado é imprescindível.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350971/diretorfinanceiro#sthash.6OrQbuK6.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL SR
Código da vaga: v1351139
Nível hierárquico: Sênior
Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Atribuições:

Análise da natureza das atividades da pessoa jurídica e respectivas receitas, custos
e despesas envolvidas, Análise do enquadramento da sociedade aos regimes de
tributação previstos em lei análise da composição da base de cálculo IR/CS
(exclusões e adições);
Análise da composição da base de cálculo/critérios da apuração PIS/CONFINS
(cumulativo e não cumulativo);
Análise dos procedimentos adotados para cálculo e recolhimento das contribuições,
inclusive incidentes na importação de mercadorias e serviços; Confronto dos
valores apurados com informados na DCTF, SPED, PIS/COFINS, ECF;
Análise da consistência das informações das obrigações acessórias;
Análise e apuração ISS próprio e retido e obrigações municipais vigentes;
Apuração obrigações federais, estaduais e municipais.
Requisitos:
Superior completo.
Domínio de planilhas eletrônicas.
Conhecimento em tributos federais, estaduais e municipais.
Horário de Trabalho: Horário comercial de segunda a sexta-feira.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351139/analista-fiscalsr#sthash.HkwSUOVl.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1351418
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atribuições e responsabilidades:
- Realizar lançamentos de todos os tipos de notas fiscais no sistema;
- Fazer análise fiscal (impostos retidos) de cada documento;
- Organizar e disponibilizar documentos para arquivo;
- Garantir atualização de rateios no sistema;
- Tratar documentação com divergência;
- Conferência de documentos de reembolso;
- Executar classificações contábeis e fiscais, mediante análise das legislações
fiscais;
- Providenciar a emissão de nota de débito através da análise dos relatórios e das
baixas processadas pela área de Contas a Receber.
Requisitos:
- Superior completo ou cursando Administração de Empresas, Ciências Contábeis
ou áreas correlatas;
- Pacote Office;

- Necessário conhecimento / experiência em escrituração fiscal;
- Necessário conhecimento / experiência na área fiscal (impostos retidos);
- Desejável conhecimento / experiência em SAP.
Benefícios:
- Assistência Médica;
- Assistência Odontológica;
- Vale Refeição;
- Vale Transporte;
- Participação nos Lucros e Resultados.
Local de trabalho: Zona Sul de São Paulo - próximo à estação de trem Granja
Julieta.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351418/assistentefinanceiro#sthash.6vCnIj8M.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal Tributário
Código da vaga: v1350698
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Pré Requisitos:
- Excel intermediário;
- Experiência anterior com nota fiscal, com impostos diretos e indiretos e
obrigações assessórias.
- Superior Completo ou Cursando;
Vaga CLT
Salário compatível com o mercado
Local de trabalho: Zona Leste
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350698/assistente-fiscaltributario#sthash.mGbt5gea.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Escritório
Código da vaga: k7-3309
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC

Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 16/05/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/24WaX6e

CONTADOR / SUMARE / 1 VAGA(S)
ANURB RH EM PARCERIA COM EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA está
com um vaga(s) em aberto para SUMARE.
Responsabilidades: DOMÍNIO CONTÁBIL, MORAR EM SUMARÉ E TER
DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.
Requisitos: Assumir a area contábil e parcialmente funções do departamento de
pessoal
Salário: a combinar
Benefícios: VT
Observações: A vaga poderá ser PJ ou contrato. ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL!
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RECRUTAMENTO
para o e-mail recrutamento@anurbrh.com.br com a sigla CONT no campo assunto
até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de CONTADOR no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ADVOGADO JR
Código da vaga: v1350850
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Elaborar, revisar e analisar contratos com fornecedores e clientes, como NDAs,
prestação de serviços e fornecimento;
Elaborar notificações e cartas, parcerias, convênios, pareceres sobre contratos;
Acompanhar demandas na área contratual.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Superior completo em Direito (com OAB)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Experiência na área de contratos;
Inglês intermediário.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350850/advogadojr#sthash.064tCfAj.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1336597
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
ATIVIDADES:
- Registros de atos societários;
- Regularizações cadastrais, fiscais e tributárias;
- Administração de processos junto às autarquias;
- Suporte técnico a todas as áreas do escritório;
PRÉ-REQUISITOS:
- Ensino Superior completo ou cursando a partir do 1º ano em Direito;
- Desejável experiência anterior na área;
- Conhecimentos básicos em legislação regulatória/Paralegal;
- Proatividade;
- Bom relacionamento interpessoal;
LOCAL: ALPHAVILLE - BARUERI/SP
BENEFÍCIOS: VT, VR, AM, AO e SV.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1336597/assistentejuridico#sthash.NlbS4C9W.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista Pleno
Código da vaga: v1350893
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Requisitos:
Formação superior completa em Direito;
Indispensável OAB;
Desejável Pós em Direito Trabalhista;
Experiência em contencioso e consultivo trabalhista, condução e acompanhamento
de processos e análise de risco;
Conhecimento avançado em Excel - planilhas e controles de processos;
Necessário Inglês Fluente, desejável espanhol;
Principais atividades:
Assessorar a gerência na condução dos processos judiciais e consultoria trabalhista,
programar medidas de análise de risco e atuação preventiva.
Local da vaga: Morumbi/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350893/advogado-trabalhistapleno#sthash.IG64UAIP.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Tributário
Código da vaga: v1351246
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: três
Requisitos
•Experiência como advogado(a) na área tributária, no contencioso judicial e
administrativo.
•Atuação em processos tributários, administrativos e judiciais, desde a análise e
definição de estratégias iniciais até a efetiva finalização do caso, nas áreas federal,
estadual e municipal.
•Serão considerados diferencias ter atuado em escritório de advocacia e pósgraduação em tributário.
•Habilidades e atitudes: comunicação oral e escrita; desenvolvimento pessoal e
profissional; excelência na prestação de serviços e relacionamento com clientes;
excelente relacionamento interpessoal; trabalho em equipe; senso de urgência com
foco em resultado; análise crítica e síntese.
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
Avalie as informações sobre a função e o cargo
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351246/advogadotributario#sthash.2WgOFjJy.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA REMUNERAÇÃO PL
Código da vaga: v1350740
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Formação:
Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Estatística,
Engenharia ou áreas correlatas.
Requisitos:
Imprescindíveis:
- Excel Avançado
Desejáveis:
- Acess
- SAS
Principais atividades:
• Cálculo dos valores de remuneração variável dos segmentos de B2B (Massivo
Especialista Inovação, BC SME).
• Provisão e report mensal dos indicadores de remuneração variável para as
gerências de RH.
• Acompanhamento e controle de resultados financeiros comparados ao orçamento.
• Análise e consolidação de históricos de remuneração variável junto à área
jurídica.
• Automatização de relatórios e acompanhamento dos KPIS da área.
• Análise das contestações referentes aos valores de remuneração variável.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350740/analista-remuneracaopl#sthash.Fl6NnUOr.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA TRIBUTÁRIO PL
Código da vaga: v1350765
Nível hierárquico: Pleno

Local: São Paulo / SP / BR
Principais atividades:
- Controle e emissão de CND Federal, Estadual, Municipal, Previdenciária (Certidão
Negativa de Débitos) e FGTS;
- Atendimento a fiscalização federal (coordenação das atividades e suporte ao
jurídico contencioso e à área de compliance para respostas referentes ao IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e IRRF);
- Gerenciamento de débitos e da situação fiscal tributária / previdenciária;
- Atualização de dados cadastrais no cadastro CNPJ;
- Juntada de documentos em processos digitais;
Experiência necessária:
- Atendimento presencial nas repartições públicas (RFB, PGFN, etc.).
- Conhecimento acerca da apuração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
- Conhecimento em obrigações acessórias DCTF/PERDCOMP/DIPJ/DIRF/ECF/ECD
Contribuições;
- Conhecimento do processo de obtenção de CND Federal e Previdenciária (Certidão
Negativa de Débitos);
- Conhecimento de funcionalidades de Certificado Digital:
- Cadastro CNPJ RFB: Atualização de dados;
- e-CAC Funcionalidades: Caixa Postal eletrônica;
- e-Processo: Juntada de documentos PGS;
Requisitos obrigatórios:
- Graduação em Direito ou Contabilidade
- Usuarios do Pacote Office
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350765/analista-tributariopl#sthash.jnQe01RH.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1322696
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Pré-requisitos:
Ensino médio completo
Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana
Interesse em lidar com rotinas administrativas
Atuar em Ipanema
Oferecemos:
Treinamento, excelente ambiente de trabalho, benefícios e remuneração
compatíveis.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1322696/assistenteadministrativo#sthash.IbGxQIpG.dpuf

Analista Administrativo Júnior
Código da vaga: v1350879
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Experiência em Gestão de escritório (Administrativo e Financeiro): Entrada e saída /
controle de pessoas e recepção / entrega de material, documentos, etc.;
A organização de pagamentos e transporte para SP;
Controle do armazém como artigos de papelaria, toner, material de limpeza, etc.;
- Compras para suprimentos e consumíveis, tais como açúcar, café, copos,
sabonetes, etc.;
Controle da infraestrutura de escritório como servidor, rede, telefone, móveis, etc.
Controle de agenda do Executivo para visita ao escritório: Organização de reunião e
de viagem; A assistência aos executivos que envolvem funções de secretariado;
A organização e apoio a eventos internos (regionais e clientes).
Salário R$ 3.500,00 + VT, VR e Seguro de Vida.
Superior completo.
Horário de trabalho: Das 9h00 às 18h30, segunda a sexta, com 1 h de almoço.
Vaga terceirizada.
Local de trabalho - Brasilia -DF.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350879/analistaadministrativo-junior#sthash.SkYkwCHT.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1351400
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Nova Lima / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos Indispensáveis:
- Ensino superior em andamento;

- Conhecimento do pacote Office.
Requisitos Desejáveis:
- Desejável experiência em tabelas de procedimentos médicos e familiarização com
os termos da área da saúde.
Atividades do cargo:
- Orientar a rede credenciada de consultórios médicos, laboratórios, clinicas de
exames e imagens, cooperativas médicas, hospitais, terapias, quanto ao processo
de solicitação e execução da autorização, suporte na importação dos arquivos XML
e gerar protocolos para o envio do faturamento e outras ferramentas utilizadas no
Portal Saúde para viabilizar o atendimento ao beneficiário da Fundação Fiat Saúde e
Bem Estar;
- Apoiar áreas internas de autorização, compras, canal de relacionamento com o
beneficiário, auditoria na resolução de pendências, que dificultam ou inviabilizem o
atendimento ao beneficiário da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar e
acompanhamento dos beneficiários internados por meio de ferramenta interna;
- Apoiar a área de auditoria farmacêuticas em processos operacionais de
autorização de medicamentos;
- Confecção e acompanhamento da ferramenta de Mapa de Internados;
- Atendimento telefônico ou presencial à rede credenciada para treinamento,
orientação no processo de atendimento, faturamento, acompanhamento das
manifestações de beneficiários e identificação pontos de melhorias no Portal Saúde.
Local e Horário de trabalho:
- Bairro Vila da Serra / Nova Lima;
- Segunda à sexta de oito às 17h30minhs.
Salário e Benefícios:
- Salário compatível com o mercado (informar pretensão salarial);
- Vale transporte;
- Ticket refeição (R$22,00/dia);
- Previdência Privada;
- Assistência médica e odontológica;
- Desconto farmácia;
- Seguro de vida;
- Cesta básica;
- Desconto na compra de veículos Fiat, entre outros.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351400/assistenteadministrativo#sthash.PlTKoCoQ.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Sênior Contábil
Código da vaga: v1348255
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Responsável pela gestão de dois grandes clientes, acompanhando, mantendo um
bom relacionamento, compliance, métricas, KPIs, faturamento, rentabilidade,
gestão das equipes (aproximadamente 50 pessoas), comercial (com metas de
vendas nos dois clientes).
PRÉ-REQUISITOS:
- Escolaridade: Superior Completo, Pós-graduação e desejável MBA (Contábeis
Direito, Administração ou Economia).
- Idiomas: Inglês Fluente
- Experiência anterior com gerenciamento de Equipes
- Experiência anterior na área contábil ou fiscal
- Desejável experiência anterior em ERP (SAP, Totvs ou similares).
- Disponibilidade para viagens
- Excelente relacionamento interpessoal, comunicativo, seguro e confiável,
facilidade para identificar oportunidades, concentrado, comprometido com prazos e
qualidade, e detalhista.
Local de Trabalho: (Alphaville e Berrini)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348255/gerente-seniorcontabil#sthash.5SzdjGoD.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1351428
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Inscrições para vaga até:
23/05
Diretoria N1 / N2:
Administrativo e Financeiro
Formação Acadêmica:
Ciências Contábeis
Missão do cargo:
Apoiar Analista e Realizar entregas de apurações de ICMS de Lojas e Filiais de baixa
complexidade.
Atividades Desempenhadas:
Apuração de ICMS Lojas, Conciliação, Apuração de ICMS Empresas de Telecom Co
Bliing.
Objetivos Estratégicos da Área:
Garantir a acuracidade das informações declaradas ao Fisco assim como o
recolhimento dos impostos.
Conhecimentos:

Básico de ICMS
Office
Contabilidade
Lotação:
Botafogo - Rio de Janeiro
Oferecemos remuneração compatível com o mercado, política de benefícios atrativa
e oportunidades de crescimento.
Todos os colaboradores da Oi devem estar de acordo com as diretrizes presentes
no Código de Ética e Política de Sustentabilidade da Oi.
Para visualizar o Código de Ética da Oi acesse: www.oi.com.br/codigodeetica
Para visualizar a Política de Sustentabilidade da Oi acesse:
www.oi.com.br/sustentabilidade
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351428/assistentefiscal#sthash.0i4RrTts.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro JR/PL
Código da vaga: v1351157
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais atividades:
- Acompanhar KPIs voltados para resultados financeiros e gestão de custo.
- Elaborar relatórios gerenciais, orçamento. Fazer acompanhamento e controle de
Orçamento.
- Fazer análise financeira dos gastos realizados versus orçamento.
- Preparar apresentações voltadas à diretoria.
- Apoiar os gerentes no controle de seus resultados.
- Prestar suporte a todas as áreas na previsão de despesas, crescimentos e
investimentos.
- Elaborar planilhas de orçamento conforme estimativa das despesas das áreas,
estruturando as planilhas de acordo com os respectivos centros de custos e filiais.
Requisitos:
- Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis e afins;
- Conhecimento em Excel avançado, PowerPoint, matemática financeira ou
demonstrativos contábeis.
- Conhecimentos em Sistema SAP (FI / CO / MM) será um diferencial;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351157/analista-financeiro-jrpl#sthash.AVFULSb3.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Demonstração Financeira Sênior
Código da vaga: v1351460
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Atividades:
* Demonstrativo financeiro (publicação de balanço, notas explicativas,
etc)individual e consolidado;
* Elaborar procedimentos;
* Fechamento contábil;
* Análises, IFRS e CPC, entre outras;
* Atendimento a auditoria externa;
* Criação e implantação de processos.
Necessário:
* Mandatório conhecimento em demonstrativo financeiro individual e consolidado,
fechamento contábil, entre outros;
* Imprescindível conhecimento em IFRS e CPC;
* Superior em Contabilidade;
* Pacote Office;
* Obrigatório Inglês avançado;
* Conhecimento em BFC (SAP).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351460/analista-dedemonstracao-financeira-senior#sthash.cGXhFZqr.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno
Código da vaga: v1351073
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
As suas tarefas e responsabilidades:
• Responsável por conferência e apuração de ICMS, IPI, ICMS-ST, PIS e COFINS;
• Identificação de melhorias dentro da área, como processos e sistemas;
• Desenvolvimento de relatórios gerenciais
• Participação em mini projetos - análise CIAP e retificação de PIS/COFINS
(DACON, SPED Contribuições).
Quem você é
• Formação superior completa em Administração de Empresas, Contabilidade ou
Direito.
• Experiência na área fiscal com impostos indiretos inclusive ICMS-ST da maioria
dos Estados.
• Inglês básico-intermediário

• Conhecimento do Pacote Office e sistemas integrados preferencialmente SAP
• Local de Trabalho: São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351073/analista-fiscalpleno#sthash.7M0pwwWk.dpuf
www.vagas.com.br

FINANCEIRO/CONTÁBIL / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
Verhsatil RH em parceria com grupo de empresas do ramo têxtil está com uma
vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Financeiro, contábil e fiscal.
Requisitos: Amplo conhecimento na área financeira, contábil e fiscal, graduação
completa em Ciências contábeis, residir preferencialmente em Sumaré, Nova
Odessa ou Hortolândia e possui veiculo próprio para se deslocar para as empresas
do grupo.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: Encaminhar currículo via e-mail com o último salário e pretensão
salarial ou comparecer na Rua Antonio do Vale Melo 827 Centro Sumaré 19
37229409
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail selecao@verhsatil.com.br com a sigla FC1705 no campo assunto até
o dia 28/05/2016.
Veja outras vagas de Financeiro/contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO E COME / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CampFort está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Acompanhar rotinas administrativas, faturamento e conta
comercial com o cliente. Irá trabalhar de 3 a 6 meses como trainee após avaliação
de resultados e perfil podemos efetivar
Requisitos: Ter experiência com rotinas Administrativas e comerciais Boa Fluência
Verbal
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Barreto para o email barreto@bicloud.com.br com a sigla Auxcomadm no campo assunto até o dia
30/06/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo e Come no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ADMINISTRATIVO / INDAIATUBA / 2 VAGA(S)
Escola está com duas vaga(s) em aberto para Indaiatuba.
Responsabilidades: Vaga para setor administrativo, atendimento a pais e alunos, e
rotinas administrativas.
Requisitos: Imprescindível ser portador de necessidades especiais / pessoa com
deficiência (PNE / PCD) e ser residente em Indaiatuba.
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta básica, convênio farmácia, convênio com escola de idiomas.
Observações: Enviar currículo mencionando o tipo de deficiência com nº de CID.
Enviar também laudo médico atualizado.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de DP para o e-mail
recrutamento8816@gmail.com com a sigla PNE no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSIST FISCAL / RECEPÇÃO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS E RECEPÇÃO DE CLIENTES EM EMPÓRIO está
com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: ATUAR COMO ASSISTENTE PARA TAREFAS FISCAIS E
RECEPCIONAR CLIENTES
Requisitos: EXPERIENCIA EM LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS,
CADASTRAMENTO DE PRODUTOS, ETC.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de REINALDO para o
e-mail pesjaf.recrutamento@gmail.com com a sigla FISCAL no campo assunto até o
dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de ASSIST FIS CAL / RECEPÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente Jurídico Júnior - São Paulo
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Tatuapé
Atividades:
Realizar o acompanhamento e cumprimento dos prazos processuais.
Elaboração de petições iniciais.
Despachos em fóruns.
Apoio e suporte aos advogados.
Requisitos:
Experiência com processo de busca e apreensão e forte senso de organização.
A partir de 18 anos
Cursando a partir do 3º semestre até 8º semestre.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar Administrativo - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: distribuidora
Região / Bairro: Centro
Atividades:
Apoio na gestão comercial
Checagem de e-mail corporativo
Envio de e-mails
Digitação de pedidos de compras
Apoio à área de vendas
Preenchimento de planilhas
Emissão de etiquetas de preços
Requisitos:
Superior em andamento a partir do 2º semestre em áreas administrativas
Dias da Semana: De segunda-feira a sábado
Horário / Período:
Das 07h30min horas às 17h30min horas
Trabalha aos sábados das 07h30min às 13h00min

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

Gestor de Recursos Humanos - Sobral
Descrição Detalhada
Segmento: automotivo (concessionária)
Requisitos:
Formação em psicologia, administração, pedagogia.
Especialização em gestão estratégica de pessoas ou psicologia organizacional do
trabalho
Experiência na gestão de todos os subsistemas de Rh
Conhecimento em gestão de departamento de pessoal
Experiência em gestão de equipes multifuncionais
Conhecimento das normas ISO 9001 e manutenção de sistema de gestão da
qualidade
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar Administrativo - Brasília
Descrição Detalhada
Atividades:
Diligências diretamente no fórum conversando nos cartórios em busca de agilizar as
liminares de busca e apreensão, fazendo cargas de processos quando necessário.

Distribuir iniciais
Requisitos:
Ensino superior cursando a partir do 8°semestre em direito para que tenha
carteirinha de estagiário
CNH b
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 Financeiro - Brasília
Descrição Detalhada
Atividades:
Conciliação bancaria conferência de movimentos, fechamento de caixa financeiro,
contas a pagar e receber, controle de fluxo de caixa, operação de sistemas
bancários e eletrônicos, agendamento de pagamentos.
Requisitos:
Ensino médio completo
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
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

Assistente Fiscal - Betim
Descrição Detalhada
Requisitos:
Residir em lagoa santa

Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Seguro de Vida, Uniforme.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Supervisor Contábil - Guarulhos
Descrição Detalhada
Requisitos:
Ensino superior completo em ciências contábeis com crc ativo
Vivência com sistema totvs, protheus.
Experiência com rotinas de fechamento contábil e legislação contábil
Conhecimentos em sped contábil e ecd
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Advogado
Código da vaga: v1353170
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Recife / PE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Oportunidade para Advogado com atuação na área Societária.
Perfil:

Profissional bacharel em Direito e com carteira da OAB. Será considerado
diferencial cursos em gestão e/ou administração e controle.
Experiência em gestão de processos societários, despachantes, etc.
Domínio em Excel
Idiomas: Inglês - fluente
Espanhol - desejado
Oferecemos salário compatível com o mercado e benefícios.
Local de trabalho: Recife (PE)
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1353170/advogado#sthash.LX5mJttI.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico [Trabalhista]
Código da vaga: v1351906
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Junho de 2016
Requisitos:
• Nível Superior cursando em Direito (entre o 3º e o 7º período);
• Desejável nível intermediário de Pacote Office Word, Excel, Power Point;
• Interesse e afinidade pelo Direito do Trabalho;
• Disponibilidade para realizar eventuais viagens.
Principais desafios: Garantir que a Empresa seja representada em audiências, bem
como disponibilizar documentos e informações aos escritórios para que possam
defender a Empresa com excelência. Acompanhar agenda de audiência e controlar
os fluxos de informações judiciais.
- Comparecer impreterivelmente as audiências a qual foi designado, com
antecedência e ciente da linha de defesa, estando preparado para prestar
depoimento na posição de preposto;
- Acompanhamento da pauta de audiência, garantindo que o fluxo de audiência
seja cumprido e representar a Empresa na posição de preposto, assim como
alinhamento da defesa junto aos escritórios externos;
- Acompanhar o andamento processual via Push junto aos Tribunais, identificando
os passos a serem seguidos em conjunto com o escritório contratado;
- Acompanhamento e confecção dos prazos para recolhimentos de depósitos
judiciais e recursais dos processos trabalhistas, nas esferas administrativas e
judiciais;
Local de trabalho: Centro - RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351906/assistente-juridicotrabalhista#sthash.CHfaDKYE.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Pleno para área Cível – Campinas
Código da vaga: v1353156
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Com OAB definitiva expedida até dezembro de 2012
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/v1353156/advogado-pleno-paraarea-civel-campinas#sthash.qNTFeICL.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Societário
Código da vaga: v1352138
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Junho de 2016
Formação:
• Superior Completa em Direito. Especialização em Direito Imobiliário / Empresarial
será um diferencial.
Competências e Experiência:
• Ter vivência em Direito Societário
• Sólidos conhecimentos em análise e elaboração de atos societários, elaboração de
contrato de locação.
• Boa comunicação e facilidade em argumentar
• Senso de urgência, resiliência e empatia.
Descrição de atividades:
• Elaborar e revisar atos societários
• Preencher livros societários

• Elaborar contrato de locação
• Elaborar acordo de confidencialidade
• Elaborar procurações
• Acompanhar due diligence imobiliária
• Possuir OAB
Benefícios:
• Assistência Médica
• Assistência Odontológica
• Assistência Farmácia
• Vale Refeição
• Seguro de Vida
• Participação nos lucros e resultados
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352138/advogadosocietario#sthash.2SHiMdKD.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Contábil
Código da vaga: v1352970
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Atividades:
- Profissional vai atuar com atividades gerais de contabilidade.
Requisitos Imprescindíveis:
- Formação Superior em Ciências Contábeis;
- Vivência profissional com elaboração e fechamento de balanço, conciliação, DRE e
DMPL.
Requisitos desejáveis:
- Conhecimento do sistema B1;
- Vivência profissional com elaboração de fluxo de caixa;
- SPED Contabil e ECF.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352970/analistacontabil#sthash.ZZKtcoZk.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo II
Código da vaga: v1324238
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Junho de 2016
Descrição de Atividades:
- Elaboração de relatórios gerenciais;
- Assistência direta ao cliente;
- Acompanhamento de Indicadores em planilha Excel.
Requisitos:
- Habilitação B;
- Conhecimento em Excel;
- Conhecimento em metodologia de controles;
- Ensino superior cursando.
* Remuneração e benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1324238/assistenteadministrativo-ii#sthash.9EtDyS35.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1353327
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 10 de Junho de 2016
Vaga em São Bernardo do Campo/SP
- Descrição de atividades:
• Atendimento a chamados de clientes, agendamentos, planilhas eletrônicas de
controle.
• Ensino Médio Completo ou Superior Incompleto;
• Carteira de Habilitação B;
• Conhecimentos em Excel e Word;
• Facilidade de Acesso a São Bernardo do Campo/SP
• Jornada de segunda à sexta, de 08 às 18h.
- Benefícios:
• Vale Transporte
• Ticket Refeição
• Salário compatível com o mercado
• Assistência Médica
• Plano Odontológico
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353327/assistenteadministrativo#sthash.TkH3xIYd.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Júnior
Código da vaga: v1351393
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 15 de Junho de 2016
Atribuições:
-Elaborar relatórios gerenciais das obras/reformas e controles em Excel
-Criação de indicadores da área referente aos custos das obras, reforma e
reposições de equipamentos.
-Lançar e conferir Notas fiscais
-Atuar em rotinas administrativas da área
Pré-requisitos:
Atuação em áreas administrativas operacionais com foco em planilhas, gráficos,
tabelas, fórmulas avançadas e tabela dinâmica.
Excel Avançado
Superior completo ou cursando
Local de Trabalho: Zona Leste
Salário compatível com o mercado + Pacote de benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351393/analistaadministrativo-junior#sthash.DuSN4HI3.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - RH
Código da vaga: v1342703
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
ATRIBUIÇÕES:
- Folha de Pagamento
- Encargos Sociais – E Social
- Controle de Jornada - Forponto / Totvs / Honda / DIMEP.
- Benefícios.
REQUISITOS:
- Experiência em empresas de médio e grande porte,
- Facilidade com pacote Office,
- Possuir ensino superior.
-Vivência em Folha de Pagamento
- Encargos Sociais – E Social
- Controle de Jornada - Forponto / Totvs / Honda / DIMEP.

- Benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342703/assistenteadministrativo-rh#sthash.kJGycqOI.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FINANCEIRO PL
Código da vaga: v1352936
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Atuar com Atendimento pleno às Lojas (via e-mail ou telefone);
- Realizar a gestão dos reembolsos financeiros ou de cartões a clientes (lançar,
comprovar, arquivar);
- Atender às consultas e confirmações de PO’s recebidas das Lojas;
- Apresentar os indicadores de desempenho e controle da sua carteira.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352936/assistente-financeiropl#sthash.pWCBk3JJ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Contabilidade Pleno
Código da vaga: v1353136
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Junho de 2016
Principais atividades:
Participar ativamente da rotina de fechamento contábil mensal e anual
(BRGAAP/IFRS);
Preparar conciliação contábil, atualização e análise dos balancetes e balanços
patrimoniais das SPEDs;
Reportar as informações financeiras em relatórios gerenciais - análise de balanço
e resultado;
Participar do processo de consolidação das informações contábeis;

Elaborar e enviar às áreas e Receita Federal a escrituração digital das SPEDs contábeis e fiscais;
Atender auditorias internas e externas e possíveis fiscalizações;
Prestar informações contábeis para outras áreas da empresa;
Participar ativamente da elaboração e divulgação dos resultados trimestrais ao
mercado (Bovespa e CVM).
Pré-requisito:
Excelentes conhecimentos contábeis: foco em empresas de capital aberto BRGAAP/IFRS;
Experiência em rotina contábil e confecção de demonstrações financeiras;
Pacote Office - Nível Avançado;
Diferencial:
Experiência no segmento de construção e incorporação imobiliária
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353136/analista-decontabilidade-pleno#sthash.9WybIsbG.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Controladoria
Código da vaga: v1353196
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Pré Requisitos:
- Ensino médio completo, desejável superior cursando em Ciências Contábeis,
Economia ou Ciências Atuariais;
- Conhecimento e prática de Contabilidade e Matemática Financeira;
- Conhecimento de Probabilidade e Estatística;
- Conhecimento do Pacote Office Intermediário.
Local de Trabalho: Barra da Tijuca
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353196/assistente-decontroladoria#sthash.htrraRZI.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista em Controladoria
Código da vaga: v1353218
Nível hierárquico: Sênior

Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Maio de 2016
•Capacidade analítica e habilidade com números.
•Conhecimento em operações financeiras e contábeis.
•Conhecimento em folha de pagamento.
•Atualização quanto a Legislação Fiscal e Contábil.
•Conhecimentos de Balancetes e Demonstrativos Contábeis.
•Conhecimentos de Controle Patrimonial.
•Conhecimento em sistema ERP.
•Capacidade de se comunicar com clareza e objetividade.
•Cuidado com os detalhes. Analisa os dados em suas minúcias.
•Apresentar agilidade na execução das atividades.
•Capacidade de organizar / estruturar seu trabalho.
•Capacidade de finalizar as atividades em que está envolvido.
•CRC ativo.
•Habilidade para manter alto nível de relacionamento com pares globais.
•Foco nas necessidades do cliente e no cumprimento de prazos.
•Disponibilidade de tempo para cumprir integralmente aos compromissos
corporativos.
•Inglês Avançado / fluente.
•Excel e Access avançados.
•Profundo conhecimento em operações financeiras, e de controladoria.
Oferecemos:
•Crescimento e desenvolvimento.
•Excelente ambiente de trabalho.
•Beneficios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353218/especialista-emcontroladoria#sthash.edd1G92r.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Jr.
Código da vaga: v1353223
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: quatro
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
"Orientar e garantir o cumprimento das normas, políticas, diretrizes, procedimentos
e instruções de trabalho da área fiscal.
Analise e Apuração de impostos.
Análise da consistência e entrega das informações das obrigações acessórias;

Acompanhar a legislação tributária nas esferas Federais, cumprindo a legislação
tributária vigente, evitando pagamento de encargos e possíveis autuações fiscais;
Suportar a empresa quanto às dúvidas fiscais relativas a questões operacionais e
tributárias, proporcionando melhorias no processo internos com a mitigação de
práticas incorretas/indevidas;
Participação em projetos fiscais, acompanhando e suportando as implementações
legais e/ou otimização de processos no sistema ERP;
Acompanhar e Gestionar os serviços fiscais de BackOffice;
Acompanhar e suportar processos de auditoria interna e externa
Apoio no atendimento a intimações e autos de infração;
Elaboração e apoio nos controles gerenciais.
"- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353223/analista-fiscaljr#sthash.2vHoA5e0.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FINANCEIRO Jr
Código da vaga: v1353174
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: quatro
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Garantir o cumprimento das normas, políticas, diretrizes, procedimentos e
instruções de trabalho na execução do Contas a Pagar.
Assegurar a correta recepção e conferência de todos os documentos recebidos para
processamento (boletos, outros).
Executar pagamentos/baixas dos títulos a pagar no sistema ERP (Oracle) nos
devidos prazos, bem como conciliar os lançamentos efetuados nos fornecedores.
Tratar rejeições de pagamentos (DOC/TED devolvido), para reprocessamento do
pagamento ao fornecedor.
Contato com fornecedor para baixa de boletos, 2° via boleto, negociações e
tratativas de pagamentos.
Garantir o cumprimento dos indicadores de desempenho (KPIs) da área.
Conciliar e tratar as pendências na conta de fornecedores para que as mesmas
sejam solucionadas.
Suportar o time de conciliação bancaria na questões do banco saída, ou seja,
pagamentos.
Executar a compensação de adiantamento de fornecedores e encontro de contas
(fornecedor x cliente).
Execução de relatórios com informações da área de Finanças para tomada de
decisão.
Manter arquivo dos documentos comprobatórios das transações efetuadas na área.

Suportar parametrizações da área no sistema ERP (Oracle)
Atendimento a auditoria interna/externa.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353174/analista-financeirojr#sthash.F7EYFDZh.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Jr
Código da vaga: v1353346
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Formação: Superior cursando.
Conhecimento: Excel nível avançado (realizará teste).
Imprescindível: Ter atuado com sistema SAP.
Experiência:
- Conciliação no sistema SAP;
- Lançamentos contábeis;
- Reclassificação.
Local de trabalho: Cidade Industrial
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353346/analista-decontroladoria-jr#sthash.Exls7Frf.dpuf
www.vagas.com.br

Diretor Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1352987
Nível hierárquico: Diretoria
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Julho de 2016
- Multinacional de médio porte;
- Responsável pela elaboração e execução das estratégias de finanças da empresa;
- Análise de resultados financeiros e suporte na confecção dos relatórios;
- Projetos financeiros de investimento;

- Coordenar as atividades das Gerências Financeiras, Recursos Humanos e de TI;
- Vivência em sistema de gestão integrada (ERP);
- Bom relacionamento interpessoal;
- Formação em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia;
- Pós-graduação ou MBA;
- Inglês fluente;
- Local: São Paulo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352987/diretor-administrativofinanceiro#sthash.tojYbh80.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento Financeiro
Código da vaga: v1352933
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Principais atividades:
Participação no desenvolvimento do orçamento anual, coletando as informações e
fazendo as projeções financeiras.·.
Elaborar e analisar os relatórios de acompanhamento orçamentário (análise mensal
de suas variações).·.
Reportar as informações gerenciais para nossa Matriz.·.
Elaborar relatórios gerenciais, inclusive por produto para tomadas de decisões
estratégicas.·.
Suporte e apoio às nossas Subsidiárias. Levantamento e análise de informações
sobre os aspectos econômicos e financeiros.·.
Experiência:
Candidato deve ter formação completa em Ciências Contábeis, Economia ou
Administração de Empresas.
Com experiência em rotinas financeiras, elaboração e análise de relatórios
gerenciais, conhecimentos da área contábil, habilidade com Excel avançado e inglês
para leitura e escrita de e-mails e relatórios da área.
Salário: R$ 4.500,00 +
VT + VR – R$ 17,00; VA – R$ 70,00 por mês; Assistência Médica;
Assistência
Odontológica; Seguro de Vida e Bonificação Semestral.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352933/analista-deplanejamento-financeiro#sthash.79nDKYSq.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Recursos Humanos
Código da vaga: v1346479
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Junho de 2016
Atividades:
Clima e pesquisa organizacional.
Desenho e implementação de políticas e processos de RH.
Treinamento e desenvolvimento ( interno e externo).
Avaliação de desempenho ( interno e externo).
Condução de processos seletivos internos para todos os níveis e gestão dos
analistas externos a fim de fechar todas as vagas dentro do prazos.
Entrevistas de desligamento.
Datas comemorativas.
Integração.
*Requisitos: Ensino Superior Completo em Psicologia. Desejável pós-graduação em
Gestão de Pessoas ou áreas afins. Ter experiência com gestão de equipes.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1346479/supervisor-derecursos-humanos#sthash.tqTuHbVe.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Requisitos para o cargo:
Ensino Médio Completo
Sexo Feminino
Experiência comprovada em certificação digital.
Pacote Office e domínio em Excel.
Salário: R$ 900,00 + Vale Transporte + Vale Refeição + Plano de Saúde + Plano
Odontológico
Horário: Segunda á Sexta ( 8H Às17H48)
Local de Trabalho: Centro do RJ
Candidatas interessadas de dentro do perfil solicitado, encaminhar currículo
somente no corpo do e-mail para: curriculostriangular.rh@gmail.com colocando no
assunto: CERTIDIGI.
Currículos em anexo e não serão analisados.
Fiquem atentas, pois iremos nos comunicar via e-mail.

ANALISTA FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
PARA TRABALHAR NO CENTRO DO RJ
VAGA DE ANALISTA FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO COM INGLÊS FLUENTE PARA
TRABALHAR NO CENTRO DO RJ
Empresa de Eletrônica Naval ( Serviços e Produtos )
Requisitos: Ambos os sexos
Imprescindível: EXPERIENCIA, NIVEL SUPERIOR COMPLETO E INGLÊS FLUENTE.
Atividades: Emissão de Notas Nfe (Serviço e Venda), Contato Clientes, Ordem de
compras, Faturamento, Tesouraria, Contas a pagar e Receber, Conciliação Bancária,
Cobrança, Relatórios Gerenciais, etc.
Salário: Inicial R$ 2.500,00, após três meses R$ 3.000,00.
Horário: 08h00min as 18h00min (Segunda à Quinta) e 08h00min as 17h00min
(Sexta)
Ticket 18,00 - Plano 50% Sul America ( dependente 100% )
Os interessados deverão encaminhar currículo no corpo do e-mail e FOTO EM
ANEXO para financeiro@inovacaorh.com.br, colocando no assunto ANALISTA
FIN/ADM.

Supervisor Contábil - Guarulhos / SP
A RV Ímola é um operador logístico presente em todas as etapas da cadeia de
suprimentos na área de saúde.
Buscamos profissionais preparados que reproduzam nossos compromissos de
QUALIDADE, FOCO NOS RESULTADOS E INOVAÇÃO em todo país.
Queremos construir um excelente lugar para trabalhar, cultivando um ambiente de
trabalho que inspire e una as pessoas, além de criar condições para o bom
desempenho e desenvolvimento profissional.
Estamos com uma posição em aberto de Supervisor Contábil para atuar em nossa
Matriz que fica localizada em Guarulhos – SP.
Os requisitos da vaga são:
§ Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis com CRC Ativo;
§ Vivência com sistema Totvs - Protheus;
§ Experiência com rotinas de fechamento contábil e legislação contábil;
§ Conhecimentos em Sped Contábil e ECD;
Remuneração A/C + Benefícios (contratação CLT)
Os interessados deverão encaminhar currículo mencionando o título da vaga para
thiago.vivone@rvimola.com.br

Analista de RH
Atribuições: Recrutamento e seleção de candidatos, aplicação de testes psicológicos
e rotinas de administração de pessoal.
Requisitos: Formação em Psicologia – CRP ATIVO – Vivencia em RH
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale transporte, Seconci Saúde e
Seguro de Vida.
Horário: das 08 às 18hs de Seg a Sex
Local: Lorena SP
Enviar cv para monica.godoy@amebarradas.org.br com titulo RH Lorena e
pretensão salarial

SUPERVISORA DE ESCRITÓRIO / CAMPI / 2 VAGA(S)
Silva Telemarketing LTDA está com dois vaga(s) em aberto para Campi.
Responsabilidades: Admite-se Gerente de Escritório/Call Center.
Requisitos: Com experiência na área, conhecimento em informática e
gerenciamento de equipe.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carlos para o email silvatelemarketing@uol.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
30/08/2016.
Veja outras vagas de Supervisora de Escritório no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA DE DP / JAGUARIÚNA / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial 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
na função; Amplo conhecimento em Administração de Departamento De Pessoal,
Legislação Trabalhista, Previdenciária, Rotina e Calculo Cargos e Salários.
Salário: a combinar

Benefícios: Vale Transporte, Refeição no Local, Seguro de Vida e Plano
Odontológico.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o
e-mail vagas.recrutamento07@gmail.com com a sigla DP no campo assunto até o
dia 28/05/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DE DP no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE JURÍDICO / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Responsabilidades: Responsável por publicações e prazos do departamento.
Requisitos: Necessário ser Bacharel em Direito, com experiência em publicações e
prazos.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio médico e odontológico, seguro
de vida e auxilio funeral.
Observações: Enviar Cv com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marcela Giusti
para o e-mail marcela.giusti@grupoportinho.com.br com a sigla Bacharel em Direito
no campo assunto até o dia 01/06/2016.
Veja outras vagas de Assistente Jurídico no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA FISCAL / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE/CONSULTORIA está com uma vaga(s) em aberto
para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: ELABORAÇÃO DE TRABALHOS TRIBUTÁRIOS, REVISÃO DE
TRIBUTOS DIRETOS, INDIRETOS DE RETIDOS NA FONTE, ANALISE E ENVIO DAS
OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS, SPED FISCAL, EFD – CONTRIBUIÇÕES, DCTF, PERD/
COMP E DEMAIS OBRIGAÇÕES, ANALISE DE DÉBITOS JUNTOS AOS ÓRGÃOS
COMPETENTES; EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES PERTINENTES A ÁREA.
Requisitos: Diferencial ter trabalhado em Escritório e conhecimento no sistema
Folhamatic
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fran Bononi para
o e-mail recursoshumanos.lasolution@gmail.com com a sigla Analista Fiscal no
campo assunto até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA FISCAL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUX. ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
PREMIERE SOLUÇÕES EM RH está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: SERÁ RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DAS TAREFAS E
HORÁRIOS SOLICITADOS PELA EMPRESA.
Requisitos: O CANDIDATO DEVE TER ENSINO MÉDIO COMPLETO, POSSUIR CARRO
PARA REALIZAR TRABALHOS EXTERNOS, DESEJÁVEL EXPERIÊNCIA NO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO.
Salário: R$ 1.140,00
Benefícios: VT, VR.
Observações: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08h00min ÁS 18h00min.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RECRUTAMENTO
para o e-mail vagascps@premiereempregos.com.br com a sigla AUX. ADM no
campo assunto até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de AUX. ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Advogado - Taubaté
Descrição Detalhada
Requisitos:
Ensino superior completo em direito.
Experiência na função em indústria.
Conhecimento em leis trabalhistas, tributária e empresarial.
Residir em Caçapava ou Taubaté.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Gerente Contencioso / Tributário - São Paulo
Descrição Detalhada

Segmento: jurídico (escritório)
Atividades:
Responsável pelo setor tributário.
Requisitos:
Experiência prévia na área
Experiência em coordenação do contencioso fiscal (tributário), com ênfase na
elaboração de defesas administrativas, ações judiciais e recurso na esfera judicial e
administrativa.
Gestão de pessoas (advogados e estagiários).
Cursos de pós e especializações em direito tributário
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Convênio Médico, Estacionamento.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Processos Jurídicos - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Barra da Tijuca
Atividades:
Análise e elaboração de cálculos de risco em processos trabalhistas com base na
inicial, decisões, sentenças, acórdãos e outras decisões.
Processos em fase de execução, análise, conferência dos cálculos apresentados pelo
autor, perito, contadoria a fim de verificar se os mesmos foram apurados de acordo
com o julgado, impugnação de cálculos e atualizações e discriminação de verbas
em acordos, apuração de IRRF e INSS.
Requisitos:
Nível superior em ciências contábeis ou direito
Informática nível intermediário
Experiência na função
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente de Recursos Humanos / Contas A Receber - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: automotivo (concessionária)
Porte da empresa: Médio
Atividades:
Contas a receber e baixa de arquivo bancários
Cobrança e conciliação bancária
Requisitos:
Ensino médio completo
Desejável ensino superior cursando
Experiência com atividades de departamento de pessoal, contas a receber, obb e
conciliação bancária.
Conhecimento em informática
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Custos - Jundiaí
Descrição Detalhada
Requisitos:
Superior em contabilidade ou afim.
Experiência na função.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Cesta Básica.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista Financeiro - Duque de Caxias
Descrição Detalhada
Atividades:
Suporte na construção e gestão do planejamento orçamentário
Análise das variações financeiras
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

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

Assistente Financeiro - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Realizar movimentação bancaria
Conferir malotes das lojas

Realizar baixas no sistema
Conferir malotes no sistema
Requisitos:
Experiencia na função
Conhecimento em tesouraria e conferencia de caixa
Disponibilidade para realizar atividades externas
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente de Contábil - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: saúde
Região / Bairro: Paraíso
Atividades:
Conciliação e reconciliação de contas contábeis
Atuar em lançamentos contábeis em geral, conferências e correções de clientes e
fornecedores.
Requisitos:
Informática Word, Excel, internet.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Cesta Básica.
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Gerente Contábil - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: varejista
Atividades:
Gerenciar, planejar e controlar as atividades operacionais das equipes.
Realizar auditoria fiscal, tributária e contábil nos clientes.
Requisitos:
Experiência comprovada em gestão e desenvolvimento de equipes
Experiência comprovada em gestão de indicadores de resultados
Formação em ciências contábeis / crc ativo
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Advogado(a)
Código da vaga: v1352435
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Maio de 2016
Graduação em Direito, com inscrição regular na OAB;
Experiência na elaboração de contratos;
Conhecimento em Direito Civil, com ênfase em Contratos e Direitos Reais;
Conhecimento em Direito Imobiliário e Direito Previdenciário com ênfase em
previdência complementar;
Conhecimento de mercado imobiliário (compra, venda e locação de imóveis e
locação e condomínio pro indiviso);
Será considerado um diferencial ter atuado em Entidades de Previdência
Complementar como Advogado e Pós-graduação, recente ou em curso, nas áreas
do Direito Civil, Previdenciário (Previdência Complementar) ou Imobiliário.
Salário e Benefícios
Salário: R$ 8.506,11
Vale Refeição: R$ 1.194,22 (sem desconto).
Vale Alimentação: R$ 491,52 (sem desconto).
Vale Transporte ou Estacionamento no Local.

Assistência Médica, Odontológica e Hospitalar extensiva a dependentes, sem ônus
para o funcionário.
Auxílio Babá, Creche ou Escolar: Reembolso de até R$ 990,06 (por dependente com
idade até 17 anos e 11 meses).
Horário Comercial, de 2a a 6a feira.
Critérios / Informações sobre o processo seletivo:
- Somente estarão aptos a participar deste processo seletivo candidatos
cadastrados neste banco de currículos, no período de inscrição de 22 a 29 de Maio
de 2016.
- A Alliage não se responsabiliza por despesas dos candidatos para a realização do
processo seletivo.
- A Alliage não se responsabiliza por inscrições não recebidas por falha de
comunicação, ordem técnica, congestionamento das linhas de comunicação, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
- Os candidatos, ao se cadastrarem para este processo seletivo, estão
automaticamente garantindo que possuem documentação comprobatória de todos
os requisitos declarados.
- A omissão de informações curriculares pode excluir os candidatos do processo em
qualquer etapa.
- Os candidatos são responsáveis pelo conhecimento das regras deste processo
seletivo e acompanhamento de seu status por meio do banco de currículos.
- A atuação do profissional selecionado será no Rio de janeiro e todas as etapas
serão realizadas nesta cidade.
- Etapas do processo seletivo:
· Etapa I – Triagem de currículos
· Etapa II – Avaliação cognitiva
· Etapa III – Avaliação psicológica
· Etapa IV – Entrevista técnica
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352435/advogadoa#sthash.iH7PFNBs.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga: v1354343
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Junho de 2016
Formação: Superior Cursando;
Conhecimento Pacote Office: Intermediário;
Vivência profissional em rotinas administrativa e gestão de controle.

Atividades:
Controle e atendimento de ordem de serviços e KM;
Planejamento das atividades da equipe realizando a gestão;
Elaboração de relatórios das demandas do cliente;
Controle geral de entrada e saída de documentos, direcionamento de motoristas;
Acompanhamento e elaboração de medições (correios, KM e O.S).
Local de Trabalho: Nova Lima.
Imprescindível disponibilidade de deslocamento nos projetos.
Gentileza informar pretensão salarial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354343/analistaadministrativo#sthash.iulAXmwe.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Gerência
Código da vaga: v1350889
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Junho de 2016
Requisitos:
Ensino Superior Cursando ou Completo
Imprescindível experiência anterior como Assistente de Gerência
Conhecimento Intermediário em Excel (será testado)
Benefícios: Vale-transporte, Tíquete-alimentação, Tíquete-refeição, Assistência
Médica/ Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Auxílio Creche/ Babá,
Participação nos lucros, Previdência privada, Seguro de vida em grupo, Auxílio
Funeral.
Regime: CLT / Vaga efetiva
Carga horária: De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h45.
Local: Centro / Rio de Janeiro.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350889/assistente-degerencia#sthash.5CMXtAZj.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1354347
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: Anápolis / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Junho de 2016
FORMAÇÃO:
Ensino Superior Completo ou no último ano de Ciências Contábeis.
REQUISITOS:
- Desejável experiência na área fiscal;
- Experiência com Protheus será um diferencial.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
- Atuar na escrituração fiscal;
- Acompanhar as escriturações contábeis;
- Atuar nas operações do departamento.
BENEFÍCIOS:
- Vale alimentação;
- Plano de Saúde;
- Convênio com farmácia;
- Remuneração variável (bônus).
O candidato te deverá disponibilidade para trabalhar em Anápolis/GO.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354347/analistafiscal#sthash.4XWcwLMR.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro | Engenharia Financeira
Código da vaga: v1307801
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
Atribuições:
- Executar a formalização de operações financeiras diversas, como: aplicações,
captações, derivativos;
- Dar suporte desde a negociação, fechamento contábil, até a liquidação das
operações financeiras;
- Atuar com sistemas corporativos promovendo informações atualizadas para
tomada de decisão;
- Interface, controle e contabilização das empresas internacionais;
- Atualização cadastral e troca de informações com instituições financeiras.
Requisitos Necessários:
- Graduação Completa em Administração, economia ou áreas a fins.
- Conhecimentos em matemática financeira, operações financeiras de derivados,
renda fixa e renda variável,
- Noções de contabilidade.

- Conhecimento no Pacote Office, desejável SAP.
- Inglês avançado
Benefícios da vaga:
- Assistência Médica e Odontológica Nacional;
- Seguro de Vida em Grupo;
- Vale Alimentação;
- Programa de Participação nos Resultados;
- Previdência Privada.
*Todas as nossas vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência*
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1307801/analista-financeiroengenharia-financeira#sthash.kUA5XpMA.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Júnior
Código da vaga: v1351185
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Junho de 2016
Imprescindível ter experiência anterior na área financeira em Seguradora.
Resumo das atividades:
- Efetuar análises e conferências de pagamentos efetuados a favor da Cia,
envolvendo parcelas de seguros e cosseguro, realizando a atualização do fluxo
financeiro e os controles devidos em concordância com os procedimentos definidos,
visando sua correta contabilização e a identificação de ações de cobrança.
- Analisar e executar as atividades relativas à cobrança e repasse de prêmios e
sinistros de cosseguro aceito e cedido;
- Elaborar relatórios.
Escolaridade: Superior cursando ou completo em Administração de Empresas,
Gestão Financeira, Economia ou afins.
Conhecimento intermediário em Excel (Proc c, v, tabela dinâmica, gráficos e etc.).
Local de trabalho: Região da Avenida Paulista.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351185/analista-financeirojunior#sthash.kP0x0dIg.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor fiscal
Código da vaga: v1351539
Nível hierárquico: Pleno

Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 16 de Junho de 2016
Sobre nosso cliente:
Consultoria multinacional.
Pré-requisitos:
- Graduação em Ciências Contábeis.
Principais Responsabilidades:
- Conhecimento de toda rotina de impostos diretos e indiretos;
- Noções de contabilidade e controladoria;
- Apurar tributos federais (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS) Lucro Real e Lucro Presumido;
- Atender a fiscalização externa;
- Realizar o planejamento fiscal do grupo;
- Analisar Contas Contábeis Fiscais e Cálculos de retenção;
- Elaborar e Revisar Obrigações Acessórias federais (DCTF, DACON, PER DCOMP,
DIPJ, DIRF, EFD-Contribuições);
Requisitos técnicos:
Buscamos profissionais com ensino superior completo em Ciências Contábeis.
Experiência com impostos, vivência em consultoria fiscal e conhecimento avançado
em Excel desejável. Domínio do inglês e experiência com equipe completam o perfil
desejado.
Localização:
Centro - RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351539/supervisorfiscal#sthash.ZnjkJwT3.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FISCAL
Código da vaga: v1352489
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Junho de 2016
Requisitos:
Formação: Ensino Médio Completo / Desejável Graduação Contábil e/ou Fiscal
cursando
Conhecimentos: Excel intermediário;
Experiência: na área contábil fiscal;
Informações da Vaga:
Principais atribuições: apuração de impostos e lançamento de notas fiscais;
Remuneração fixa;
Benefícios: Vale Refeição e Vale Transporte;

Tipo da Vaga: CLT;
Horário de Trabalho: Comercial;
Local de Trabalho: Zona Sul ( próximo à estação de metro).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352489/assistentefiscal#sthash.PQjYY5a7.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FINANCEIRO
Código da vaga: v1351812
Nível hierárquico: Pleno
Local: Descalvado / SP / BR
Data de expiração: 16 de Junho de 2016
Área de Atuação:
Contas a receber
Escolaridade:
Ensino Superior Completo: Administração Empresas / Ciências Contábeis /
Economia.
Competências Técnicas:
Vivência na área de Tesouraria
Negociação
Cumprimento de prazos e normas
Competências Comportamentais:
Bom relacionamento interpessoal
Concentração
Comunicação verbal e escrita
Organização
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351812/analistafinanceiro#sthash.U4b1lRUc.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR FISCAL
Código da vaga: v1332896
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Maio de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Acompanhar e revisar as Apurações de Tributos Diretos (IRPJ e CSLL) e Indiretos
(PIS e COFINS);
Acompanhar e revisar as entregas das obrigações acessórias dos tributos sob sua
responsabilidade;
Realizar a Gestão da Equipe;
Atender e dar suporte a fiscalizações;
Elaborar Notas Explicativas;
Acompanhar, interpretar e atualizar a legislação relativa aos tributos sob sua
responsabilidade;
Atuar na identificação e implantação de melhorias no processo visando maior
eficiência do departamento;
Atuar na identificação e implantação de oportunidades tributárias.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Superior completo em Ciências Contábeis, Direito ou Administração.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Sólidos conhecimentos na apuração dos tributos Diretos (IRPJ e CSLL) e Indiretos
(PIS e COFINS) e obrigações acessórias relacionadas;
Forte relacionamento interpessoal e habilidade de negociar com auditoria, clientes
internos, fornecedores e principalmente com o Fisco;
Habilidade em gestão de pessoas;
Bom conhecimento em Office (Word, Excel e Powerpoint);
Preferencialmente conhecimento em ERP Protheus;
Experiência em BIG quatro será um diferencial;
Disponibilidade para viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1332896/coordenadorfiscal#sthash.jLuIqJLf.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - MG
Código da vaga: v1354340
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Junho de 2016
Pré Requisitos:
Superior cursando;
Conhecimento Pacote Office: Intermediário;
Vivência profissional com rotinas administrativas.
Atividades:

Controle de entrega de material da instituição;
Controle de entrega documentação em geral;
Abertura e atendimento de chamados;
Atendimento ao cliente externos.
Local de Trabalho: Nova Lima/Belo Horizonte
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354340/auxiliar-administrativomg#sthash.1dsyczn9.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1351030
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Junho de 2016
- Operação do Service Desk.
- Abertura e fechamento dos chamados na Planilha Excel.
- Acionamento dos prestadores para realização dos serviços.
- Atualização do cadastro de usuários para o estacionamento.
- Confecção dos crachás de acesso ao prédio.
- Solicitação dos selos de estacionamento e controle de rateio.
- Solicitação de cartões de visita e envelopes.
- Controle de chamados de Motoboy e rateio.
- Atualização diárias da lista de ramais.
- Solicitação de acesso e autorizações a visitantes e fornecedores.
- Controle das solicitações de Coffee Break e agendamento.
- Agendamento das Salas de Reunião e Auditório.
- Relatórios de chamados.
Desejável ensino Superior cursando ou completo e conhecimento no pacote Office
intermediário.
Salário: R$ 1.800,00
Benefícios: Vale-transporte, Tíquete Refeição, Seguro de Vida.
Regime de contratação: Temporário
Horário: Horário comercial
Informações adicionais: Vaga para cobertura de férias.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351030/assistenteadministrativo#sthash.zSwMIOzA.dpuf
www.vagas.com.br

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO / PAULINIA / 1 VAGA(S)
CONLOG/SA está com uma vaga(s) em aberto para PAULINIA.
Responsabilidades: Necessário conhecimento total em contas a pagar e receber,
todas as atividades financeiras, controle de caixa, Analisar demonstrativos de
resultados e balancetes mensais; Analisar índice de inadimplência e estabelecer
ações corretivas; Garantir a cobrança de clientes; Participar na elaboração do
planejamento orçamentário e controlar sua execução; Assessorar o superior
imediato/empresa na tomada de decisão nos assuntos inerentes a sua área de
atuação; Observar e cumprir as normas técnicas, administrativas, meio ambiente e
de segurança.
Requisitos: Necessário conhecimento total em contas a pagar e receber, todas as
atividades financeiras, controle de caixa, Analisar demonstrativos de resultados e
balancetes mensais; Analisar índice de inadimplência e estabelecer ações
corretivas; Garantir a cobrança de clientes; Participar na elaboração do
planejamento orçamentário e controlar sua execução; Assessorar o superior
imediato/empresa na tomada de decisão nos assuntos inerentes a sua área de
atuação; Observar e cumprir as normas técnicas, administrativas, meio ambiente e
de segurança.
Salário: a combinar
Benefícios: VA + CESTA BASICA + SEGURO DE VIDA + PLANO DE SAUDE + VT
Observações: Ter conhecimento na área de legista em transporte será um grande
diferencial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de KAREN RH para o
e-mail karen.santos@conlogsa.com.br com a sigla ADM FINANCEIRO no campo
assunto até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ASSISTENTE DPTO FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: LANÇAR NOTAS FISCAIS NO SISTEMA FOLHAMATIC, APURAR
OS IMPOSTOS, TRANSMITIR AS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS MENSAIS E
EFETUAR A INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE.
Requisitos: CONHECIMENTO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL, APURAÇÃO DE IMPOSTOS
E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS. NECESSÁRIO CRC ATIVO.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

Observações: HORÁRIO DE 2ª A 6ª DAS 08h00min ÀS 12h00min E DAS 13h30min
ÀS 17h30min HORAS.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ARNALDO para o
e-mail contacon.arn@uol.com.br com a sigla CONTFISCAL no campo assunto até o
dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DPTO FISCAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR ESCRITÓRIO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa do ramo de transportes pesados, locação de munck e guindastes está com
duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: apresentação/divulgação empresa/retomada de contados
Requisitos: Experiência em telemarketing/divulgação
Salário: R$ 1.052,55
Benefícios: cesta básica; vale transporte; vale-refeição; convênio médico.
Observações: Maior de 18 anos, ensino médio completo. Contrato três meses,
sendo 45 dias, renova mais 45 dias. Segunda a sexta - 08h00min - 18h00min, 1h
intervaldo para refeição.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Claudia para o email rh@megapeso.com.br com a sigla TLMK no campo assunto até o dia
10/06/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar escritório no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CONTADOR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa que administra escolas particulares da região de Campinas procura
contador. Está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Lançamentos, conferências, apurações e demais atividades
inerentes ao cargo.
Requisitos: Formação em Contabilidade com CRC devidamente registrado.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Contratação CLT, horário comercial.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Dep. Recursos
Humanos para o e-mail envio.escola@gmail.com com a sigla CONTADOR no campo
assunto até o dia 15/06/2016.
Veja outras vagas de Contador no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
A Evolucional é uma empresa inovadora que utiliza a tecnologia para produzir
simulados presenciais, está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Emissão de nota fiscal, emissão e controle de contas dos
clientes, elaboração e controle de novos contratos, assistência aos consultores
educacionais em relação contratual, auxiliar tarefas básicas de operações e etc.
Requisitos: Técnico Administrativo / Formado ou cursando administração/ciências
contábeis.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Vale-transporte Alimentação Assistência Médica
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daniel para o email talentos@evolucional.com.br com a sigla Assistente Adm no campo assunto
até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ADVOGADO / CAMPINAS / SP / 4 VAGA(S)
Tradicional escritório de advocacia de Campinas. Está com quatro vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuação de forma autônoma.
Requisitos: Advogado(a) com especialização na área Trabalhista, Família,
Previdenciária ou Cível.
Salário: a combinar
Benefícios: Participação.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Caio para o e-mail
caiovpalmeida@gmail.com com a sigla Adv no campo assunto até o dia
30/05/2016.
Veja outras vagas de Advogado no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR FISCAL / ATENDENTE / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
ATACADISTA E VAREJISTA - ALIMENTOS está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS.
Responsabilidades: LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS, CADASTRO DE PRODUTOS,
ATENDIMENTO ÀS CLIENTES, ETC.
Requisitos: TAREFAS ADMINISTRATIVAS PRINCIPALMENTE NA ÁREA FISCAL
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: HORÁRIO: SEGUNDA À SEXTA 8HS ÀS 18HS, E TODOS OS SÁBADOS
DAS 8HS ÁS 12HS. INÍCIO IMEDIATO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de REINALDO para o
e-mail pesjaf.recrutamento@gmail.com com a sigla FISCAL no campo assunto até o
dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR FISCAL / ATENDENTE no Emprega Campinas. É
100% grátis!

AUX. DEPARTAMENTO DE PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: PESSOA, ROTINAS DE ATENDIMENTO AO FUNCIONARIO,
FECHAMENTO DE PONTO, ROTINAS DE ADMISSAO E DEMISSAO.
Requisitos: - NECESSARIO EXPERIENCIA NA AREA DE DEPARTAMENTO PESSOA,
ROTINAS DE ATENDIMENTO AO FUNCIONARIO, FECHAMENTO DE PONTO, ROTINAS
DE ADMISSAO E DEMISSAO - RESIDIR SOMENTE EM CAMPINAS - ENSINO
SUPERIOR EM RECURSOS HUMANOS.
Salário: R$ 1.000,00
Benefícios: A COMBINAR
Observações: OS CANDIDATOS DENTRO DE O PERFIL ENTRAR NO SITE ABAIXO
CODIGO DE ACESSO - GRUPO PANNA FAZER O CADASTRO NO SITE SE
CANDIDATAS A VAGA DE AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site HTTPS://beta.
burh.com.br/grupopanna/jobs para o código de identificação da vaga AUX
DEPARTAMENTO PES até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de AUX. DEPARTAMENTO DE PESSOAL no Emprega Campinas. É
100% grátis!

AUXILIAR ADM. BILÍNGUE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Multinacional está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Pagamento no sistema; Liberação de serviços externos
Atendimento de recepção e telefone; Organização interna. Controle e agendamento
das salas de reuniões; Reserva de veículos; Fechamento e envio de malotes;
Compra de materiais de escritório.
Requisitos: Ensino superior Completo e/ou Cursando. Possuir inglês fluente. Bons
conhecimentos com informática. Domínio com rotinas administrativas. • Ser
residente da cidade de Araras/SP
Salário: R$ 2.200,00
Benefícios: VR; Cesta Básica; Vale Transporte;
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Seleção para o email selecao.campinas@jjabrasil.com.br com a sigla Aux. Adm. Bilíngue no campo
assunto até o dia 13/06/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Adm. Bilíngue no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Advogado Trabalhista
Código da vaga: v1354724
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
- Perfil dinâmico, organizado, pró-ativo, habilidade interpessoal e grande
capacidade analítica.
>> Responsabilidades
- Reportando-se a um coordenador jurídico, suas principais responsabilidades
incluirão:
• Dar apoio à gestão da carteira de processos trabalhistas, cíveis e tributários de
todas as empresas do grupo – controle de prazos, administração de
documentos/arquivamentos, controle do software de gestão de contencioso;
• Atuação em conjunto com os escritórios de advocacia para definição da melhor
estratégia para os casos;
• Dar apoio à prevenção e/ou redução de risco jurídico nas atividades empresariais;
D22.
• Consolidação das contingências jurídicas trabalhistas, cíveis e tributárias elaboração de apresentações e planilhas;
• Dar apoio à consultoria na área Trabalhista;
>>Formação
• Formado em faculdade de primeira linha e, no mínimo, três anos de experiência
em escritórios de advocacia ou departamentos jurídicos de.
Empresas;
• Inglês fluente;

• Experiência no contencioso cível e/ou tributário;
• Experiência desejável na área trabalhista;
• Proficiência em Excel e PowerPoint; e.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354724/advogadotrabalhista#sthash.IgU8SWLT.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo-Administração de Pessoal
Código da vaga: v1354434
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Requisitos:
Ensino superior em andamento ou completo em Administração, Ciências Contábeis,
Economia, Recursos Humanos ou afins;
Desejável vivência nos processos de Administração de Pessoal - admissão,
demissão, férias, folha de pagamento, ponto eletrônico, Homologação em sindicato;
Desejável conhecimento básico nos processos de Benefícios - vale transporte, plano
de saúde e odontológico, vale alimentação/refeição;
Conhecimento em informática - Pacote Office.
Responsabilidades:
Realizar atividades pertinentes à área de administração de pessoal: Admissão de
funcionários, demissão, homologação, processos de férias, manutenção dos
benefícios oferecidos e apoio às atividades de folha de pagamento.
Local de Trabalho: São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354434/assistenteadministrativo-administracao-de-pessoal#sthash.Db20kutL.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1329742
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Junho de 2016
Escopo de Atuação:
• Lançamento de notas fiscais;

• Solicitações de viagens;
• Prestações de contas;
• Controle e apontamento de horas extras dos funcionários;
Pré-Requisitos:
• Ensino superior completo;
• Conhecimento avançado em Excel(será testado);
A empresa oferece Salário Fixo + VR(R$27,00/Dia) + VT + Assistência Médica +
Odontológica + Participação nos Lucros + Previdência Privada + Seguro de Vida.
Jornada de Trabalho: Segunda a Sexta-feira 09h00min às 18h00min
Local: Zona Sul/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1329742/auxiliaradministrativo#sthash.xWxVrBgL.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1354722
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Caraguatatuba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
Campus Centro
Salário: a combinar;
Horário: Seg. a Sex. Das 12h às 22h c/ 1 hora de intervalo;
Benefícios: Contratação CLT - Efetivo, VT, VA, VR, Assistência Médica e
Odontológica, bolsas de estudos 100% nas unidades do Grupo Cruzeiro do Sul
Educacional.
Atividades:
• Conferência e confecção de documentos;
• Declarações;
• Arquivo;
• Atendimento telefônico e ao público;
• Entre outras atividades pertinentes ao setor.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354722/auxiliaradministrativo#sthash.vziGOBPE.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro - Pleno
Código da vaga: v1354656
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
Funcionário será responsável pela conciliação de contas a receber, relacionamento
com outras áreas da empresa, bancos, operadoras de cartões e etc.
Conhecimentos Técnicos:
Necessário ter experiencia em rotinas no departamento financeiro em empresas de
varejo.
Contato diário com operadoras de cartões e banco.
Ensino Superior completo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354656/analista-financeiropleno#sthash.dH4GWCfL.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Financeiro
Código da vaga: v1329331
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 23 de Junho de 2016
Responsabilidades:
- Gerir o caixa da Cia., através de controles estabelecidos e planejamento
aprovado;
- Garantir a emissão e envio do faturamento;
- Assegurar que todos os recebimentos de clientes e pagamentos de obrigações
sejam devidamente conciliados, por meio de analises de extratos bancários x
baixas em sistema; - Garantir que todas as obrigações da Cia. são pagas, através
de análises de controles da área de contas a pagar;
- Desenvolver os subordinados diretos nas funções desenvolvidas pela área, através
de metodologias disseminadas em treinamentos; - Implantar e divulgar indicadores
que demonstrem os indicadores financeiros da Cia;
- Implantar melhorias em processos através de metodologias de melhores práticas;
- Analisar o resultado financeiro da Cia por meio de demonstrativos econômicofinanceiros e indicadores operacionais.
Requisitos:
Imprescindível atuação nos subsistemas da área financeira (Contas a Pagar e
Receber, Faturamento, Tesouraria e Orçamentário); Mandatório experiência na
liderança de equipe;

Formação superior completa em Economia, Administração, Ciências Contábeis ou
áreas similares.
Pós Graduação em Finanças será considerado diferencial.
Excel Avançado
Remuneração A Combinar + pacote de benefícios.
Fácil acesso a região de Barueri/ Alphaville
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1329331/coordenadorfinanceiro#sthash.15zBhvcu.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Contabilidade Pleno
Código da vaga: v1354618
Nível hierárquico: Pleno
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
Requisitos:
Formação superior completa em Ciências Contábeis
Necessário domínio do MS Excel e sistema SAP.
Experiência em conciliações e fechamentos contábeis em empresas de grande
porte;
Experiência com apuração de IR/CSLL e obrigações acessoriais DIPJ, SPED Contábil
e DCTF; Experiência com atendimento a auditorias atualizada com IFRS.
Principais atividades:
Fazer os lançamentos necessários para registrar as movimentações contábeis
diárias e mensais, para demonstrar com exatidão as ocorrências contábeis.
Dar suporte a outras áreas da empresa sobre classificações contábeis, com a
finalidade de alocar as contas contábeis corretamente.
Realizar as conciliações de contas patrimoniais, tanto do grupo de ativo como do
passivo, para atender os controles internos da empresa e auditoria interna e
externa.
Ser responsável pelo registro do Sped Contábil e suas obrigatoriedades, para
atender as determinações legais (fiscais).
Ser responsável pela validação da integração da folha de pagamento e suas devidas
conciliações, tarefa esta fundamental para registrar corretamente os movimentos
da folha de pagamento.
Prestar atendimento a auditoria interna e externa, através de apresentação de
relatórios, demonstrativos e orientações para esclarecer dúvidas, visando proteger
a empresa de multas e autuações.
Executar todas as rotinas de fechamentos contábeis, tais como: provisões, análises
de despesas (real e orçado).

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354618/analista-decontabilidade-pleno#sthash.badm9gmi.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADM/ FINANCEIRO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de grande porte está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Irá atuar na área de contas a pagar.
Requisitos: Estar cursando graduação em Administração, Financeiro ou áreas
relacionadas. Possuir experiência com contas a pagar, conciliação bancaria de
grande volume. Possuir domínio no Excel Nível Intermediário. Residir em Campinas,
Sumaré, Hortolândia ou Valinhos.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: Vale Transporte e Restaurante na empresa
Observações: Vaga temporária com chance de efetivação.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Seleção para o email rsvagas2015@gmail.com com a sigla CONTAS A PAGAR no campo assunto até
o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente Adm/ Financeiro no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ADVOGADO JÚNIOR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de advocacia está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Análise e elaboração de contratos.
Requisitos: Necessário possuir OAB. Irá trabalhar com análise e elaboração de
contratos, necessário com grande concentração, não pode haver erros.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: VR (20.00 por dia)
Observações: Necessário grande concentração, desenvoltura na comunicação,
excelente português e raciocínio lógico. Encaminhar currículo no corpo do email
(não enviar anexo).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana para o e-mail
anamarialcf@gmail.com com a sigla Advogado Jr. no campo assunto até o dia
30/05/2016.
Veja outras vagas de Advogado Júnior no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CONTADOR JR – RIO DE JANEIRO
Para atuar em Complexo Turístico baseado na cidade de Teresópolis - RJ
Requisitos: Possuir formação completa em Ciências Contábeis tendo o CRC ativo;
Possuir conhecimentos generalista na área contábil; Possuir conhecimentos
avançados do Pacote Office e Excel. Ter disponibilidade para residir na cidade de
Teresópolis (será considerado um plus quem já for da cidade)
Atividades: Atuar no planejamento, controle e atividades de contabilidade, contas
a pagar, contas a receber e controle do patrimônio da Empresa, de acordo com as
exigências legais e administrativas, contabilização dos documentos e conciliação de
contas, bem como a apuração de impostos, emissão de documentos fiscais e legais
e fechamento de balanço anual da empresa. Controle, análise, planejamento,
provisões e consolidações dos relatórios mensais; Registros Contábeis e Livros
Fiscais; Relatórios Gerenciais; Balanço Patrimonial e demais demonstrações
contábeis e financeiras (IFRS); Obrigações Fiscais e Contábeis (EFD, ECD e ECF).
O profissional irá se reportar ao Coordenador da área e ao Gerente
Admin/Financeiro.
A empresa oferece benefícios, bom ambiente de trabalho e possibilidades de
carreira.
Serão avaliados somente os currículos que profissionais que mencionarem
remuneração atual/último salário, bem como pretensão salarial. Os currículos
deverão ser enviados para gloria.rdplus@gmail.com

AUXILIAR FINANCEIRO / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
Consultoria - Arbeit - Ajax está com uma vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Boletos, cobrança, contas a pagar e receber, faturamento,
atendimento telefônico, planilhas e arquivo.
Requisitos: Experiência na área administrativa, ensino médio completo,
conhecimento na área financeira.
Salário: a combinar
Benefícios: VR + VT + Cesta Básica.
Observações: Enviar currículo com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Michelly para o email vagascampinas@arbeit-ajax.com.br com a sigla Financeiro no campo assunto
até o dia 29/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Escrituração de notas fiscais de entrada e saída,
Requisitos: Desejável conhecimento em escrituração de notas fiscais, cálculo de
Simples Nacional, conciliação contábil e escrituração de documentos contábeis.
Imprescindível estar cursando ciências contábeis.
Salário: R$ 1.140,00
Benefícios: Refeição no local e 50% convênio médico
Observações: Horário de trabalho: segunda a sexta das 07h30min às 17h15min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Helen para o email vagacont24@gmail.com com a sigla VAGA CONT no campo assunto até o dia
05/06/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Contábil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXLIAR DE ESCRITORIO / SUMARE / 2 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviços Serasa está com duas vaga(s) em aberto para
Sumaré.
Responsabilidades: Dinâmica, pro ativa.
Requisitos: conhecimento em toda área de escritório experiencia mínimo dois anos
Salário: R$ 1.000,00
Benefícios: vale transporte, almoço.
Observações: horário de 08h00min as 18h00min de segunda a sábado
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carlos Mauricio
para o e-mail carlao2m@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
30/05/2016.
Veja outras vagas de auxiliar de escritorio no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ALIMENTAÇÃO

TÉCNICO EM GASTRONOMIA – São Paulo – SP
Próximo à Praça da Árvore, Mirandópolis / Planalto Paulista.
Estamos trabalhando para o estabelecimento de um amigo, especializado em
alimentos saudáveis, na busca da profissional com o perfil abaixo:
RESPONSABILIDADES

Higienização preparo e pesagem das farinhas sem glúten. Executar as receitas
(pães e bolos) bem como, acompanhá-las no forno até finalização.
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA
Escolaridade: Técnico em Gastronomia.
Experiência necessária: 01 ano na fabricação de pães, bolos, biscoitos, massas e
similares.
Preferencialmente sexo feminino.
OBSERVAÇÕES:
Horário de Trabalho: Segunda à Sexta, das 08 às 17 horas, sábado eventualmente.
Local de Trabalho: Próximo à Praça da Árvore, Mirandópolis / Planalto Paulista.
Salário: A Combinar – Enviar Currículo com pretensão salarial que será analisada.
Benefícios: A Combinar.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto TÉCNICO EM GASTRONOMIA.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

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 dois 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!

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 - a 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!

PIZZAIOLO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Grupo LC está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: rotinas pertinentes à função.
Requisitos: Experiência na função. Horário de trabalho: Escala 6x1 – 16h00min
as 00h20min
Salário: R$ 2.300,00
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 CURRÍCULO**
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Grupo LC para o
e-mail selecao.campinas@lc-grupo.com.br com a sigla Pizzaiolo no campo assunto
até o dia 25/08/2016.
Veja outras vagas de Pizzaiolo 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. Conhecimento em chapa, montagem, preparação e higienização
dos pratos e alimentos.
Requisitos. Masculino / Feminino. De 18 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 14h30min às
22h50min 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) 98130-2334 ou 3229-4439. 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!

COZINHEIRA / VALINHOS S.P. / 1 VAGA(S)
Empresa iniciando novo negócio no segmento de alimentação. Está com uma
vaga(s) em aberto para Valinhos S.P.
Responsabilidades: Comprometimento, disponibilidade de horários e conhecimento
em produção de refeições e elaboração de cardápios.
Requisitos: Experiência em produção de refeições em grandes quantidades e que já
tenha atuado em restaurantes e/ou cozinhas industriais.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CARLOS para o email cesinha1965@gmail.com com a sigla COZ2016 no campo assunto até o dia
30/05/2016.
Veja outras vagas de Cozinheira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CHEFE DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Restaurante no Cambuí está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Coordenar duas equipes, gerenciar horários, desenvolvimento
das equipes, entrega,
Requisitos: Experiencia em Restaurantes e Cozinha Industrial, Buffet. A Lá Carte –
Massas – Molhos – Pizzaria Liderar a equipe, e operacionalizar quando necessário.
Seguir padrões e Politicas do estabelecimento.

Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Cesta Básica, Refeição,
Gorjeta.
Observações: Ter disponibilidade Horário, Liderança de Equipe, Condução própria,
estabilidade, serão diferenciais para esta vaga!
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gisele para o email inovacaodobrasil@gmail.com com a sigla Chef no campo assunto até o dia
30/05/2016.
Veja outras vagas de CHEFE DE COZINHA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Supervisor de Fábrica de Farinha e Óleos
Código da vaga: v1350623
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São José / SC / BR
Principais responsabilidades:
• Assegura e planejar a produção de farinhas e óleo;
• Garantir a qualidade do produto, mantendo a equipe informada referente às
características técnicas do processo e dos produtos a serem processados por meio
da disponibilização de planos de verificação;
• Avaliar o desempenho dos processos através da interpretação dos indicadores de
desempenho ou dos relatórios gerenciais internos, prevendo e implantando ações
quando necessário;
• Assegurar o pleno funcionamento de máquinas e equipamentos de produção,
através do acompanhamento efetivo do programa de manutenção preventiva e
corretiva;
• Garantir o comprometimento de seus colaboradores com a organização e limpeza
no local de trabalho, mediante a difusão, implementação e manutenção dos
conceitos e práticas dos programas de qualidade;
• Responsável pela segurança de sua equipe, e das máquinas e equipamentos de
sua area, através da observação, cumprimento e difusão das normas e
procedimentos de segurança do trabalho;
• Garantir o controle administrative dos colaboradores tais como férias, banco de
horas, afastamento, admissão, demissão, promoção, transferências, horas extras;
• Planejar e monitorar os custos da area, através do acompanhamento e controle
das despesa gerais, contribuindo para que o controle orçamentário esteja dentro
dos padrões estabelecidos pela Empresa.
Requisitos:
• Ensino Superior Completo ou cursando (Medicina Veterinária, Engenharia
Química, Engenheira Mecânica ou Engenharia de Alimentos);
• Experiência em Fábrica de Farinha e Óleos;
• Experiência em Gestão de Pessoas;

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350623/supervisor-de-fabricade-farinha-e-oleos#sthash.cDia4PwL.dpuf
www.vagas.com.br

Chefe de Alimentos - LOJA 69 - VILA VELHA/ES
Código da vaga: v1350423
Nível hierárquico: Gerência
Local: Vila Velha / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
O Chefe de Alimentos terá como principais responsabilidades:
•Controlar os estoques de produtos de sua área de atuação, através da análise da
rotatividade das mercadorias, observando a ocorrência de produtos obsoletos,
buscando juntamente com a gerência de a loja solucionar eventuais problemas.
•Atuar junto aos clientes, contatando-os e informando-os sobre promoções e
ofertas, procurando sanar-lhes as dúvidas ou possíveis pontos de divergência,
visando contribuir para a fidelização dos mesmos e aumento de vendas para a Cia.
Requisitos:
•Superior Completo ou Cursando;
•Vivência nos concorrentes se torna um diferencial;
•Conhecimento em informática e no pacote Office(preferencialmente Excel)
•Disponibilidade de horários, inclusive nos finais de semana;
Comprometimento e relacionamento interpessoal completam o perfil.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350423/chefe-de-alimentosloja-69-vila-velha-es#sthash.hHjmUqtR.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor de Categoria Alimentos e bebidas
Código da vaga: v1295086
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
- Atuação na equipe comercial na gestão da categoria de produtos de alimentos e
bebidas;

- Pesquisa e desenvolvimento de produtos alimentícios e bebidas / foco em
inovação (produtos funcionais ou não) e manutenção do portfólio atual;
- Acompanhamento de toda a cadeia do produto desde a análise do mercado,
desenvolvimento de projeto, aprovação, implantação, qualificação de fornecedores,
testes laboratoriais, projeção de vendas, negociação com os fornecedores, garantir
o recebimento da mercadoria, indicadores de desempenho de vendas de todos os
canais da empresa, entre outras atividades da área.
Requisitos:
Experiência no segmento de alimentos e/ou bebidas - área comercial, P&D ou
marketing de produto;
Formação superior completa em Nutrição ou Engenharia de alimentos;
Conhecimento no pacote Office;
Inglês fluente (diferencial).
Benefícios:
Assistência Médica + Assistência Odontológica + Refeição + Vale-transporte
Vaga efetiva - contrato CLT
Horário: 2ª a 6ª comercial
Local de trabalho: Zona Sul - SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1295086/gestor-de-categoriaalimentos-e-bebidas#sthash.hAik1zxm.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Segurança Alimentar
Código da vaga: v1348838
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Pré Requisitos:
- Formação em Nutrição
- Desejável Especialização / Pós graduação na área de Gestão da Qualidade ou
Vigilância Sanitária de Alimentos
- Desejável ter experiência com auditorias e inspeções de alimentos em
supermercado e atacadista.
- Disponibilidade total para viagens
Responsabilidades:
- Analisar relatórios técnicos elaborados pelos auditores externos com foco em
vigilância sanitária, avaliando as observações, fotografias e as não conformidades
identificadas.
- Estabelecer ações corretivas a serem implantadas na loja, a fim de eliminar os
problemas e minimizar as possibilidades de eventuais autuações.
- Alinhar com os Gerentes as medidas corretivas a serem tomadas para eliminar as
não conformidades encontradas na loja

- Visitar as Lojas nivel Brasil sempre que necessário para certifica-se da efetividade
das ações implementada e garantindo a melhoria continua dos processos.
- Conhecimento em normas e legislações sanitárias
Local de Trabalho: Ter fácil acesso a Zona Leste
Horário de Trabalho: Comercial
Vaga Efetiva - CLT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348838/analista-de-segurancaalimentar#sthash.zditZFdL.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Cozinha
Código da vaga: v1348410
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Florianópolis / SC / BR
ATIVIDADES:
Auxiliar nos processos de copa e cozinha, executando atividades inerentes a
limpeza, higienização, preparo e cocção de alimentos, demandados pelo serviço de
nutrição e dietética.
REQUISITOS NECESSÁRIOS:
Ensino Fundamental Incompleto;
Atendimento ao cliente;
Higiene e limpeza;
Manipulação de alimentos.
REMUNERAÇÃO:
R$ 1.158,00.
BENEFÍCIOS:
Vale Alimentação;
Vale Transporte;
Plano de Saúde;
Assistência Odontológica;
Auxílio Creche;
Plano de Carreira, Cargos e Salários.
CARGA HORÁRIA:
Escala 12x36, das 07h às 19h.
LOCAL:
Hospital Unimed.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348410/auxiliar-decozinha#sthash.eXtsoiab.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Qualidade
Código da vaga: v1349214
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio Grande do Sul / BR
Quantidade de vagas: uma
• Responsável pelo programa de Segurança dos Alimentos da planta.
• Realização de auditorias internas e cruzadas.
• Responsável por ministrar treinamentos.
• Controle das normas de Boas Práticas de Fabricação e outros pré-requisitos.
• Monitoramento do programa de alergênicos.
• Conhecimento em Boas Práticas de Armazenamento.
• Gestão do controle de pragas.
• Gestão da potabilidade de água.
• Conhecimento das ferramentas associadas à Segurança de Alimentos na
fabricação de produtos e Produtividade tais como: HACCP, PPHO, BPF, domínio de
segurança do alimento em produtos lácteos, GMP, ISO 9001 e Lean Six Sigma.
• Monitoramento do processo de produtos
• Experiência ou participação na implantação da FSSC22000.
• Conhecimento em gerenciamento de crises, recall e rastreabilidade.
• Gestão de documentos
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1349214/coordenador-dequalidade#sthash.lAU3kVtZ.dpuf
www.vagas.com.br

Cozinheiro (a)
Código da vaga: v1301781
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Florianópolis / SC / BR
ATIVIDADES:
Executar o preparo e a finalização dos alimentos, observando métodos de cocção e
padrões de qualidade pré-estabelecidos pela organização.
REQUISITOS NECESSÁRIOS:
Ensino Fundamental Completo.
REQUISITOS DESEJÁVEIS:
Ensino Médio Completo, preferencialmente curso Técnico de Cozinha ou Culinária;
Controle de estoque;
Manipulação de alimentos.
REMUNERAÇÃO:
R$ 1.514,91.
BENEFÍCIOS:

Vale Alimentação;
Vale-Transporte;
Plano de Saúde;
Assistência Odontológica;
Auxílio Creche (para filhos de até seis anos);
Plano de Carreira, Cargos e Salários.
CARGA HORÁRIA:
220h mensais (Escala 12x36).
LOCAL:
Hospital Unimed.
OBS: No momento, não temos vagas para contratação imediata. Esta seleção será
para Banco de Talentos, sendo assim, o candidato que for aprovado na etapa final,
ficará em nosso Banco de Talentos durante seis meses.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1301781/cozinheiroa#sthash.IckwwPLk.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico em Nutrição
Código da vaga: v1347252
Nível hierárquico: Técnico
Local: Blumenau / SC / 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/v1347252/tecnico-emnutricao#sthash.wX8WTOGS.dpuf
www.vagas.com.br

COZINHEIRA / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Restaurante está com uma vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: ENVIAR PRETENSAO SALARIAL! RESIDIR APENAS EM VINHEDO.
Ter experiencia na área, responsável, pontual, com disponibilidade para começo
imediato.
Requisitos: Preparo de refeições.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar.
Observações: contratação via CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rafael para o email temperocaipiravinhedo@gmail.com com a sigla Cozinheira no campo assunto
até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Cozinheira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

GER. PRODUÇÃO (NUTRICIONISTA) / SÃO PAULO / SP / 1 VAGA(S).
Empresa de Médio Porte no Ramo de Refeições/Alimentos contrata para vaga
efetiva. Está com uma vaga(s) em aberto para SÃO PAULO / SP.
Responsabilidades: Gestão de pessoas; Gestão de qualidade; Custos e estoque;
Planejamento de cardápios; Acompanhamento de distribuição.
Requisitos: Morador da região da Zona Sul, Oeste, Central, Sudeste e Leste de São
Paulo; Vivência na rotinas de produção, qualidade, gestão de equipe, elaboração de
cardápios em restaurantes comerciais e/ou UAN; Formação técnica em Nutrição;
Formação superior será diferencial.
Salário: R$ 3.200,00
Benefícios: Cesta Básica / Convênio Médico / Odontológico / Vale Transporte /
Refeição no Local / Seguro de Vida.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Silvia para o email silvia@klinderrh.com.br com a sigla NUTRI no campo assunto até o dia
30/05/2016.
Veja outras vagas de Ger. Produção (Nutricionista) no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA DE QUALIDADE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Enxuto Supermercados - Rede de supermercados há mais de 50 anos no mercado,
com seis lojas distribuídas no interior de SP. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ministrar treinamentos de BPF / Realizar auditorias nas seis
lojas da rede / Elaborar cardápios
Requisitos: Possuir CNH / Formação Superior em Nutrição, Engenharia de Alimentos
ou Medicina Veterinária / Desejável experiência na área de qualidade, realizando
auditorias em áreas de produção.
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio Médico e Odontológico, refeição no local, desconto nas
compras, VT ou estacionamento.
Observações: Segunda a quinta, das 8h às 18h, e sexta das 8h às 17h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vanessa para o email rh.central@enxuto.com.br com a sigla Nutri no campo assunto até o dia
30/05/2016.
Veja outras vagas de Analista de Qualidade no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE COZINHA / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
Vitória Hotel Convention Indaiatuba está com uma vaga(s) em aberto para
INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: Limpeza de copos, pratos, talheres, panelas, bancadas, entre
outros utensílios de cozinha; retirada de lixos; organização da dispensa, entre
demais atividades pertinentes à função.
Requisitos: Ter disponibilidade para trabalhar em escala seis×um das 15h20min às
23h40min; necessário experiência de no mínimo três meses na função.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no local, Seguro de vida, Vale
Alimentação (cesta básica), uniforme e plano de saúde/ odontológico.
Observações: Enviar currículo com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vitoriaindaiatuba@hotmail.com com a sigla Aux. Cozinha no campo assunto até o
dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COZINHEIRO
Estamos contratando para nosso cliente, Restaurante de Petisco e a La carte:
Cozinheiro.
Necessária experiência na função comprovada em carteira de no mínimo um ano
Fundamental ter experiência em La Carte
Jornada de trabalho de segunda-feira á segunda-feira com um dia de folga na
semana
Local de trabalho: Piedade ( necessário morar nas proximidades ou ter fácil acesso)
VAGA MASCULINA
A empresa oferece salário de R$ 1400,00 + VT ( R$3,80 (ida) + R$3,80 ( volta)+
alimentação no local + comissão
Os interessados, dentro do perfil, enviar currículo no CORPO do e-mail para
claudia.agirrh@gmail.com colocando no campo assunto: Cozinheiro.

PADEIRO/CONFEITEIRO / CAMPINAS/SP / 1 VAGA(S)
Padaria tradicional na cidade de Campinas, no mercado a mais de 20 anos. Está
com uma vaga(s) em aberto para Campinas/SP.
Responsabilidades: Nesta função o candidato atuará na preparação de doces
(tradicionais de vitrine, bolos, pães etc), e salgados (folhados, semi folhados, fritos,
assados em geral).
Requisitos: Necessário ter experiência na função, ser pontual e prezar pela
qualidade dos produtos.
Salário: R$ 1.800,00
Benefícios: a combinar
Observações: O horário para essa vaga é das 6h até 14h, sendo uma hora para
descanso/refeição, a escala de folga será um dia por semana, e um domingo no
mês.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Matheus para o email padaria.rondon@gmail.com com a sigla Confeiteiro no campo assunto até o dia
15/06/2016.
Veja outras vagas de Padeiro/Confeiteiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO / LIMEIRA (SP) / 2 VAGA(S)
Empresa de grande porte do ramo alimentício está com duas vaga(s) em aberto
para Limeira (SP).
Responsabilidades: Supervisionar a qualidade dos processos e a atividade da
equipe, avaliar desempenho, frequência e folga/férias dos colaboradores solicitar
serviços de manutenção, autorizar e supervisionar a entrada de visitantes na área
de produção UAG, emitir requisição de emergência, verificar e responder e-mails.
Requisitos: Experiência como Supervisor de Produção em empresas do ramo
alimentício. Experiência com óleos e gorduras.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cristina para o email coral.cristina@baseerh.com.br com a sigla SUP no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Supervisor de Produção no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

LÍDER DE PRODUÇÃO / LIMEIRA (SP) / 4 VAGA(S)
Empresa de grande porte do ramo Alimentício está com quatro vaga(s) em aberto
para Limeira (SP).
Responsabilidades: Solicitar, monitorar, receber e transportar a gordura para
outros tanques. Preparar relatórios, programar datadoras e retirar amostra de
produtos. Programar envasadoras, limpar linhas de produção, programar
impressoras, acionar torres de resfriamento, ativar compressores de arcomprimido, acionar compressor de resfriamento, preparar relatórios de atividades
e realizar solicitação de manutenção.
Requisitos: Experiência como Líder de Produção em empresas do ramo alimentício.
Experiência com óleos e gorduras.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cristina para o email coral.cristina@baseerh.com.br com a sigla LID no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Líder de Produção no Emprega Campinas. É 100% grátis!

GERENTE DE TERRITÓRIO
Código da vaga: v1354372
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Junho de 2016
ÁREA DE ATUAÇÃO: Estado de São Paulo
GRADUAÇÃO: Medicina Veterinária, Zootecnia, Agronomia ou Engenharia Agrícola;
CONHECIMENTOS:
- Conhecimentos em nutrição Animal;
- Experiência na área comercial;
- Pacote Office: Avançado
- Idioma: Inglês Avançado
RESPONSABILIDADES:
Prospecção e desenvolvimento de clientes
Prestar assistência técnica a clientes
Elaboração de treinamentos técnicos
Ministrar treinamentos técnicos
Visita aos clientes por meio de programa mensal,
Realização de reuniões com criadores, alimentação;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354372/gerente-deterritorio#sthash.LfelpxRZ.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor de Alimentos
Código da vaga: v1350878
Nível hierárquico: Gerência
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Junho de 2016
Objetivo: Gerenciar todos os processos e atividades relacionados à qualidade de
alimentos assegurando e garantindo que as normas de sejam cumpridas.
Principais Responsabilidades: Gerenciar equipe; Acompanhar e dar suporte as áreas
de manipulação de alimentos;
Acompanhar indicadores de gestão de qualidade;
Elaborar relatórios para diretoria propondo melhorias;
Controlar orçamento do setor;
Horário de Trabalho: Segunda a sexta - 8h às 18h;
Benefícios compatíveis com o mercado;
Local de Trabalho: Rio de Janeiro
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350878/gestor-dealimentos#sthash.dI65KGPc.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Alimentos
Código da vaga: v1351307
Nível hierárquico: Técnico
Local: Queimados / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Junho de 2016
Descrição detalhada das atividades:
Verificar as temperatura das câmaras de resfriamento e congelamento.
Realizar a análise de recebimento de produtos ( alho, pescados embalados e do
bacalhau, azeitona, uva passas, ameixa, queijo, feijão e produtos natalinos).
Realizar análise de rotulagem.
Acompanhar os processos industriais e emitir relatórios.
Realizar a análise dos produtos no estoque.
Auxiliar na Implantação das Boas Práticas de Fabricação, entre outras atividades no
setor da Qualidade.
Descrição da vaga/ Requisitos:
Possuir curso Técnico de Alimentos;
Conhecimento em pacote Office;
Desejável experiência anterior na área;
Benefícios:
Assistência Médica
Assistência Odontológica,
Convênio Farmácia,
Vale-transporte,
Seguro de Vida em Grupo,
Cesta Básica,
Convênio SESC / SENAC,
Convênio SESI;
Salário: A combinar (Favor enviar pretensão salarial)
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Informações adicionais: Disponibilidade inicio imediato.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351307/tecnico-dealimentos#sthash.ifdgXqok.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE ALIMENTOS
Código da vaga: v1351163
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Vargem Grande Paulista / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Junho de 2016

Somente Formação em Engenharia de Alimentos (recém formados, início de
carreira).
- Atuar na preparação de amostras;
- Auxiliar na implementação de sistemas de Gestão de Qualidade;
- Auxiliar nos Controles de Produção assegurando o cumprimento dos
procedimentos
Local de Trabalho: Vargem Grande Paulistas (Próximo a Cotia)
Horário de Trabalho: 07h12min às 17h00minh Segunda a Sexta-Feira
Salário + Benefícios: VT + VR (após período de experiência Assistência Médica)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351163/engenheiro-dealimentos#sthash.melo9cPx.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 5 VAGA(S)
Empresa de grande porte do ramo de Alimentação Corporativa e Serviços, contrata
para início imediato: está com cinco vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades:
•
Auxiliar no pré-preparo e preparo de refeições a serem servidas nos
restaurantes, seguindo orientações do Superior Imediato, e procedimentos de
controle de qualidade e higiene.
Requisitos:
•
Escolaridade: Ensino fundamental incompleto (mínimo 5ª série, desde que
tenha uma boa leitura e compreensão de informações),
•
Experiência registrada na função, em cozinha industrial, com grande volume
de refeições.
Salário: R$ 1.100,00
Benefícios: Vale transporte, refeição no local, cesta básica (mensal, após a
experiência), assistência médica, assistência odontológica e seguro de vida em
grupo.
Observações: Horário: 18h00min às 06h00min (12x36)
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Amanda Santos
para o e-mail rh1. curriculos@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
23/06/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUTOMOTIVA

ELETRICISTA DE AUTOS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Auto Elétrica padrão atua do ramo de auto elétrica em geral, som e alarme. Está
com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: um conhecimento amplo na area descrita.
Requisitos: motores de partida, alternadores, instalação em geral com experiencia.
Salário: a combinar
Benefícios: vale transporte e vale refeição
Observações: horário de funcionamento das oito; 00 as 18; 00 sábados ate as 12;
00 horas.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Julio Cesar para o
e-mail jcs.padrao@gmail.com com a sigla eletricista de autos no campo assunto até
o dia 15/06/2016.
Veja outras vagas de eletricista de autos no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista da Qualidade PL
Código da vaga: v1352923
Nível hierárquico: Pleno
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Irá atuar com rotinas da qualidade e no desenvolvimento de novos fornecedores.
Requisitos:
Superior Completo em Engenharia Mecânica, Produção, Mecatrônica, Materiais,
Química ou Tecnologia Mecânica. Experiência na função e em desenvolvimento de
fornecedores e materiais (segmento automotivo). Possuir conhecimentos em
ferramentas da Qualidade (APQP, PPAP, FMEA, CEP e MSA); Possuir conhecimentos
em ISO TS 16949; Possuir conhecimentos em VDA 6.3; Possuir conhecimentos em
gestão de projetos. Inglês Avançado / Fluente.
Será um diferencial conhecer estampados, alumínios fundidos, extrusados e
injetados.
Será um diferencial possuir formação em Auditor ISO - TS e/ou VDA 6.3.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352923/analista-da-qualidadepl#sthash.gJeGqLVS.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor PCM Automotivo - NE
Código da vaga: v1352465
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio Grande do Norte / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Junho de 2016
Atribuições:
Liderar equipe de PCM´s nas unidades garantindo o cumprimento do planejamento
das atividades de manutenção de safra e entressafra. Gerir o programa de
manutenção linear de forma a assegurar a assertividade das intervenções
programadas de manutenção bem como a disponibilidade requerida como KPI.
Operacionalizar uma equipe de planejadores de manutenção a fim de obter a maior
eficiência e confiabilidade no processo de manutenção automotiva implementando
as melhores praticas de preventiva, preditiva e proativa, visando à gestão efetiva
dos ativos agrícola bem como elevar a vida útil dos mesmos acima do patamar
ótimo dos indicadores do IDEA garantindo também o nível de segurança das
atividades de manutenção.
Conhecimentos específicos:
Superior em Eng. Mecânica / Automobilística
Desejável: MBA em Engenharia de manutenção
Conhecimentos Específicos / Habilidades: Conhecimento em pacote Office / Manfro
/ SAP/ PIMs
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352465/gestor-pcmautomotivo-ne#sthash.Sq9q2WAe.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Produto Especializado - Pindamonhangaba
Código da vaga: v1352608
Nível hierárquico: Sênior
Local: Pindamonhangaba / SP / BR
Principais atribuições:
Responsável pelo Desenvolvimento de novos Produtos e Mercados, adicionando
valor na cadeia de Negócios (Satisfação do Cliente Interno / Externo);
Responsável em entender a demanda de nossos clientes;
Habilidade técnica (Mercado de Specialist – Automotivo);
Gestão para traduzir tais necessidades para dentro do negócio, materializando e
superando as expectativas do cliente e do negócio (Novelis).
Conhecimentos e habilidades:
Processos metalúrgicos(Estampagem, Soldagem, Pintura, Processo de.
Conformação em Geral);

Capacidade técnica especificamente no mercado de bens de consumo/ Transportes
e Automotivo;
Conhecimento em Metalurgia (conhecimento em Ligas de Alumínio será
Considerado um diferencial).
Experiência:
Mercado de bens de consumo / Transportes e Automotivo, exercendo o papel de
Engenheiro de Produto e/ou Processos;
Know – how (Experiência como Engenheiro de
Desenvolvimento de Produto) em gestão de projetos e atuação na indústria de
conformação em geral;
Conhecimento das ferramentas de Qualidade/Melhoria Contínua (FMEA;
APQP/PPAP; DOE; oito d; PDCA; Metodologia Lean Six Sigma no Geral;
Sistema de Qualidade – ISO/EHSQ; TS).
Formação:
Formação superior completa em Engenharia Metalúrgica, Materiais ou Mecânica.
Pós Graduação será considerado um diferencial.
Idioma:
Inglês Fluente;
Espanhol – avançado (será um diferencial).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352608/engenheiro-deproduto-especializado-pindamonhangaba#sthash.nRZvqlKU.dpuf
www.vagas.com.br

Eletricista de manutenção (Será registrado com o Cargo de Especializado)
Código da vaga: v1352226
Nível hierárquico: Técnico
Local: Iracemápolis / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Junho de 2016
Requisitos:
• Curso técnico em Eletrônica, Elétrica/Mecatrônica;
• Curso NR10;
• Conhecimentos avançados em eletro/eletrônica
• Desejável experiência profissional em manutenção de equipamentos;
• Conhecimentos em manutenção de equipamentos de sistemas de produção
automotiva;
• Conhecimentos em comandos elétricos trifásicos 380 v, montagem de painéis,
instalações de sensores e válvulas 24VDC;
• Conhecimentos em programação de PLC Siemens, parametrização de inversores
de frequência;
• Conhecimento em equipamentos de instrumentação;
• Interpretação de desenhos técnicos;

• Disponibilidade para trabalhar em turnos / revezamentos.
• Conhecimentos em elétrica predial.
Principais Atividades:
• Eliminação de falhas e reparo de recursos operacionais e respectivos sistemas
com a organização de todas as condições gerais no local em conformidade com as
disposições legais;
• Cumprir a sequência de montagem.
• Trabalhos de ajuste e adaptação de componentes que estão inter-relacionados.
• Realizar análises de defeitos em recursos operacionais e respectivos sistemas;
• Utilizar diferentes dispositivos de medição, aplicar ferramentas de análise e
metodologia durante a análise;
• Respeitar as condições envolventes, considerar intermediários eventualmente
com outras áreas, ponderar processos e procedimentos;
• Definir medidas para a resolução de deficiências elétricas/eletrônicas;
• Executar modernizações, ampliações e modificações/alterações de acordo com
eventuais desenhos próprios ou em conformidade com a função de coordenação
durante a realização de trabalhos por empresas terceirizadas;
• Realizar otimizações, por exemplo, alteração de processos ou parâmetros
processuais.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352226/eletricista-demanutencao-sera-registrado-com-o-cargo-de-especializado#sthash.2dF7y6xY.dpuf
www.vagas.com.br

MECÂNICO E ELETRICISTA - AUTO / INDAIATUBA / SP / 2 VAGA(S)
Empresa com mais de 25 anos no segmento automobilistico está com duas vaga(s)
em aberto para INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: Prevenção e Manutenção de veículos automotores.
Requisitos: Mecânico e Eletricista automotivo com experiencia. Diferencial:
Conhecimento em Injeção eletrônica, Elétrica e Ar-Condicionado.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Observações: Contratação CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vagas para o email vanvagas@gmail.com com a sigla Mecânico/Eletricista no campo assunto até o
dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Mecânico e Eletricista - Auto no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR DE PINTURA AUTOMOTIVA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Willela Moto Design está com uma vaga(s) em aberto para campinas.
Responsabilidades: preparar peças para a pintura acerto de cores e pintura
Terminar o serviço antes do prazo de entrega sem apego ao relógio!
Requisitos: comprometimento, pró-atividade e Força de vontade!
Salário: R$ 1.480,00
Benefícios: insalubridade + Vale Transporte + Bônus por cumprimento de meta
Observações: vaga CLT de segunda a sexta 9 h por dia podendo vir no sábado fazer
hora extra
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tato Villela para o
e-mail contato@willela.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 01/12/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Pintura Automotiva no Emprega Campinas. É
100% grátis!

COORDENADOR DE OPERAÇÕES / JAGUARIUNA / SP / 1 VAGA(S)
Social
Multinacional do segmento automotivo está com uma vaga(s) em aberto para
JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: Será responsável pela coordenação do cronograma geral do
projeto, que contempla toda a logística e infraestrutura, desde o processo inicial de
Startup, acompanhamento das instalações de máquinas e equipamentos,
contratação de serviços, até a conclusão da fase de implantação da fábrica. Após a
fase de implantação estar concluída, irá administrar e programar todas as
atividades relacionadas aos processos de manufatura, formação e capacitação da
equipe de operações.
Requisitos: Formação em Engenharia de Produção, Mecânica, Controle e Automação
ou Correlatas. (Com forte atuação e experiência comprovada em instalações
industriais e logística) Experiência em instalações industriais e Logística. Forte
experiência em Logística para sequenciamento de produção, Just in time, Lean
Manufacturing e Milk Run. Inglês Fluente
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica, Odontológica, Seguro de Vida, Vale Transporte, Vale
Alimentação, Refeição, Custeio da mensalidade para cursos de idiomas, Custeio de
50% para cursos de especialização, Previdência Privada.
Observações: Desejável: Conhecimento em SAP, Solidworks, e MS Project. ENVIAR
CURRÍCULO COM PRETENSÃO SALARIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Joice Garcia para
o e-mail rh@safholland.com.br com a sigla OPERAÇÕES no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Coordenador de Operações no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auditor Automotivo Sênior
Código da vaga: v1348380
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
- Acompanhamento e execução de auditorias a campo na América Latina,
envolvendo Brasil, Europa e EUA;
Emissão de relatórios para apresentação à gerência da área;
- Assessorar as empresas em processo de implementação do Sistema de Gestão da
Qualidade Automotiva;
- Auxiliar na qualificação de profissionais para atuarem como Auditores Internos do
Sistema da Qualidade Automotiva na empresa e em fornecedores;
- Disseminar o conceito de auditoria como ferramenta gerencial na administração
do Sistema da Qualidade e na detecção de oportunidades de melhoria.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348380/auditor-automotivosenior#sthash.hSEnNsXZ.dpuf
www.vagas.com.br

TÉCNICO AUTOMOTIVO
Código da vaga: v1350337
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: dez
Local de atuação: SIA, SOF SUL, TAGUATINGA, CIDADE DO AUTOMÓVEL, GAMA E
COLORADO.
Horário de trabalho: Segunda a Sábado (44 horas semanais).
Salário: 100% comissionado e com um mínimo garantido
Benefícios: Vale-transporte + Alimentação na empresa ou VR caso a loja não tenha
refeitório + Participação semestral nos lucros + Plano Médico + Odontológico +
Descontos em Faculdades + desconto em academia e parceria com o SESC.
Principais atividades:
Checar e cumprir suas agendas de serviços.
Receber o cliente de forma cortês, registrar suas expectativas, reclamações e
dúvidas sobre produtos/serviços. Identificar os serviços, defeitos e falhas
encontradas no veículo e se necessário, fazer teste dinâmico com o cliente.
Emitir parecer técnico. Seguir normas, manuais técnicos e informativos da
montadora. Fazer reparos técnicos nos veículos e demais atividades pertinentes ao
cargo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350337/tecnicoautomotivo#sthash.ZVrqDwi5.dpuf
www.vagas.com.br

Líder Equipe Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1347955
Nível hierárquico: Técnico
Quantidade de vagas: uma
REQUISITOS:
Ensino Médio Completo
Local: Araraquara / SP / BR
QRESPONSABILIDADES:
Distribuir os serviços de manutenção em veículos, máquinas, equipamentos e
implementos, conforme avaliação e prioridades. Manter controles das manutenções
realizadas. Testar os equipamentos após a manutenção, certificando a resolução
dos problemas apresentados. Zelar pelo cumprimento das metas do seu setor.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Disponibilidade para residir em Araraquara-SP;
Disponibilidade para trabalhar em turnos e escala 5x1.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347955/lider-equipemanutencao-automotiva#sthash.r64ydIqv.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Serviços Automotivos
Código da vaga: v1350129
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Gravataí / RS / BR
Principais responsabilidades:
-> Acolher e atender clientes, efetuando o “check-up” no veículo e indicando as
necessidades de reparos e estimativa de tempo para a realização dos trabalhos;
-> Executar os serviços, envolvendo a montagem e desmontagem de pneus,
amortecedores, pastilhas de freios e outros serviços de alinhamento e
balanceamento de rodas, de acordo com as solicitações de serviços, especificações
dos produtos e técnicas adequadas;
-> Efetuar a aferição e ajustes em equipamentos;
-> Manter a organização de conservação de ferramental, equipamentos e material
de trabalho;
-> Auxiliar no armazenamento de pneus e peças.
Desafios:
Entender e atender as necessidades do cliente de forma segura e satisfatória. É de
extrema importância à ética profissional durante todo o seu trabalho.
Competências:
-> Relacionamento
-> Iniciativa

-> Organização
-> Flexibilidade
AV Dorival Candido Luiz de Oliveira, 1416 - PARADA 77.
Av
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350129/operador-de-servicosautomotivos#sthash.wElgba2S.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor de qualidade - Automotivo
Código da vaga: v1349866
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
•
Analisar e garantir a qualidade das manutenções de todos os veículos que
passam pela unidade local;
•
Realizar testes antes e depois das manutenções, avaliando o histórico dos
veículos e preenchendo check list;
•
Garantir a atualização das informações referentes à manutenção dos
veículos vistoriados
•
Realizar o atendimento ao cliente, auxiliando nos possíveis esclarecimentos
técnicos referentes aos veículos;
•
Garantir a execução dos serviços solicitados pelo cliente;
•
Analisar necessidades de manutenção por meio de testes e inspeções;
•
Realizar visitas técnicas a fornecedores para avaliação da qualidade e
necessidade das manutenções que estão sendo executadas;
•
Informar a necessidade de troca de veículos desgastados para possíveis
substituições;
•
Disponibilizar as informações para a área de Desmobilização referente aos
veículos com alta quilometragem, ano e modelo;
•
Garantir que as informações sobre fornecedores com baixo desempenho ou
problemas operacionais chegue ao gestor e ou área de suprimentos para
providências;
•
Atualizar o status dos veículos no sistema de acordo com a localização física.
Conhecimentos Exigidos:
•
Conhecimento Mecânica automotiva, lanternagem e pintura;
•
Pacote Office – básico;
•
Habilitação B.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1349866/consultor-dequalidade-automotivo#sthash.YTgr5pHM.dpuf
www.vagas.com.br

Inspetor / Supervisor de Qualidade (Área Automotiva)
Código da vaga: v1349112
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Vagas temporárias, com chances de efetivação.
Horário: Segunda a quinta 07h00 às 17h00 e sextas 07h00 às 16h00 (Com 1 hora
de almoço)
Benefícios: VT (desconto 6%) e Vale Refeição (12,00 dia), após AM (extensiva, sem
desconto).
Inspetor de Qualidade
Salário: R$ 1.500,00
Requisitos:
Ensino médio completo;
Experiência anterior na função no ramo automotivo.
Atividades: Realizar inspeções dimensionais, visuais e funcionais nos itens
produzidos pela empresa, de acordo com as normas e padrões estabelecidos,
analisando sua conformidade dentro das especificações técnicas. Reportar aos
resultados das inspeções à supervisão para elaborar planos de prevenção e
correção.
Supervisor de Qualidade
Salário: R$ 2.500,00
Requisitos:
Ensino médio completo;
Experiência anterior na função no ramo automotivo.
Atividades: Supervisionar as atividades de inspeção e controle de qualidade de
produtos e matérias-primas, analisar e levantar procedimentos, elaborar
indicadores e acompanhar a aplicação de ações corretivas e preventivas nos
processos internos, a fim de garantir o cumprimento das normas de qualidade e
políticas da empresa.
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/v1349112/inspetor-supervisorde-qualidade-area-automotiva#sthash.S4aixgNU.dpuf
www.vagas.com.br

OPERADOR DE PRODUÇÃO I
RH Automotive- São Paulo, SP.
Operacional
Função desejada: Operador Produção

Escolaridade: 2º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região: SP-São Paulo
Salário: A combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Duas Vagas 14h00 às 22h20 e 06h00 às 14h20 - Escala de folga 6x2 (trabalha seis
folga 2)
Salário: 11,36 por hora. (220 horas)
Benefícios: Restaurante na empresa, assistência medica, assistência odontológica,
vale transporte, vale alimentação (225,00) e seguro de vida.
Formação obrigatória: Ensino médio completo
Preferencias: Experiência como operador de produção, conhecimento em maquina
IS será um diferencial.
Principais atividades: Identificar as pendências de produção deixadas pelo turno
anterior, para dar continuidade à produção;
Operar máquina de produção IS, conforme a programação de produção do dia,
acompanhando a máquina, conferindo visualmente e efetuando a pesagem dos
produtos fabricados por amostra, visando garantir a qualidade;
Executar os procedimentos para ejetar produtos não conformes (acionar sirenes e
comunicar as ocorrências à área fria), para tomada de providências pelos mesmos;
Preencher formulários com dados de peso e temperatura da máquina, peso dos
produtos ocorrência de fabricação, parada de máquinas, visando manutenção do
histórico de fabricação e apoiar o superior em reuniões técnicas;
Solicitar serviços de manutenção corretiva mecânica ou elétrica para as máquinas,
visando garantir o funcionamento ininterrupto, como também executar as
regulagens simples em caso de não conformidades nos produtos, tais como ajustes
de mecanismos, gota, encaixe de fôrmas, lubrificação de moldes, ajuste ou troca de
peças, pinos etc.;
Relatar ao superior imediato todo e qualquer desvio relacionado à segurança de
alimentos, para que as medidas cabíveis sejam tomadas;
Auxiliar na manutenção dos requisitos da ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e
ISO 22000;
Auxiliar nos Programas 5S, CMC, E2 e VIM (Modelo Industrial Verallia);
Cumprir as normas de segurança do trabalho e meio ambiente quanto à maneira
segura e correta de executar as tarefas, a fim de evitar acidentes, mantendo o
setor de trabalho organizado e limpo;
Cumprir as normas relativas à qualidade e segurança de alimentos, a fim de
garantir a fabricação de embalagens (garrafas e potes) livres de qualquer risco de
contaminação;
Observar e cumprir os Princípios de Comportamento e Ação do Grupo Verallia.
Quantidade de vagas: 2
www.indeed.com.br

Lubrificador de Automóveis
Araxá, MG
Colaborador fará troca de óleo lubrificante e filtros de óleo, ar e ar condicionado dos
clientes da empresa. Demais atividades serão explicadas na entrevista. Requisitos
necessários: - Ensino fundamental completo - CNH b - experiência nesta atividade.
Salário fixo mais comissão por produtividade.
Operacional
Lubrificador de Automóveis (Outros)
1 vaga(s)
Araxá (Estado Minas Gerais)
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

Avaliador de Veiculos
Liberte Veiculos Ltda- Balneário Camboriú, SC.
Avaliar os veículos usados na troca se possui avarias, suas condições
interna/externa;
Realizar cotação de valores dos veículos, pesquisa de mercado com lojistas,
consulta de FIP para compor o valor do usado;
Consultar o veículo nos órgãos necessários, como DETRAN, Denatran, Tribunal de
Justiça e do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal, entre outros, para verificar se não
consta pendências em aberto;
Fazer o processo de documentação para transferência para a Liberté;
Entrada/Recebimento dos veículos das filiais para a Matriz;
Levar documentações no cartório, levar carros de clientes para vistoria veicular;
Manter-se atualizado com o mercado automotivo;
Caso necessário, atender os clientes.
Tipo de vaga: Tempo Integral
Apenas candidatos locais:
•Balneário Camboriú, SC.

Experiência necessária:
•Conhecimento em avaliação de veiculos: 1 ano
www.indeed.com.br

Analista de qualidade
Auge Assessoria- São Paulo, SP.
Irá auxiliar na elaboração e implementação de modelos e ferramentas de controle
da qualidade, atuando com foco na adoção de políticas e técnicas de melhoria
contínua.
Beneficios: A Combinar;
Formação Acadêmica: Superior na área de Qualidade, técnico em Segurança do
Trabalho e Meio Ambiente.
Experiência: Conhecimento em sistema de qualidade setor automotivo: ISO TS –
PPAP – FEMEA.
Salário: A combinar
Empregos.com. BR
www.indeed.com.br

Engenheiro de Produto Especializado
Noveliss - São Paulo, SP.
Principais atribuições:
Responsável pelo Desenvolvimento de novos Produtos e Mercados, adicionando
valor na cadeia de Negócios (Satisfação do Cliente Interno / Externo);
Desenvolvimento alinhado com nossa missão, visão e valores;
•Responsável em entender a demanda de nossos clientes;
•Habilidade técnica (Mercado de Specialties – Automotivo);
•Gestão para traduzir tais necessidades para dentro do negócio, materializando e
superando as expectativas do cliente e do negócio (Novelis).
Qualificações
Conhecimentos e habilidades:
•Processos metalúrgicos (Estampagem, Soldagem, Pintura, Processo de.
Conformação em Geral );
•Capacidade técnica especificamente no mercado de bens de consumo/ Transportes
e Automotivo;
•Conhecimento em Metalurgia ( conhecimento em Ligas de Alumínio será
considerado um diferencial).

Experiência:
•Mercado de bens de consumo / Transportes e Automotivo, exercendo o papel de
Engenheiro de Produto e/ou Processos;
•Know – how (Atuação como Engenheiro de Desenvolvimento de Produto) em
gestão de projetos e atuação na indústria de conformação em geral;
•Conhecimento das ferramentas de Qualidade/Melhoria Contínua ( FMEA;
APQP/PPAP; DOE; 8 d; PDCA; Metodologia Lean.
Six Sigma no Geral; Sistema de Qualidade – ISO/EHSQ; TS).
Formação:
•Formação superior completa em Engenharia Metalúrgica, Materiais ou Mecânica.
•Pós Graduação será considerado um diferencial.
Idioma:
•Inglês Fluente;
•Espanhol – avançado (será um diferencial).
•LI- LP1
Data
www.indeed.com.br

Consultor de Serviços Automotivos
Grupo CarHouse - Toyota Zona Norte- Porto Alegre, RS
Efetivo
Pré-requisitos:
- Ensino médio completo;
- CNH"B";
- Conhecimento pacote Office.
Atividades:
- Prestar consultoria aos clientes para a venda de peças e acessórios;
- Acompanhar o pedido de peças;
- Efetuar controle de peças, através de planilhas;
- Agendar serviços de funilaria e realizar orçamentos;
- Acompanhar veículo dentro da funilaria até sua entrega;
- Efetuar orçamentos;
- Emitir notas fiscais.
Tipo de vaga: Efetivo
Experiência necessária:
•Experiência em atendimento: 1 ano
Formação acadêmica necessária:
•Ensino médio ou equivalente
www.indeed.com.br

Engineer Development
Novelis3. 970 avaliações- São Paulo, SP
Essential Functions of the Job:
Being a customer champion and working to deeply understand customer
Opportunities and requirement and then working with internal resources to
Deliver on commitments;
It is also expected that the incumbent will have or acquire a deep
Understanding of customers’ design and manufacturing methods for
Components. Knowledge of sheet metal component stamping, joining and
Finishing will be used to assist our customers in incorporating aluminum into
Specialties & automotive
Industry;
In depth knowledge of Novelist’s product portfolio and development and
Production capabilities. It is expected that the incumbent will acquire or
Refine this knowledge through on-the-job experience and collaboration
Throughout specialties & automotive industry, organization and our
Customers;
Engineering project management and coordination for leading projects to
Completion on schedule, scope and cost. Proficiency in planning and
Communication throughout a wide range of stakeholders throughout the
Customers’ and Novelist’s organizations;
Problem solving skills coupled with product development enable the
Incumbent to identify product quality risks and improvements;
Responsible for analyzing and communicate index Related Customer
Satisfaction of conformity, complaints and rejections;
Report reviews of Quality in the meetings with customers, strongly aligned
With the Sales Team and Technical Assistance.
Qualifications
Knowledge and Skills Requirements:
•Processes metallurgical (stamping, welding, painting, Conformation Process in
General);
•Technical capacity specifically in the consumer goods market / Transport &
Automotive;
•Leadership style; teamwork, communication due to the engagement with different
audiences and projects driving;
•Knowledge of Metallurgy (knowledge Aluminum alloys will be considered a
differential)
Formation:
•Graduation in Metallurgical Engineering, Materials or Mechanical;
•Graduate will be considered a differential.
Experience:
•Market consumer goods / Transport & Automotive, playing the role of Product
Engineer and / or processes;
•Know - how (Minimum of 3 years’ experience as a Product Development
Engineer) in project management and performance in the forming industry in
general;

•Knowledge of Quality / Continuous Improvement tools (FMEA, APQP / PPAP, DOE,
8D, PDCA; methodology Lean Six Sigma at General, Quality System - ISO / EHSQ.
Language:
•Advanced English and Portuguese;
•Spanish - Advanced (will be a differential).
•LI- LP1
www.indeed.com.br

Mecânico Automotivo
Auto Peças e Mecanica- Contagem, MG.
Linha leve e com experiência em alinhamento de veiculos
Salario a combinar
Operacional
Mecânico Automotivo
(Outros)
1 vaga(s)
Contagem (Estado Minas Gerais)
Requisitos
Grau de Escolaridade
Superior
Conhecimento de computação
Nivel Básico
Contrato
Tipo de contrato
Contrato CLT(Efetivo)
Jornada de Trabalho
Indiferente
Universia
www.indeed.com.br

COORDENADOR SERVIÇOS
São Paulo, SP.
Coordenador Serviços
Residir na Grande Belo Horizonte
Experiência em gestão de equipes em indústria automotiva
Disponibilidade para mudança
Remuneração: A combinar

Benefícios Oferecidos: A combinar.
Horário de Trabalho: A combinar.
Dias a trabalhar: A combinar.
Atividades: As atividades a serem realizadas pelo profissional devem ser com total
responsabilidade, eficiência e qualidade.
Disponibilidade de início imediato.
Emprega Sampa
www.indeed.com.br

Consultor de Auditoria
Campinas, SP
Engenheiro metalurgista ou técnico com conhecimento e experiência em tratamento
térmico, soldagem e/ou fundição e ferramentas da área automotiva para atuar
como auditor e/ou consultor em procesos especiais.
Operacional
Consultor de Auditoria (Outros)
1 vaga(s)
Campinas (Estado São Paulo)
Requisitos
Grau de Escolaridade
Superior
Conhecimento de computação
Nivel Básico Contrato
Tipo de contrato
Contrato CLT(Efetivo)
Jornada de Trabalho
Indiferente
Universia
www.indeed.com.br

SSP 102 LIDER PROJETOS ELETRICOS
Soditech Brasil- Resende, RJ.
Efetivo
Descrição do trabalho
- Liderar o projeto e desenvolvimento do novo Combiné (Quadro de instrumentos
eletrônico) transversal digital Alat.; - Coordenando as equipes de desenvolvimento

da engenharia eletroeletrônica local, para atingir os objetivos QCDP (Qualidade,
custo, prazos e prestações) do projeto; - Atuar como ponto de contato principal
entre o departamento eletroeletrônico e a organização/direção do projetos e dos
projetos veículo que vão aplicá-lo; - Experiência de pelo menos cinco anos em
desenvolvimento de peças eletroeletrônicos para aplicações automotivas e pelo
menos dois anos em coordenação de equipes de desenvolvimento, em montadoras
ou seus fornecedores; - Preferencialmente experiência no desenvolvimento de
quadros de instrumentos eletrônicos automotivos (também chamados de
Combinés, Clusters, Combimeters) ou de módulos eletrônicos para uso no
habitáculo; - Formação em engenharia elétrica / eletrônica / mecatrônica; - Francês
e/ou inglês fluentes;
Engenheiro ou tecnólogo especialista com experiência no setor automobilístico.
Domínio em produto e processo e especialidade em projeto e fabricação. De 4 a 6
anos de experiência na área de eletro/eletrônico. Inglês ou francês avançado ou
fluente.
www.indeed.com.br

SSP 101 ANALISTA ENGENHARIA
Soditech Brasil- Resende, RJ.
Efetivo
Descrição do trabalho
- Engenheiro de sistemas veículo, responsável por atividades de arquitetura
elétrica, dimensionamento da distribuição elétrica e esquemas elétricos. Coordenar atividades de arquitetura elétrica e dar suporte técnico a diferentes
projetos França, MERCOSUL, Rússia e China; - Formação em engenharia elétrica /
eletrônica; - Experiência de pelo menos um ano em áreas de arquitetura
embarcada ou desenvolvimento de peças eletrônicas ou validação elétrica para
aplicações automotivas; - Francês e inglês fluentes;
Engenheiro Pleno com experiência no setor automobilístico com domínio em
produto e processo e especialidade em projeto e fabricação. De 2 a 4 anos de
experiência em eletro/eletrônico. Inglês ou francês fluente.
www.indeed.com.br

Lanterneiro
CIA DO ONIBUS- Rio de Janeiro, RJ.
Efetivo
Irá repara carrocerias metálicas de automóveis e outros veículos automotores,
como ônibus, caminhões e furgões, utilizando ferramentas manuais, máquinas

apropriadas, aparelhos de soldagem, esmeril portátil e material e proteção de
chapas, para colocar ou recolocar estes veículos em condições de utilização.
Escolaridade mínima
Ensino Médio (2º Grau) Completo
Habilidades esperadas
Experiência como lanterneiro de ônibus.
Tipo da Vaga
Nova posição
Modalidade de contratação
Efetivo
Remuneração
A combinar
Curriculum.com. BR
www.indeed.com.br

Controller Brazil
Textron - São Paulo, SP
Support the management team of the plant and headquarter with correct and
relevant financial key data and numbers to support them in decision making.
Assure reliable and prompt reporting according to the "due dates" to plant and
headquarter departments. Create short and long-term finance plans, variance
analyses and forecasts. Responsible for treasury, accounting, tax and IT team.
Qualifications
Bachelor in Finance, Accounting or other relevant subjects
Solid experience in the similar managerial position required
Experience in an international automotive company
Experience in a multi culture environment
Be familiar with SAP and proficient in MS office
Knowledge of US GAAP, PIAP, Hyperion, SOX, budget, forecasts, local accounting
and tax principles, economy, capital expenditures and investments.
Portuguese and English fluent is required
Good communication, interpersonal skills, drive for results, priority setting, selfdevelopment, organizing, developing direct reports, compassion, ethics and values,
analytical skills
Job Field
Finance/Accounting
Primary Location
Brazil-BR-São Paulo
Recruiting Company
Kautex
Schedule
Full-time

Job Level
Manager with Direct Reports
Shift
First Shift
Job Posting
www.indeed.com.br

LUBRIFICADOR AUTOMOTIVO
Belo Horizonte, MG.
Posto de Combustível – Bandeira Ipiranga
Bairro Belvedere/BH
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Salário: R$959,00 + 30% periculosidade + comissão
Benefícios: Cesta Básica + VT
Horário de Trabalho: 2ª a Sábado das 08 às 18h.
Atividades Desenvolvidas: Responsável pelo Jet Oil do Posto. Realizar troca de óleo,
filtro de ar, inspeções na cabine e motor do veículo, venda e troca de aditivos,
palhetas e lubrificantes.
Pré-Requisitos: Necessária experiência anterior comprovada na função em Postos
de Bandeira Ipiranga; Imprescindível conhecer e saber operar o Sistema de
Arrefecimento e o Sistema Wincash Jet Oil; Conhecer de lubrificantes e suas
especificações, aditivos e filtros em geral.
Emprego Minas Gerais
www.indeed.com.br

Mecânico ( Transporte )
Hydro Aluminam- Paragominas, PA.
A Hydro é uma empresa global de alumínio com produção, vendas e atividades
comerciais em toda a cadeia produtiva, da lavra de bauxita, refino de alumina,
geração de energia até a produção de alumínio primário, produtos laminados e
reciclagem. A empresa conta com 13.000 empregados envolvidos em atividades em
mais de 50 países e em todos os continentes. Alicerçada em mais de um século de
experiência na produção de energias renováveis, desenvolvimento de tecnologia e
em parcerias progressivas, a Hydro está comprometida em fortalecer a viabilidade

dos clientes e das comunidades às quais atende. Bauxita e Alumina (B&A) é a área
de negócio responsável pela mineração de bauxita da Hydro e operações de
refinaria de alumina. Isto inclui as operações de mineração em Paragominas e da
refinaria de alumina Alunorte. As atividades comerciais que estão localizadas em
Lausanne (Suíça) são responsáveis pelas vendas de bauxita e alumina tanto para o
exterior como para os clientes internos. Bauxita e Alumina é totalmente
responsável como fornecedor de alumina para a operação do metal primário da
Hydro em todo o mundo.
Área de responsabilidade Executar serviços de manutenção mecânica em máquinas,
equipamentos e instalações, componentes hidráulicos, pneumáticos, através de
reparos ou substituição de peças, fazendo ajustes, regulagem e lubrificação,
serviços de solda em componentes e acessórios.
Realizar troca de óleos lubrificantes e filtro
Executar serviços de manutenção corretiva emergencial através de diagnósticos e
reparos imediatos, mantendo a qualidade e a confiabilidade do resultado.
Providenciar a coleta de amostras de lubrificantes para análise
Controlar resíduos oleosos gerados na manutenção
Qualificações Ensino Médio Completo
Conhecimento de sistemas automotivos de caminhões Scania
Experiência comprovada com soldagem.
Conhecimento em processo de soldagem Oxiacetileno, Eletrodo revestido,
MIG/MAG.
www.indeed.com.br

BORRACHEIRO / PAULINIA / 1 VAGA(S)
Transportadora na cidade de Paulinia está com 1 vaga(s) em aberto para PAULINIA.
Responsabilidades: Realizar serviços de borracharia, socorro externo.
Requisitos: Experiência na área de borracharia, disponibilidade de horário, CNH B,
ser alfabetizado, desejável ensino fundamental, residir na cidade de Paulinia.
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta Básica Vale Refeição Vale Transporte Convenio Médico e
odontológico
Observações: Enviar curriculum com pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Patrícia para o email selecaotransportes@yahoo.com.br com a sigla Borracheiro no campo assunto
até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de BORRACHEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COMERCIAL

Gerente Comercial
Para tradicional empresa fabricante de produtos voltados a proteção e segurança do
trabalho.
Responsabilidades: Será responsável pelo departamento de vendas externas,
voltadas à rede de distribuição, empresas do segmento em geral, revendas e
consumidores.
Requisitos: Experiência no seguimento de proteção notadamente (EPI\'s,
vestimentas, etc.), com habilidade em planejamento estratégico de vendas,
elaboração de políticas comerciais, negociação nos diversos níveis de atuação e
gestão de equipes envolvendo vendedores e representantes comerciais.
Salário: a combinar
Benefícios: Salario Fixo + percentual por resultados e benefícios, Assistência
Médica, Seguro de Vida, Refeição.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Seleção Alof para
o e-mail selecao@alofconsultoria.com.br com a sigla Gerente Comercial no campo
assunto, ou cadastrar no site www.alofconsultoria.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

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: 1
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

ASSISTENTE COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
CNA Campinas - Sao Bernardo está com 2 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 às 17h30min

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Antonio para o email saobernardocp@cna.com.br com a sigla Divsb Apr 16 no campo assunto até o
dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente Comercial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

VENDEDOR / CAMPINAS E RMC / SP / 2 VAGA(S)
Empresa atacadista de joias semijoias e acessórios está com 2 vaga(s) em aberto
para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Organizar mailing de clientes, face wats e insta, fazer
divulgação, primeiro contato e pós venda.
Requisitos: experiência em vendas de moda e acessórios para atacado, necessário
saber trabalhar com e comerc e redes sociais!
Salário: a combinar
Benefícios: Vale alimentação, vale refeição salário fixo mais comissão.
Observações: horários e trabalho seg a sexta das 09h00min ás 18; 00 podendo se
extende> disponibilidade para participar de feiras.
Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo até o endereço
adm@fatichi.com.br, para a vaga de vendedor aos cuidados de Cleber até o dia
01/06/2016.
Veja outras vagas de vendedor no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Vendedor (a)
Código da vaga: k752-413
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 29/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1N9cUb3

Vendedor (a)
Código da vaga: k752-417
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 29/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1N9cW2A

Corretor (a) de Imóveis
Código da vaga: k4226-3
Ramo da empresa: Comércio Exterior
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 10
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 28/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1rmrBNU

Assistente Comercial
Código da vaga: k4249-1
Ramo da empresa: Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos
Cidade: São Paulo/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8Yqnr

VENDEDOR LOUVEIRA / LOUVEIRA / SP / 20 VAGA(S)
Case Black Store Empresa com seguimento de celulares contrata pessoas que
queiram acrescentar um valor monetário a sua ren está com 20 vaga(s) em aberto
para LOUVEIRA / SP.
Responsabilidades: 15 reais por cada produto vendido + comissão de 500 com
venda de 3 produtos ao dia. Produto de fácil aceitação no mercado e diferenciado.
Requisitos: Responsabilidades: Vendas de acessório para celulares. Produto de fácil
aceitação no mercado e diferenciado. Ganho do valor da venda 15 reais por produto
e + comissão 500. Watss 19-993728026 responderei todos os dias somente depois
das 18 horas
Salário: R$ 15,00
Benefícios: 15 reais por cada produto vendido + comissão de 500 com venda de 3
produtos ao dia.
Observações: Vendas por watss, Fac e celular. ---- Duvidas Ana watts 993728026
somente responderei depois das 18 horas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana watts
993728026 para o e-mail caseblackstore@gmail.com com a sigla CBS no campo
assunto até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de vendedor LOUVEIRA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE DE VENDAS. / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa de grande porte. Está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Maior de 18 anos, ENSINO MÉDIO COMPLETO e conhecimento
básico em informática. NÃO É NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA.
Requisitos: Prospecção de clientes interessados, realizar negociações, apresentação
do produto, assinatura de contrato e agendamento de visitas.
Salário: a combinar
Benefícios: Treinamento diferencial, grandes comissões e ferramentas de trabalho.
Observações: Para trabalhar como autônomo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail recrutamentorhevento@gmail.com com a sigla Vendas no campo
assunto até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Assistente de vendas. No Emprega Campinas. É 100% grátis!

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONO / CAMPINAS E RMC / SP / 8
VAGA(S)
Televisita, há 22 anos trabalhamos com mídia online e estamos abrindo mercado
em Campinas. Está com 8 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Prospectar empresas.
Requisitos: Necessário carteira com empresas de Campinas e Região, com acesso a
diretores ou decisores, para venda de sistema de vendas único no mundo, através
de mídias online com resultados comprovados.
Salário: a combinar
Benefícios: Excelente comissionamento.
Observações: PJ, necessário ter empresa para emissão de nota. Venha vender o
serviço certo, na hora em que seus clientes mais precisam!
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ANA para o e-mail
rh@televisista.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONO no Emprega
Campinas. É 100% grátis!

COORDENADOR DE VENDAS EXTERNAS / JUNDIAÍ / SP / 1 VAGA(S)
Empresa parceira Comgás, no ramo de construção civil. Está com 1 vaga(s) em
aberto para JUNDIAÍ / SP.
Responsabilidades: Acompanhar diariamente todas as atividades da equipe,
avaliando resultados; Distribuir as tarefas; Controle de carteira.
Requisitos: Experiência em coordenação de equipes e vendas porta a porta. Ensino
médio completo.
Salário: a combinar
Benefícios: Salário + Refeição + Convênio médico
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Helen para o email hsilva@uniforteam.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
01/06/2016.
Veja outras vagas de Coordenador de Vendas Externas no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Assessor (a) Comercial
Código da vaga: k4257-1
Ramo da empresa: Serviços - Adquirente de Cartões de Crédito

Cidade: Jundiaí/SP
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 02/05/2016
Previsão de encerramento: 02/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pXxKyD

REPRESENTANTE COMERCIAL / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Atacadista de máquinas e ferramentas manuais está com 1 vaga(s) em aberto para
Campinas.
Responsabilidades: Representante Comercial Autônomo
Requisitos: Conhecimento em máquinas, ferramentas manuais para indústria,
construção civil, centro automotivos, agrícola, jardinagem, EPI, etc. Já ter atuado
com vendas externas ou representação.
Salário: a combinar
Benefícios: Comissões sobre vendas, trabalho autônomo.
Observações: Não serão analisados currículos que estejam fora do perfil. Vaga
destina para profissionais com experiencia no mercado de trabalho.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail cv.ferramentas@gmail.com com a sigla Campinas no campo assunto
até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Representante Comercial no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

GERENTE DE VENDAS EXTERNA / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / ARARAQUARA
/ UMA VAGA (S)
Comércio atacadista de Ferragens e Ferramentas está com 1 vaga(s) em aberto
para São José do Rio Preto / Araraquara.
Responsabilidades: Acompanhar a equipe de vendas externa. Atuar de maneira
estratégica e criativa visando identificar novas oportunidades de negócios para a
empresa. Coordenar, treinar e capacitar à equipe comercial.
Requisitos: Experiência comprovada com supervisão de vendas externas no
segmento de ferragens, ferramentas, EPI’s. Vendas para atacado. Elaboração de

relatórios gerenciais, gestão de equipe. Residir em São José do Rio Preto, ou
cidades próximas. Curso Superior
Salário: a combinar
Benefícios: Comissão sobre vendas, celular, notebook, Km até completar o prazo de
experiencia, após o prazo carro da empresa. Convenio medico co participativo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
processoseletivo.444@gmail.com com a sigla Externo no campo assunto até o dia
30/05/2016.
Veja outras vagas de GERENTE DE VENDAS EXTERNA no Emprega Campinas. É
100% grátis!

CONSULTOR DE VENDAS / VALINHOS, VINHEDO E HORTOLANDIA / 4
VAGA(S).
Empresa com 25 anos em expansão, atuante na área da Beleza em Salões de
Cabeleireiros. Está com 4 vaga(s) em aberto para VALINHOS, VINHEDO E
HORTOLANDIA.
Responsabilidades: Ter experiencia com vendas e/ou representação. Carteira de
clientes será um forte diferencial. Trabalho Autônomo, comissionado pela empresa.
Plano de Carreira. Ter Força de vontade e responsabilidade. Ter próprio carro e
acima de 18 anos.
Requisitos: Visitar salões de beleza, apresentando nossa linha de produtos. Gerar
negociações, fidelização e fechamento de vendas. Gostar do Ramo de beleza
podendo ser Homem ou mulher, para propagar nossa marca!
Salário: a combinar
Benefícios: Comissões + brindes e ganhos com formação de equipe. Atenção: Não
possui Salário Fixo, Trabalho Autônomo comissionado.
Observações: Horário Flexível, Entrevista Realizada na Sede da Empresa
(CAMPINAS/SP).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LUCILENE para o
e-mail mf.lucilene@gmail.com com a sigla CONSULTOR DE VENDAS no campo
assunto até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Consultor de Vendas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

REPRESENTANTE VENDAS / SUMARÉ, NOVA ODESSA, AMERICANA / 4
VAGA(S).
Empresa com 25 anos em expansão, atuante na área da Beleza em Salões de
Cabeleireiros com venda direta está com 4 vaga(s) em aberto para SUMARÉ, NOVA
ODESSA, AMERICANA.
Responsabilidades: Visitar salões de beleza, apresentando nossa linha de produtos.
Gerar negociações, fidelização e fechamento de vendas. Gostar do Ramo de beleza
podendo ser Homem ou mulher, para propagar nossa marca!
Requisitos: Ter experiencia com vendas e/ou representação. Carteira de clientes
será um forte diferencial. Trabalho Autônomo, comissionado pela empresa. Plano
de Carreira. Ter Força de vontade e responsabilidade. Ter próprio carro e acima de
18 anos.
Salário: a combinar
Benefícios: Comissões + brindes e ganhos com formação de equipe. Atenção: Não
possui Salário Fixo, Trabalho Autônomo comissionado.
Observações: Horário Flexível, Entrevista Realizada na Sede da Empresa
(CAMPINAS/SP).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de João Adriano para
o e-mail jabizaio@gmail.com com a sigla Representante VD no campo assunto até o
dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Representante Vendas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista Comercial
Código da vaga: k3422-221
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/05/2016
Previsão de encerramento: 12/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WwwwZr

CONSULTOR DE VENDAS / CAMPINAS / 4 VAGA(S)
Clube Morena Rosa está com 4 vaga(s) em aberto para campinas.
Responsabilidades: Atendimento a clientes e pos vendas
Requisitos: Atendimento a clientes pos venda exp.com moda feminina vestuário
Salário: a combinar
Benefícios: vale transporte
Observações: disponibilidade de horário
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de patrícia para o email patricia.espacorio@gmail.com com a sigla consultor no campo assunto até o
dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de consultor de vendas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Prospecção de clientes e geração de leads de vendas /
Televendas ativo e desenvolvimento de carteira própria / Negociação e fechamento
de propostas comerciais / Atendimento a clientes já cadastrados / Elaborar
orçamentos e propostas comerciais.
Requisitos: Imprescindível experiência no setor comercial com foco em VENDAS /
Experiência com televendas / Organização e postura / Boa comunicação.
Salário: R$ 1.600,00
Benefícios: VT, Refeição no local, convênio médico.
Observações: De segunda a sexta, período integral.
Il usinagem.vagas@gmail.com com a sigla ASSIT COMERCIAL no campo assunto
até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE COMERCIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Promotor (a) Vendedor (a)
Código da vaga: k444-1297
Ramo da empresa: Odontologia - Consultórios
Cidade: Natal/RN
Salário: 1 a 2 salários mínimos

Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 16/05/2016
Previsão de encerramento: 30/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/24WbdCc

Vendedor (a)
Código da vaga: k3961-14
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: São José/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 16/05/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/24Wb5m6

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k4273-1
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Mogi Das Cruzes/SP
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 20
Data de abertura: 16/05/2016
Previsão de encerramento: 31/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/24Wbd5d

VENDEDOR EXTERNO / SUMARÉ / SP / 2 VAGA(S)
Distribuidora de carnes e derivados está com 2 vaga(s) em aberto para SUMARÉ /
SP.
Responsabilidades: Vendas
Requisitos: Experiências em vendas, possuir veiculo próprio.
Salário: a combinar
Benefícios: Comissão e premiação
Observações: Residir somente em Sumaré
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gisele para o email curriculum@trendalimentos.com.br com a sigla Vend. Externo no campo
assunto até o dia 05/06/2016.
Veja outras vagas de Vendedor Externo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Vendedor - Fortaleza
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Centro
Atividades:
Atendimento ao cliente, vendas, organizar mercadorias, buscar mercadorias em
outra loja.
Requisitos:
Conhecimento em informática
Pacote Office
Desejável experiência em material elétrico
Dias da Semana: De segunda-feira a sábado
Horário / Período:
A definir
Trabalha aos sábados
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista Comercial - Fortaleza
Descrição Detalhada

Atividades:
Realizar análise de relatórios de estoques para remanejo de produtos
Requisitos:
Ensino superior completo em administração, processos gerenciais.
Conhecimento do pacote Office
Sistemas de gestão empresarial
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Assistência Farmacêutica, Convênio com Instituições de Ensino,
Convênio com Academia.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Representante Comercial - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: editora
Atividades:
Relacionamento e busca de novos clientes (gráfica)
Requisitos:
Experiência no seguimentos de vendas para empresas gráficas
Imprescindível ter experiência com gráficas
Veículo próprio
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Comissionado: Sim
Benefícios: a combinar
Forma de contratação: Pessoa Jurídica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Gerente de Vendas - Mariana
Descrição Detalhada
Atividades:
Gerenciar o cumprimento do processo de vendas
Da rota por cronogramas, fluxo de informações e processos.
Acompanhar os
Resultados da área desenvolvendo estratégias de acordo com as políticas da
Empresa
Negociar com os supervisores de vendas metas de volume, preço e.
Cobertura mensal
Visitar o mercado avaliando oportunidades, preços ações de.
Concorrentes e satisfação dos clientes
Capacitar constantemente à equipe de
Vendas tanto tecnicamente quanto em treinamentos teóricos
Participar de
Seleção dos novos funcionários
Realizar reunião diária com a equipe de
Vendas.
Requisitos:
Experiência em gestão da área comercial
Preferencialmente que tenha atuado no segmento de
Bebidas
Formação superior completa
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 Comercial de Vendas - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Atividades:
Exercer todas as rotinas do setor comercial
Fazer cotação de preços, orçamentos, compras no mercado.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir

A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Convênio Médico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de Vendas - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Segmento: varejista (telecomunicações)
Atividades:
Avaliar e gerenciar as despesas do PDV, visando cumprir o orçamento determinado
evitando desperdícios e gastos desnecessários.
Promover rotinas de feedbacks com sua equipe
Promover o trabalho em grupo
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Das 11h00min horas às 19h00min horas
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Comissionado: Sim
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Diretor de Operações - VAREJO / SP-SP
Código da vaga: v1353008
Nível hierárquico: Diretoria
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Julho de 2016
- Responderá pela Gestão (lojas próprias, franquias e e-commerce) e pelo processo
de expansão;
- Foco em gestão de estoques/compras, fortalecimento da marca e ganho de
market share;

- Definição e implementação de estratégias para alavancagem dos resultados nos
Pontos de Vendas. Proposição de estratégias de alta desempenho para operações
dos canais de vendas;
- Desenvolvimento de novos franqueados, bem como negociação de pontos
comerciais (shoppings) para abertura de novas unidades;
- Aplicação de programas de treinamento de vendas;
- Análise de resultado financeiro e planos de ação para melhoria de desempenho
em função de tamanho de loja, público-alvo e perfil de consumo;
- Desenvolvimento de CRM e ferramentas de Relacionamento com o Cliente;
- Desenvolvimento e treinamento de equipes, implantação de gestão dos resultados
operacionais e financeiros;
- Graduação em Administração, Economia ou Engenharia, com especializações em
varejo e marketing.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353008/diretor-de-operacoesvarejo-sp-sp#sthash.m7UnUoHK.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Comercial - PORTA A PORTA - MANAUS
Código da vaga: v1352775
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Manaus / AM / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Julho de 2016
RESPONSABILIDADES
Monitorar a equipe externa de vendedores em visitas e plantões
ATIVIDADES
·
Atuar prioritariamente com a equipe em campo;
·
Acompanhar a produtividade de sua equipe através da ferramenta de
gestão;
·
Direcionar e roteirizar a equipe;
·
Promover e auxiliar no desenvolvimento da equipe (identificar as
oportunidades de melhoria de desempenho através de coaching e opinião);
·
Garantir a entrega dos resultados de sua respectiva equipe;
·
Orientar a equipe de vendas sobre novas políticas da empresa, condições de
vendas em vigor, campanhas promocionais, produtos em lançamento, novas
estratégias de marketing;
·
Realizar e auxiliar o processo de seleção de vendedores.
·
Para os cargos de vendedores só poderão participar do processo. Os
colaboradores que estão ou já tenham participado do programa padrinhos.
PRÉ-REQUISITOS
·
Pacote Office

·
Disponibilidade de horário para plantões aos fins de semana
·
Facilidade na comunicação;
·
Negociação.
·
Experiência com Vendas e relacionamento com clientes
·
Superior completo.
·
CNH categoria B com pontuação inferior a 10 pontos sem nenhuma multa
gravíssima
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352775/supervisor-comercialporta-a-porta-manaus#sthash.YSNKRLXx.dpuf
www.vagas.com.br

Executivo (a) de Vendas
Código da vaga: v1338185
Nível hierárquico: Pleno
Local: Vila Velha / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
• Garantir a qualidade da comercialização, estando sempre atento às tendências do
mercado, através de prospecção e manutenção de bom relacionamento com os
clientes e visitas aos concorrentes;
• Acompanhar mensalmente os resultados de receita comercial, através da análise
do realizado x metas;
• Garantir a exatidão das informações, através da análise de informação junto à
área comercial;
• Garantir o sucesso de todas as etapas da comercialização em tempo hábil,
através do bom relacionamento com as áreas de arquitetura, financeiro e
comercial;
• Contribuir com a comercialização, identificando oportunidade de expansão de
marcas.
• Preparação de propostas comerciais e negociações com clientes;·.
• Acompanhamento do pós-venda;
Requisitos:
- Ensino Superior completo;
- Desejável vivência na área comercial;
- Pacote Office Avançado;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338185/executivo-a-devendas#sthash.3OzmiC2J.dpuf
www.vagas.com.br

Promotor de Vendas - Com moto
Código da vaga: v1352947
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Promotor de Vendas com moto
Horário: 6x1
Salario: 1257,81 + vale combustível 350,00 mês + VR 13,00 + VT + AM + AO +
periculosidade + hora extra.
Atividades: REPOSIÇÃO DE PRODUTOS DA CRUSOE NAS GONDULAS DO MERCADO,
ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS.
Necessária experiência com ponto de vendas.
Local de trabalho: Cotia, Granja Viana, Osasco, Barueri, Cajamar, Embu das Artes.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352947/promotor-de-vendascom-moto#sthash.LqfUP3m3.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE COMERCIAL - 6 HORAS
Código da vaga: v1352513
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 30 de Junho de 2016
Requisitos:
- Imprescindível vivência em vendas;
- Superior em curso ou completo;
- Boa comunicação, poder de negociação e persuasão sem ser repetitivo; clareza e
objetividade, automotivação, gosto por desafios complexos; equilíbrio emocional e
imparcialidade para tratar de situações inusitadas; foco em resultado; firmeza para
contornar objeções com segurança.
Atividades:
- Atuar com vendas por telefone;
- Identificar a necessidade dos clientes, auxiliando na avaliação das opções de
produtos ou serviços disponíveis, facilitando sua tomada de decisão;
- Propor e valorizar alternativas atrativas para demonstrar vantagens efetivas ao
cliente, com o objetivo de conduzir o atendimento para efetivação da venda ou
serviço.
Informações adicionais:
- Local de trabalho - São Bento - Centro São Paulo;

- Disponibilidade para atuar de segunda a sábado.
Oferecemos:
- Salário fixo + Comissionamento
- VR
- VA
- Assistência Médica e odontológica;
- Seguro de vida;
- Previdência Privada;
- Participação nos Lucros;
- Auxílio creche;
- Desconto nos produtos da empresa;
- Bolsas de estudos de 50% para graduação, pós-graduação e MB, após 3 meses de
Cia.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352513/assistente-comercial6-horas#sthash.JNnrczXt.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA COMERCIAL SENHOR
Código da vaga: v1352592
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Junho de 2016
ANALISTA COMERCIAL SR.
Atividades:
- Análise de proposta;
- Desenvolvimento das tabelas de vendas;
- Suporte ao marketing;
- Atendimento das imobiliárias;
- Apresentação para os corretores;
- Relatórios de vendas.
Requisitos:
- Conhecimento em Excel avançado;
- Power Point;
- Matemática Financeira;
- Negociação.
Vivência na área de Construção Civil.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352592/analista-comercialsr#sthash.ZYV9R9qw.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Vendas
Código da vaga: k337-986
Ramo da empresa: Indústria de Pneus e Câmaras
Cidade: Parauapebas/PA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 20/05/2016
Previsão de encerramento: 30/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1sIHxLu

REPRESENTANTE COMERCIAL / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
FRANQUIA DE ESCOLAS DE FUTEBOL EM EXPANSÃO CONTRATA está com 1 vaga(s)
em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Vendas
Requisitos: Experiência em vendas de serviços, franquias, seguros, consórcios, etc.
Salário: a combinar
Benefícios: Fixo. Ajuda de custo. Comissões.
Observações: Com veículo próprio
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Simone para o email silima3234@gmail.com com a sigla DIVULGADOR no campo assunto até o dia
01/06/2016.
Veja outras vagas de REPRESENTANTE COMERCIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

VENDEDOR EXTERNO / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
Allis Field Marketing contrata para vaga efetiva: está com 1 vaga(s) em aberto para
PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Irá prospectar novos clientes, manutenção de carteira, irá atuar
com venda de máquinas para captação de crédito/ débito.
Requisitos: Necessário ter ensino médio completo. Desejável já ter atuado com
vendas externas, preferencialmente porta a porta. Vaga efetiva. Diferencial se tiver
veiculo próprio. Ganhos médios de até 3000,00.
Salário: R$ 1.500,00

Benefícios: Comissão Ajuda de Custo- VT Vale Refeição, Cesta Básica, Convênio
Médico e Odontológico, Seguro de Vida, Celular Corporativo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ERMELINDA
TEIXEIRA para o e-mail ermelinda.teixeira@allis.com.br com a sigla EXTER
PIRACICABA no campo assunto até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Vendedor Externo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COMUNICAÇÃO

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

ASSISTENTE DE MARKETING / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Educação Financeira está com 1 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 indesiner.
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: 1
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

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

OPERADOR DE TELEMARKETING / PIRACICABA / SP / 4 VAGA(S)
EMPRESA CONTRATA PARA INICIO IMEDIATO está com 4 vaga(s) em aberto para
PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: TELEMARKETING ATIVO VAGA DE ESTÁGIO (NECESSÁRIO
ESTAR ESTUDANDO)
Requisitos: SEM EXPERIÊNCIA PRIMEIRO EMPREGO A PARTIR DE 16 ANOS
PREFERÊNCIA SEXO MASCULINO PRÉ-REQUISITO: COMUNICATIVO
Salário: R$ 500,00
Benefícios: PRÊMIO PARA QUEM ATINGIR AS METAS VALE-TRANSPORTE
Observações: TRABALHAR DE SEG Há SÁB 5 HORAS POR DIA EMPRESA SE PROPÕE
A DAR TREINAMENTOS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de DANIEL para o email RHPIRA2016@BOL.COM.BR com a sigla OP/TELEMARKETING no campo
assunto até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de operador de telemarketing no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente de Comunicação
Código da vaga: v1347348
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Florianópolis / SC / BR
ATIVIDADES:
Realizar a operacionalização da comunicação da Cooperativa com os diversos
públicos, elaborando relatórios de mídia, atendimento e consultoria às áreas
internas na realização da comunicação, acompanhando a aplicação e/ou utilização
da marca e do posicionamento Unimed.
REQUISITO NECESSÁRIO:
Ensino Médio Completo;
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, email).
Conhecimento em Técnicas de Negociação;
Oratória;
Planejamento;
Conhecimentos em Mídias Digitais.
Redação.
REQUISITO DESEJÁVEL:
Cursando Ensino Superior, preferencialmente em Comunicação Social - Habilitação
Jornalismo, Publicidade ou Letras Português.
SALÁRIO:

R$ 1.713,99
BENEFÍCIOS:
Vale Alimentação/Refeição;
Vale transporte;
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Auxilio creche;
Plano de Cargos e Salários.
CARGA HORÁRIA:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h48.
LOCAL:
Hospital Unimed (São José).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347348/assistente-decomunicacao#sthash.yAVCCRRb.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Corporativa Pl
Código da vaga: v1334113
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Experiência necessária: Experiência em comunicação corporativa/empresarial.
Atividades a serem desempenhadas: Consultoria de comunicação às áreas de
negócio da companhia;
Relacionamento com a imprensa de interesse da empresa;
Apoio em todas as demandas de comunicação interna;
Apoio à realização de eventos institucionais e de produto;
Apoio à gestão da frota de veículos de imprensa da organização;
Responsabilidade por processos administrativos da área de comunicação
corporativa.
Pós-graduação na área será um diferencial.
Inglês Avançado.
Salário, VT, VR e Seguro de Vida.
Horário de trabalho: Seg a sex das 07hs às 16hs ou 09hs às 18hs, jornada flexível
c/ 1h de intervalo.
VAGA TERCEIRIZADA - CLT
Local de trabalho - Av. Nações Unidas/ SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334113/analista-decomunicacao-corporativa-pl#sthash.zoV7gTf5.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Comunicação e Marketing Jr.
Código da vaga: v1347443
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Atender, orientar e garantir o pronto atendimento ao público em geral para a
prestação de informações e orientações.
Auxiliar na elaboração de pesquisas de mercado, envolvendo a preparação e
aplicação de questionários, tabulação e análise dos resultados.
Auxiliar na preparação de campanhas de mala direta, preparando o Mailing List, e
auxiliando na elaboração da redação do material a ser divulgado.
Auxiliar no levantamento junto aos veículos de comunicação informações sobre
preços, prazos e outros detalhes de custos.
Preparar relatórios de ligações atendidas e os tipos de solicitações, disponibilizando
os dados para análise e informações gerencias.
Agendar e realizar visitas monitoradas ao campus, de interessados aos cursos.
Propor alternativas de trabalho para área, visando o aprimoramento das atividades.
Organizar Banco de Dados e tratar às informações.
Auxiliar na estruturação de um “Sistema” para acompanhar o processo de
captação.
Garantir que as atividades aconteçam de forma estruturada, organizada, dentro da
sistemática estabelecida.
Elaborar Mailing para campanhas de marketing.
Executar outras tarefas correlatas, conforme a necessidade ou critério de seu
superior.
Horário de trabalho: Segunda a quinta das 08:00 às 18:00 e sexta feira das 08:00
às 17:00 - 44 horas semanais.
Benefícios: Ass. Médica, Odontológica, Seguro de Vida, Vale-refeição e Vale
transporte.
Salário a combinar
Local de trabalho - Perdizes - Zona Oeste de Trabalho.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347443/auxiliar-decomunicacao-e-marketing-jr#sthash.JnUIopCk.dpuf
www.vagas.com.br

INSTALADOR E REP EQUIP DE COMUNICAÇÃO
Código da vaga: v1347745
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Sete Lagoas / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsável por disponibilizar serviços de Tv cabo na regional por meio de
instalação de equipamentos de comunicação.

Responsabilidades:
• Habilitar serviços de tv a cabo por meio de instalação de antenas, configuração e
testes necessários;
• Manter serviços de tv a cabo por meio de testes em antenas e cabeamento troca
de peças e equipamentos, execução de testes e configurações.
Formação:
• Ensino médio.
• Desejável técnico de telecomunicações, elétrica, eletrotécnica.
Remuneração:
A Combinar
Benefícios:
Transporte, Alimentação, Assistência Médica, Odontológica, Seguro de Vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347745/instalador-e-rep-equipde-comunicacao#sthash.Yi4UMsSR.dpuf
www.vagas.com.br

Profissional Comunicação Social
Código da vaga: v1347686
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Participar de grupos de Gestão de Mudanças, com agendamento e registro de
reuniões no sistema específico.
Elaborar, consolidar e acompanhar dados de índices e planilhas de apoio;
Abrir e acompanhar solicitações de em apoio à fiscalização;
Elaboração, atualização, acompanhamento e emissão de Relatórios de Demandas
periódicos;
Elaboração e atualização de Apresentações;
Participação de reuniões de trabalho, com agendamento e registro em sistema
específico;
Atendimento às demandas dos clientes e interface com os recursos dos Serviços
Compartilhados;
Controle e atualização do banco de dados, acompanhamento de dados e
manutenção das metas dos indicadores da ferramenta.
Requisitos:
Superior completo em Comunicação Social;
Segunda a sexta
VT + VR + Plano Médico e Odontológico
Enviar Pretensão salarial
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347686/profissionalcomunicacao-social#sthash.a8n4lHvz.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Comunicação Corporativa
Código da vaga: v1348199
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
REQUISITOS:
Experiência em Comunicação Empresarial, Comunicação Interna e Externa,
gerenciamento de crise, redação.
Graduação concluída.
Inglês Avançado.
RESPONSABILIDADES:
Desenvolver estratégia e ações de comunicação integrada para a área de
Combustíveis.
Contribuir para a formação e preparação dos porta-vozes das áreas atendidas em
diversas esferas.
Gerenciar fornecedores de assessoria de imprensa e de comunicação
interna(endomarketing e revistas); relacionar-se com a mídia internacional,
nacional e regional.
Elaborar e alinhar as mensagens-chave da Raízen entre os principais executivos das
áreas atendidas e elaborar discursos.
Mapear temas críticos, monitorá-los e prevenir e gerenciar situações de crise, que
coloquem a reputação da Raízen em risco; mapear stakeholders e contribuir para o
desenvolvimento de plano de ação para o gerenciamento dos mesmos.
Gestão da equipe.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Atuar em São Paulo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348199/coordenador-decomunicacao-corporativa#sthash.deKIF7Kr.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing Sênior (Comunicação Integrada)
Código da vaga: v1347939
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Perfil:
Curioso(a);
Tenha empatia em suas ações;
Colaborativo (a);
Facilidade em trabalhar em grupo;
Persistente;

Tolerante;
Interesse em tecnologia, comportamento humano e inovação;
Compromisso com ética e transparência.
Conhecimentos e Habilidades:
Graduação completa (Jornalismo; Relações Públicas; Publicidade e Propaganda ou
similares).
Domínio da língua portuguesa;
Excelente habilidade com escrita;
Boa comunicação e desenvoltura;
Conhecimento em softwares gráfico, como Adobe Illustrator e Photoshop (Nível:
básico ou intermediário);
Conhecimento nos softwares Word, Excel e Power Point (Nível: intermediário ou
avançado);
Conhecimento na língua inglesa (Nível: intermediário ou avançado);
Atribuições:
Criação de textos para os canais de comunicação interna e externa da empresa
(online e off-line);
Junto ao coordenador, será responsável pela planejamento estratégico e tático de
comunicação organizacional e definição de normas, políticas e indicadores;
Trabalho em parceria com a área de Recursos Humanos para criação dos ritos
corporativos, competências organizacionais e espaços de diálogo com os
empregados;
Interface com a nossa Assessoria de Imprensa, com o objetivo de aumentar a
exposição na mídia (impressa e digital), relacionadas ao negócio da empresa;
Atendimento a jornalistas, redação de press-releases e notas à imprensa, além do
monitoramento diário da mídia;
Planejamento e implementação de projetos de responsabilidade social por meio de
investimento privado e uso de leis de incentivo;
Junto ao time de comunicação digital, acompanhar a atualização e monitoramento
do website corporativo;
Interface com a agência para a criação de material publicitário.
Diferenciais:
Conhecimento em Branding e estratégias de marca.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347939/analista-de-marketingsenior-comunicacao-integrada#sthash.16Crf26g.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Comunicação e Marketing
Código da vaga: v1349554
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / BR

Quantidade de vagas: uma
Gerente de Comunicação e Marketing
Perfil de liderança
Ambos os sexos
Disponibilidade imediata para atuar na cidade do Rio de Janeiro
Profissional sênior para liderar departamento.
Salário a combinar
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1349554/gerente-decomunicacao-e-marketing#sthash.RXRvC9xi.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento de Comunicação
Código da vaga: v1350491
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais Atividades:
- Planejamento e desenvolvimento das ações de comunicação corporativa e
integrada;
- Levantamento de briefing;
- Captação, reprodução de mensagens chave e produção de textos base;
- Apresentação de ferramentas de comunicação, veiculação de comunicação digital;
- Análise e uso de métricas de engajamento, visibilidade, participação, aderência
quanto aos canais digitais, peças de comunicação, eventos, entre outras ações;
- Iniciativas de comunicação em parceria com escritórios internacionais e interação
com clientes e parceiros não residentes.
Requisitos:
- Superior completo em Jornalismo ou Publicidade;
- Inglês fluente (leitura, escrita e conversação);
- Sólida experiência na área de planejamento de comunicação em empresas de
grande porte, incluindo o processo completo (peça x canal, captação do briefing,
montagem do plano de análise dos KPI’s alcançados);
- Vivência em comunicação integrada para o planejamento das ações corporativas,
conhecimento de comunicação digital;
- Conhecimento das possibilidades e melhor indicação das ferramentas de
comunicação, habilidade na gestão de prazos e divulgação em canais on e off-line;
- Boa redação para elaboração de peças de comunicação, elaboração de briefing.
Observação: Vaga temporária por 3 meses, podendo ser prorrogada por mais 3
meses.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350491/analista-deplanejamento-de-comunicacao#sthash.8Gf7AicO.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Atividades:
Desenvolver e implementar ações
De marketing online e off-line
Captação de novos parceiros e fidelização dos mesmos
Criar estratégias de marketing.
Requisitos:
Necessário atuação com marketing
Experiencial, digital e neuromarketing e também com a área comercial.
Formação superior completa e experiência nas rotinas solicitadas.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Pesquisa de Mercado - Jundiaí
Descrição Detalhada
Superior em publicidade ou marketing.
Experiência na função.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Monitor de Redes Sociais - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Segmento: consultoria
Região / Bairro: Vila Adyana

Atividades:
Analisar reputação das marcas nas mídias sociais através de ferramenta on-line e
planilhas.
Requisitos:
Possuir 18 anos completos, possuir o ensino médio completo, disponibilidade de
horário, ter bom relacionamento interpessoal e compromisso.
Conhecimento básico pacote Office - Microsoft PowerPoint, Microsoft Word e
Microsoft Excel.
Desejável possuir experiência anterior em call Center.
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

Designer Gráfico - São Paulo
Descrição Detalhada
Atividades:
Elaboração de projetos gráficos de informação impressa e criação de artes de
comunicação visual online e off-line
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 de Trade Marketing - São Paulo
Descrição Detalhada
Atividades:

Atuar na coordenação das ações de trade marketing por canais de vendas,
marketing institucional, analise de ambiente de marketing.
Gestão de marca, estratégias de precificação, mix de marketing.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de comunicação sênior
Código da vaga: v1352862
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Junho de 2016
Responder pelo processo de comunicação interna, por meio de ações de
comunicação integrada, que favorecem a unicidade de linguagem e identidade
corporativa na veiculação das informações, de forma a alcançar os objetivos da
empresa. Participar junto à diretoria da área de Gestão de Gente do planejamento
de comunicação anual da empresa, com definição das ações em alinhamento a
estratégia de negócios, de modo que o projeto de comunicação assuma a filosofia
do negócio, contribuindo para o alcance das metas da empresa. Ser responsável
por atividades de endomarketing. Apoiar projeto de reposicionamento da marca,
implantando ações de marketing. Ser responsável pela intranet e projetos de
comunicação interna em parceria com outras áreas.
Apoiar na organização de eventos.
Necessário ter experiência com comunicação interna e com ferramentas que
possibilitem a execução: (Fluig /SharePoint/connections).
Ensino Superior completo em Comunicação e desejável Pós Graduação em áreas
afins.
Domínio do pacote Office e Adobe.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352862/analista-decomunicacao-senior#sthash.8GjAkoQa.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Sistemas TV-I RPC Londrina
Código da vaga: v1353088
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Londrina / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
O QUE FAZ:
Operar as unidades móveis (Jornalismo e Produção – UMJ) para atender as
demandas ao vivo nos telejornais e gravações.
Aprovação de materiais publicitários, geração e recepção de áudio e vídeo.
Operação de áudio e vídeo ao vivo.
Apoio nas operações que envolvem uso de informática.
Auxílio ao jornalismo.
CARACTERÍSTICAS:
Cursando graduação ou curso técnico.
Conhecimento em redes de computadores.
Habilitação categoria B.
Disponibilidade para escalas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353088/operador-de-sistemastv-i-rpc-londrina#sthash.9ezO8etM.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comunicação
Código da vaga: v1352389
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barretos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Junho de 2016
Atividades:
Elaborar pesquisas de mercado, envolvendo a preparação dos questionários,
orientação aos pesquisadores, acompanhamento e auditoria do trabalho de campo,
tabulação e análise dos resultados.·.
Auxiliar na preparação de campanhas de mala direta, preparando o Mailing List,
elaborando a redação do material a ser divulgado.·.
Manter contatos com a imprensa para distribuição de press-releases, elaboração de
reportagens sobre a empresa, agendando e coordenando as visitas dos
jornalistas.·.
Acompanhar o processo de produção gráfica de peças publicitárias, tais como
folhetos com ofertas, incluindo verificação dos produtos ofertados, preparação das
fotos e outros detalhes gráficos.·.

Acompanhar cada fase do processo de produção de "VT" e outras peças para
publicidade em rádio e televisão, envolvendo a compra de tempo,
acompanhamento de inserções e pagamento de faturas.·.
Identificar locais para montagem de "outdoors", em conjunto com a gerência de
vendas.·.
Organizar eventos como seminários, exposições e convenções, elaborando a
programação conforme o objetivo e público-alvo em cada situação.·.
Redigir peças de publicidade institucional, elaborando manuais, folhetos, quadros
de avisos, cartazes, circulares, informativos, sinalizações e outros materiais
relacionados com comunicação.·.
Manter contatos com patrocinadores de eventos que evolvam a divulgação do nome
da empresa.·.
Controlar dados e resultados relacionados com concursos internos para aumento de
vendas.
Levantar junto aos veículos de comunicação informações sobre preços, prazos e
outros detalhes de custos.·.
Requisitos:
• Ensino Superior Completo
• Conhecimento em pacote Office intermediário
• Residir em Barretos - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352389/analistacomunicacao#sthash.py9eKS2R.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Comunicação
Código da vaga: v1352533
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração: 17 de Junho de 2016
ATIVIDADES:
Auxiliar no desenvolvimento de ações de comunicação interna e externa, elaborar
conteúdo para redes sociais, site, newsletter, entre outras mídias, criar
informativos internos e presta apoio na assessoria de imprensa.
REQUISITOS:
-> Necessário estar cursando comunicação ou superior em curso Comunicação;
-> Necessário domínio em edição e produção de vídeo;
-> Necessário domínio nas ferramentas: corel draw, photoshop, illustrator.
REMUNERAÇÃO:
A combinar
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352533/assistente-decomunicacao#sthash.CGysffg6.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing e Comunicação
Código da vaga: v1350769
Nível hierárquico: Estágio
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Junho de 2016
. Formação: Ensino superior completo em:
- Administração de Empresas;
- Marketing;
- Comunicação;
- Publicidade e Propaganda;
- Jornalismo;
. Idiomas: Inglês Avançado.
. Excel: Intermediário/ Avançado.
. Departamento:
Marketing & Comunicação
. Descrição da Vaga:
- Vaga temporária - com possibilidade de efetivação;
- Responsável por atividades focadas em comunicação, apoiando a programação
dos padrões de comunicação visual e escrita da empresa, visando à boa imagem da
mesma. Analisar a organização e cuidar da realização de workshops, eventos,
prospectar oportunidades e interagir com as áreas, participar de reuniões no
trabalho, envolvendo atividades de Marketing, tais como: pesquisas e padronização
de propostas, obter orçamentos de fornecedores, desenvolver as negociações,
analisar propostas e qualidade de materiais, com o objetivo de comprar produtos e
serviços para atender clientes internos da empresa.
• Contribuir com o plano de comunicação e ações relacionadas ao lançamento de
campanhas de comunicação;
• Realizar a interface entre a área e as agências de Publicidade e Propaganda;
• Preparar e analisar dados dos produtos (volume, portfólio, qualidade etc.);
• Desenvolvimento de briefings, cronogramas e follow up;
• Participação na elaboração do planejamento estratégico de campanhas
publicitárias,
• Ações promocionais e eventos;
• Distribuição dos Jobs e acompanhamento das tarefas com agências de
Publicidade;
• Elaboração de apresentações e relatórios pós-eventos. Conferência das planilhas
de custos/orçamentos e controle do budget junto ao cliente;
• Elaborar análises, estratégias e planos de ação para atingir as metas de
comunicação e marketing da empresa;
....... Local: Barueri - SP.
. Benefícios: De acordo com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350769/analista-de-marketinge-comunicacao#sthash.Ag0Vdz37.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Interna
Código da vaga: v1351832
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Junho de 2016
Responsável por todo processo de Comunicação e Eventos Internos. Elaborar e
controlar os comunicados em todos os canais de comunicação corporativo (Revista,
redes sociais em grupos fechados, aplicativo da empresa, entre outros), bem como
estruturar os eventos para os funcionários.
Salário a combinar + VT + VR ou VA + AM + AO + PLR, entre outros.
Horário: Segunda a Sexta-feira das 9:00 às 18:00.
Local: Barra Funda - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351832/analista-decomunicacao-interna#sthash.sGVMwQuH.dpuf
www.vagas.com.br

Contato Publicitário
Código da vaga: v1352644
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 17 de Junho de 2016
Principais Atividades:
* Venda externa de espaços publicitários nos Jornais de Bairros e produtos da
Infoglobo em suas diferentes plataformas;
* Elaborar propostas e planos de mídia, utilizando o portfólio de produtos;
* Controle e desenvolvimento da carteira de clientes anunciantes;
* Entre outras.
Pré-requisitos
* Ensino Superior Completo ou Cursando em Administração, Publicidade, Marketing
ou Economia;
* Veículo Próprio;
* Carteira de Habilitação em dia;
* Experiência anterior com vendas externas ou PAP;
* Experiência com vendas de espaços publicitários será diferencial.
Benefícios Agregados a Vaga:
Auxílio Combustível, Laptop, Celular e Vale Refeição.
Local de trabalho: Niterói / Externo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352644/contatopublicitario#sthash.5gRHaf66.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE MARKETING / VINHEDO / 1 VAGA(S)
Vinhedo - SP está com 1 vaga(s) em aberto para Vinhedo.
Responsabilidades: Suporte nos projetos de marketing e publicidade, apoio ao
departamento comercial, aprimorando a comunicação entre as equipes, visando:
melhorais nos projetos, o reconhecimento da marca, buscando novas tendências e
inovações para empresa.
Requisitos: Marketing, Publicidade e Propaganda. Habilidades em: Croel Draw,
Design de Interiores, AutoCAD e Iluminação.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Seguro de Vida. Assistência Médica e
Odontológica empresa custeia 50% do plano, após o vencimento contrato de
experiência.
Observações: Horário: Seg a Sex: 07:30 as 17:18 - 1h Almoço.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Janaína Camargo
para o e-mail janainacamargo@vieceliefurlan.com.br com a sigla Marketing no
campo assunto até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Marketing no Emprega Campinas. É 100% grátis!

EDUCAÇÃO

COORDENADOR PEDAGÓGIO / MOGI MIRIM / SP / 1 VAGA(S)
Wizard está com 1 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!

Instrutor (a) de Educação Profissional
Código da vaga: k3422-216
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Brumado/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Prestação de serviço
N.º vagas: 1
Data de abertura: 02/05/2016
Previsão de encerramento: 01/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pXxMXe

Instrutor (a) de Educação Profissional
Código da vaga: k3422-217
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Guanambi/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Prestação de serviço
N.º vagas: 1
Data de abertura: 02/05/2016
Previsão de encerramento: 01/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1pXxMXf

Professor - Inglês - Jundiaí
Descrição Detalhada
Segmento: Educação
Requisitos:
Superior completo em letras e inglês fluente.
Experiência na função, em educação infantil
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 13:00 horas às 18:00 horas
A empresa oferece:
Salário: a combinar

Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Educação Infantil - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: organização não governamental
Região / Bairro: Cidade Ademar
Atividades:
Atuar em berçários com crianças de sete meses a dois anos de idade.
Requisitos:
Formado em pedagogia
Responsabilidade e compromisso com o trabalho e alunos.
Flexibilidade para trabalhar em grupo e disposição para aprender.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 07:00 horas às 16:00 horas
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: a combinar
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Orientador Educacional - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Busca de novos alunos para cursos profissionalizantes
Suporte na matriculas e orientar os alunos nas atividades do seu curso
Fazer eventos para captação de novos clientes
Realizar visitas às faculdades, escolas e empresas parceiras
Elaborar relatórios de acompanhamento das atividades desempenhadas
Requisitos:
Gostar de trabalhar com o público em geral

Experiência com atendimento a clientes no ramo de educação e visitas externas
Possuir cnh b
Ensino médio completo
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Comissionado: Sim
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, Assistência
Farmacêutica, Convênio com Instituições de Ensino
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Diretor Escolar - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Atividades:
Supervisão do setor de ensino.
Requisitos:
Superior completo em pedagogia
Desejável pós-graduação em áreas afins
Experiência com gestão de pessoas
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio
Médico, Seguro de Vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador Pedagógico - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: educação

Atividades:
Acompanhar o trabalho dos professores dos cursos regulares e do cec, o
desenvolvimento acadêmico e posturas dos alunos e manter a família informada
Acompanhar as atividades das ordens estudantis
Organizar a aplicação das provas, acompanhar as médias das turmas e discutir,
com a supervisão estratégias para solucionar problemas
Organizar e coordenar reuniões de pais e de professores
Apoiar a direção da unidade na organização dos eventos da escola
Durante o período das férias escolares, coordenar as colônias de férias, fazer
atendimento de pais novatos nas unidades, executar tarefas determinadas pela
gerência pedagógica e direção de unidade.
Requisitos:
Experiência mínima de 2 anos na função
Licenciatura em pedagogia
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 07:00 horas às 13:00 horas
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Cesta
Básica, Auxilio Educação
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Técnico - Pedagogia / Psicologia - São Paulo
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Sapopemba
Atividades:
Trabalhar com crianças e adolescentes de seis a 14 anos de idade.
Requisitos:
Formação superior completa em pedagogia ou psicologia
Experiência na área social e na orientação de arte-educadores.
Conhecer o estatuto da criança e do adolescente.
Conhecer a disciplina positiva.
Saber trabalhar em equipe
Enviar carta de apresentação
Residir na região
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:

Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Orientador Educacional - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Região / Bairro: Ilha do Governador
Requisitos:
Curso superior completo em pedagogia com habilitação em orientação educacional.
Conhecimento das rotinas pedagógicas.
Domínio do pacote Office.
Necessário ter disponibilidade para atuar em horário integral e eventualmente aos
sábados.
Possuir fácil acesso ao local
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio Odontológico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Pedagogo - Itaguaí
Descrição Detalhada
Atividades:
Apto para atuar em diversas áreas educativas e compreender a educação técnica
Capaz de produzir e difundir conhecimentos no campo educacional.
Requisitos:
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 2 anos.
Dias da Semana: De segunda-feira a sábado
Horário / Período:
Das 12:00 horas às 21:00 horas
Trabalha aos sábados das 12:00 às 16:00
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.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 07:30 horas às 11:30 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

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

Assistente Pedagógico - Fortaleza
Descrição Detalhada
Requisitos:
Ensino médio
Superior em áreas administrativas ou pedagógica será um grande diferencial.
Conhecimentos básicos de redes.
Experiência prática em help desk.
Domínio Office.
Necessário disponibilidade para eventos pontuais de grande porte.
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
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador Pedagógico - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada

Segmento: educação (idiomas)
Região / Bairro: Zona Norte
Requisitos:
Desejável superior em letras e experiência na função.
Desejável certificados acadêmicos celta - universidade de Cambridge, delta universidade de Cambridge
Certificados de proficiência de língua inglesa cpe - universidade de Cambridge, ecpe
- universidade de Michigan, ielts - consulado britânico, toefl - educacional testing
service
Informar os certificados que possui dos citados acima.
Imprescindível ser oriundo de escola de idiomas
Enviar foto
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

PEDAGOGO / CAMPI / 3 VAGA(S)
A Gênese Cursos é uma empresa que oferece formação nas áreas de educação e
saúde, através de cursos de especialização e formação está com 3 vaga(s) em
aberto para campi.
Responsabilidades: Prestar cuidados básicos como banho, alimentação, colocar
para dormir, ensinar, brincar, auxiliar nos estudos regulares.
Requisitos: Público alvo livre Empatia com idosos, crianças e bebês Ter concluído o
segundo grau
Salário: R$ 25,00
Benefícios: Salário R$ 25,00 h/aula. Mínimo de aulas semanais 8 horas. Autônomo,
pagamento imediato após a conclusão do bloco de aulas.
Observações: horários noturno: de 17:30 h às 22 h Horários sábados: de 09 h às
17 h
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Melissa Lopes para
o e-mail melissa@genesecursos.com.br com a sigla Pedagogo no campo assunto
até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Pedagogo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COORDENADOR PEDAGÓGICO / COSMÓPOLIS / SP / 2 VAGA(S)
Escola Particular Ensino Regular da Educação Infantil ao Ensino Médio. Está com 2
vaga(s) em aberto para COSMÓPOLIS / SP.
Responsabilidades: Ter conhecimento nos níveis: Educação Infantil, Ensino
Fundamental I, II e Ensino Médio, para exercer um trabalho articulado, visando
oferecer condições para que os professores trabalhem coletivamente, de acordo
com as propostas curriculares em função de sua realidade de forma a se aprofundar
em sua área específica.
Requisitos: Acompanhar, dar suporte, controlar o desenvolvimento da programação
curricular e responder pelo cumprimento do mesmo. Encaminhar alunos quando
necessário a serviços assistenciais de apoio: fonoaudiólogo, oftalmológico,
psicológico. Organizar passeio, festividades comemorativas e particulares da escola.
Propor e coordenar atividade de aperfeiçoamento e atualização de professores.
Participar do Conselho de Classe, assessorar corpo docente em suas necessidades
pedagógicas, assegurando a eficácia do desempenho, entre outras.
Salário: a combinar
Benefícios: VT + (após registro) Cesta Básica.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Seleção para o email selecaoareaescolar@gmail.com com a sigla Coordenação no campo assunto
até o dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de Coordenador Pedagógico no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auxiliar de Educador
Código da vaga: v1336824
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Junho de 2016
Prestar serviços de acolhida aos adolescentes e apoio às funções do educador, bem
como, organização e limpeza do ambiente e preparo dos alimentos, zelando pelo
cuidado com os adolescentes e pelo seu desenvolvimento integral.
Desejável: gostar de trabalhar com criança e adolescente,
Segunda a sexta de 8h as 17h
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1336824/auxiliar-deeducador#sthash.6HviDYPK.dpuf
www.vagas.com.br

Professor - Engenharia Mecânica
Código da vaga: v1353056
Nível hierárquico: Técnico
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES:
Ministrar aulas para o curso de Engenharia Mecânica.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA:
Graduado nas áreas de engenharias.
Especialização completa.
LOCAL DE ATUAÇÃO:
Unic Barão
Rua Barão de Melgaço S/N° CEP: 78025-300
Cuiaba MT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353056/professor-engenhariamecanica#sthash.sbT8hsat.dpuf
www.vagas.com.br

Professor - Engenharia da Computação
Código da vaga: v1353059
Nível hierárquico: Sênior
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES:
Ministrar aulas para o curso de Engenharia da computação.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA:
Graduado nas áreas de engenharia e especialização completa.
LOCAL DE ATUAÇÃO:
Unic Barão
Rua Barão de Melgaço S/N° CEP: 78025-300
Cuiaba MT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353059/professor-engenhariada-computacao#sthash.s91zu6em.dpuf
www.vagas.com.br

Professor - Contabilidade Avançada - Divinópolis
Código da vaga: v1353335
Nível hierárquico: Pleno
Local: Divinópolis / MG / BR
Instituição de Ensino em Divinópolis contrata:
Perfil Comportamental:
Cooperação;
Inovação;
Comprometimento;
Respeito;
Transparência.
Atividades a serem desenvolvidas:
Ministrar aulas nos cursos de MBA em Controladoria e Auditoria, na disciplina de
Contabilidade Avançada.
Datas: A Combinar
Titulação:
Graduação em Contabilidade.
Mestrado Completo.
Requisitos Exigidos:
Experiência Docente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353335/professorcontabilidade-avancada-divinopolis#sthash.kY1ub5Mq.dpuf
www.vagas.com.br

Professor - Teorias e Normas da Ciências Contábeis
Código da vaga: v1352942
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Una campus Betim
Curso: Ciências Contábeis
Perfil Comportamental:
Cooperação;
Inovação;
Comprometimento;
Respeito;
Transparência.
Atividades a serem desenvolvidas:
Ministrar aula de Teorias e Normas da Ciências Contábeis da Una campus Betim.
Titulação:

Necessário Graduação em Ciências Contábeis.
Necessário Mestrado Completo.
Desejável Doutorado
Requisitos Exigidos:
Experiência Docente.
Horário:
Noite - Quinta feira 18:50 às 22:30
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352942/professor-teorias-enormas-da-ciencias-contabeis#sthash.NWjYhBmD.dpuf
www.vagas.com.br

Professor - Gestão Financeira Aplicada a Inteligência - Pós-graduação
Código da vaga: v1353379
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Perfil Comportamental:
Cooperação;
Inovação;
Comprometimento;
Respeito;
Transparência.
Atividades a serem desenvolvidas:
Ministrar aulas nos cursos de Pós-Graduação em Inteligência de Mercado, na
disciplina de Gestão Financeira Aplicada a Inteligência.
Datas: A definir
Titulação:
Graduação em Administração, Economia e áreas afins.
Mestrado Completo.
Requisitos Exigidos:
Experiência Docente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353379/professor-gestaofinanceira-aplicada-a-inteligencia-pos-graducao#sthash.OYSf1E5m.dpuf
www.vagas.com.br

Professor de Idiomas
Código da vaga: v1350553
Nível hierárquico: Pleno

Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 12 de Junho de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Lecionar aulas de idiomas (Inglês);
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Graduação em Letras inglês, Tradução ou Linguística;
Preferencialmente com Pós-graduação
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Experiência com ensino educacional em aulas de inglês.
HORÁRIO DE TRABALHO
Somente aos Sábados das 8:00 às 12:00
LOCAL DE ATUAÇÃO
Anhanguera Pitágoras Votorantim
Avenida Juscelino Kubitschek, 279 - Centro - Votorantim
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350553/professor-deidiomas#sthash.K8Sn7IAv.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Pedagógico
Código da vaga: v1342824
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Junho de 2016
Requisitos:
•Graduação Completa em Psicologia ou Psicopedagogia, diferencial formado ou
cursando Pós-Graduação/ MBA em Pedagogia Empresarial;
•Excel intermediário e PowerPoint avançado;
•Conhecimentos em processos de treinamento e desenvolvimento, mapeamento de
necessidades, planos de desenvolvimento individual e geral (equipe);
•Conhecimentos em metodologias de treinamento e desenvolvimento com
ferramentas e plataformas de EAD;
•Capacidade Critica, Foco no Cliente, Foco em resultados, Flexibilidade e boa
comunicação são competências essenciais para o perfil desejado
Atividades:
•Realizar mapeamento, diagnóstico, desenvolvimento e manutenção dos conteúdos
para capacitação/ treinamento dos funcionários Porto Seguro de acordo com as
necessidades do negócio dos clientes internos e externos.
•Auxiliar na formulação, reformulação e manutenção dos programas de formação
de supervisores e instrutores de treinamento;

•Elaborar e apresentar relatórios dos resultados de treinamentos, reciclagens e
nivelamentos;
•Visitar periodicamente as operações, instrutores e monitores visando identificar
oportunidades de melhorias nos treinamentos, reciclagens e nivelamentos
existentes;
•Fazer benchmarking para busca das melhores práticas do mercado em relação a
programas de capacitação e desenvolvimento.
Oferecemos:
Contratação CLT + Beneficios Praticados pelo mercado.
Local de Trabalho: Campos Elísios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342824/analistapedagogico#sthash.A7MrCsyo.dpuf
www.vagas.com.br

PEDAGÓGICA (O) - Treinamento
Código da vaga: v1350637
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 14 de Junho de 2016
Perfil profissional:
Opção 1: Profissional graduado em Terapia Capilar, com conhecimento comprovado
nas áreas de Colorimetria Capilar e Cosmetologia
Opção 2: Profissional graduado em Química, com conhecimentos nas áreas de
Colorimetria Capilar e Cosmetologia Estética
Opção 3: Profissional graduado em Cosmetologia Estética, com conhecimentos
comprovados nas áreas de terapia capilar e colorimetria.
Competências:
Facilidade de Relacionamento Interpessoal; Organização e Planejamento;
Dinamismo;
Boa Comunicação Oral e Escrita;
Identificação com o setor da Educação.
Conhecimentos específicos:
Visa ismo, Design em Cortes, Colorimetria Capilar, Progressivas, Cosmetologia,
Tricologia, Tratamentos capilares.
Principais atividades do cargo:
Elaborar textos técnicos da área de cabeleireiro; Revisão técnica de materiais
didáticos que envolvam os cursos Cabeleireiro, Maquiagem, Manicure, Barbeiro,
entre outros; Elaborar planos de aula de acordo com a metodologia da instituição;
Planejar e executar projetos educacionais para o segmento da beleza.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350637/pedagogica-otreinamento#sthash.WPo0Ts7T.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR (A) PEDAGÓGICO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
ESCOLA DE INGLÊS E INFORMÁTICA está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: COORDENAR EQUIPE DE PROFESSORES E TRAINEES
PEDAGÓGICOS, CUIDAR E ACOMPANHAR OS ALUNOS, DAR OPINIÃO E REUNIÕES
COM OS PAIS. FAZER LIGAÇÕES PARA ALUNOS E CONTRATAR E TREINAR
PROFESSORES E TRAINEES.
Requisitos: TER INGLÊS AVANÇADO, SER DINÂMICO E COMUNICATIVO. FOCADO E
DETERMINADO. TER EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM COORDENAÇÃO
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: SALARIO FIXO, PRÊMIOS POR RESULTADO, ASS. MEDICA, ASS.
ODONTO, PLANO DE CARREIRA E DEMAIS BENEFÍCIOS.
Observações: TRABALHO DE SEGUNDA A SÁBADO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de TARCISO para o
e-mail tarciso@cursoenjoy.com.br com a sigla COORD/CAMP no campo assunto até
o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

PROFESSOR DE INGLÊS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escola de Inglês e Centro Certificador TOEIC está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Dar aulas para adolescentes e adultos
Requisitos: Professor Formado ou em formação, com experiência em dar aulas.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Residir somente em Campinas. Salário e horários á combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Felipe para o email curriculo.cial.escola@gmail.com com a sigla Prof. no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Professor de Inglês no Emprega Campinas. É 100% grátis!/

ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE MATERIAIS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotinas do Setor de engenharia.
Requisitos: Necessário curso Superior em engenheiro/">Engenheiro de Materiais.
NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
metalurgica_campinas@yahoo.com.br com a sigla Engenheiro/Materiais no campo
assunto até o dia 26/05/2016.
Veja outras vagas de Engenheiro de Materiais no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Engenheiro Segurança do Trabalho - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: construção civil
Região / Bairro: Centro Sul
Requisitos:
Formação em engenharia de segurança do trabalho
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 07:00 horas às 10:00 horas
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Cesta Básica, Bonificação
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

ENGENHEIRO AGRÔNOMO / BOA ESPERANÇA DO SUL / 1 VAGA(S)
Seleção engenharia está com 1 vaga(s) em aberto para Boa Esperança do Sul.
Responsabilidades: Planejar, coordenar atividades do uso de recursos naturais
renováveis e ambientais. Elaborar documentação técnica e científica. Orientar e
supervisionar atividades relativas a podas de árvores, prestar contas referente ao
órgão fiscalizador das atividades realizadas. Executar trabalhos internos e externos,
conservação e coordenação de serviços em áreas ajardinadas como: verificar e
entregar máquinas, equipamentos, ferramentas e materiais pertinentes a execução
da obra. Necessário experiência
Requisitos: Acompanhamento de Obras / Execução de Obras / Meio Ambiente
Cursos: Graduação em Engenharia Agronômica
Salário: a combinar
Benefícios: Tíquete-alimentação, Tíquete-refeição, Vale-transporte
Observações: De segunda a quinta, das 7h às 17h, e sexta das 7h às 16h Executar
trabalhos internos e externos, conservação e coordenação de serviços em áreas
ajardinadas como: verificar e entregar máquinas, equipamentos, ferramentas e
materiais pertinentes a execução da obra. Necessário experiência.
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site selecaoengenharia.com.br
para o código de identificação da vaga 06960 até o dia 25/05/2016.
Veja outras vagas de Engenheiro Agrônomo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Engenheiro Jr
Código da vaga: v1349818
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Olímpia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Responsabilidades:
Participar da coordenação dos projetos de planejamento e desenvolvimento agrícola
de todas as Unidades. Acompanhar a montagem e avaliação dos ensaios, assim
como, elaborar relatórios e divulgar os resultados. Realizar análises estatísticas dos
ensaios.
Requisitos necessários:
Formação superior completa em Agronomia ou Engenharia Agronômica.
Conhecimentos no cultivo de cana-de-açúcar e experimentação agrícola.
Pacote Office básico.
Local de Trabalho:
Olympia - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1349818/engenheirojr#sthash.Ln4FQEZe.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Produção Sênior
Código da vaga: v1347382
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
Coordena e/ou desenvolve atividades ligadas a projetos de engenharia civil;
orçando, planejando, executando, controlando, comprando, gerenciando e
fiscalizando os diversos serviços e equipes envolvidos na execução da obra, visando
à conclusão do empreendimento.
Requisitos:
Imprescindível sólida experiência na produção de edificações.
Superior completo em Engenharia.
CREA Ativo.
Localização: Ipanema, Rio de Janeiro.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347382/engenheiro-deproducao-senior#sthash.GY8l7w8K.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Naval Júnior
Código da vaga: v1348268
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Irá elaborar, executar e dirigir projetos de estruturas de navios e outras
embarcações, preparar especificações, desenhos, técnicas de execução e outros
requisitos, para possibilitar a construção, montagem e manutenção dos
equipamentos e instalações projetados.
Imprescindível: Ensino Superior Completo
CREA Ativo
Inglês Intermediário
Local: Barra Funda/SP
Benefícios: VR, VT e IS
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348268/engenheiro-navaljunior#sthash.z0scpW5u.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Especialista
Código da vaga: v1348384
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Objetivos do Cargo
Assegurar que as montagens, manutenções e assistências técnicas das centrais e
redes de Gás LP atendam às Normas vigentes, à ISO, e às melhores práticas de
engenharia dentro das previsões de investimento e orçamento garantindo a
segurança dos clientes e a conservação dos ativos da empresa.
Principais Atividades
Assegurar o cumprimento das previsões de custos de instalações com base nas
previsões do e-capex.
Orientar tecnicamente e controlar operacionalmente as empreiteiras em atividades
de montagem mecânica, elétrica, transporte de tanques, obras civis, assistência
técnica, manutenção preventiva e inspeção de tanques (NR-13)
Contribuir para o desenvolvimento de novos fornecedores e contratos de mão de
obra e materiais, buscando a melhor relação custo/benefício.
Atuar com foco em assegurar o padrão Supergasbrás de instalação junto aos
clientes e outras partes interessadas.
Assegurar os procedimentos da ISO nas instalações granel
Vistoriar e validar as novas instalações granel para o primeiro abastecimento
Assegurar o cumprimento do cronograma das obras.
Cuidar para que todas as aprovações e documentos necessários junto aos órgãos
competentes nas esferas municipais, estadual e federal.
Assegurar o adequado treinamento e orientação à força de vendas, empreiteiros,
clientes e afins através da realização de programas periódicos de capacitação.
Produzir cronogramas de obras para que o material e a mão de obra necessários
cheguem corretamente e no prazo para a realização das mesmas.
Apoiar tecnicamente a equipe de vendas granel.
Manter relacionamento positivo com órgãos de fiscalização, tais como CREA, Corpo
de Bombeiros e outros. Atuar com foco no pleno atendimento às expectativas dos
clientes, utilizando todos os mecanismos para esta percepção.
Requisitos Obrigatórios
Formação Superior Completa em Engenharia Civil.
Pacote Office (Excel avançado)
Disponibilidade para viagens
Requisitos não Obrigatórios
Inglês Básico
Microsoft Project
Benefícios e Facilidades:
Ticket Refeição, Ticket Alimentação, Plano de Saúde/Odontológico, Auxílio Filho
Excepcional, Participação nos Resultados da Empresa, Seguro de Vida, Vale Gás,
Convênio Farmácia.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348384/engenheiroespecialista#sthash.tcg7QGcq.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Engenharia Jr.
Código da vaga: v1347744
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Dados sobre a Vaga:
‐

Implementação de projetos de infraestrutura, segurança e tecnologia

permitindo a instalação, operação e manutenção de ATMs. Gestão de produção de
acessórios, garantindo o plano de expansão, de acordo com as metas
estabelecidas.
Requisitos imprescindíveis:
‐

Superior cursando em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil,

Engenharia Química, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção
‐

Pacote Office intermediário

- Excel avançado
- Experiência com controle de produção de fornecedores ou de indicadores.
Desejável:
‐

AutoCAD

- Coreldraw
- software 3D
Local de Trabalho:
‐

Unidade: Embu das Artes/SP

Horário de Trabalho:
‐

Comercial

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347744/analista-deengenharia-jr#sthash.s6TuZpux.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Ambiental Sênior
Código da vaga: v1348726
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Sobre a vaga
Salário
R$ 8.500,00 a R$ 9.000,00 (Bruto mensal)
Descrição
Área e especialização profissional: Engenharia - Engenharia Ambiental, Ecologia
Nível hierárquico: Especialista
Local de trabalho: São Bernardo do Campo, SP

Regime de contratação de tipo Temporário
Jornada Período Integral
Experiência
Conhecimento em projetos de remediação
Conhecimento em gerenciamento de resíduos sólidos
Conhecimento em gestão de gases de efeito estufa com base na ferramenta do
GHG Protocol
Capacidade de estimativa de custos e benchmarking de diversos tipos de atividades
ambientais
Grande conhecimento em legislação ambiental aplicável a atividades industriais
Conhecimento em controle de projetos
Comunicação, planejamento e organização.
Legislação ambiental
Projetos de remediação
Conhecimento do GHG
Contato técnico com colegas nos idiomas espanhol e inglês
Uso de ferramentas financeiras e suas aplicações
Atuação em projetos de remediação
Operação de práticas de negócios em outras organizações e países
Forte habilidade de gerenciamento de projetos
Habilidade de interação com as diversas lideranças em outras áreas
Demonstrar iniciativa, resiliência, comunicação e atitude influenciadora
Conhecimento funcional de negócios, e familiaridade com fornecedores e serviços
correlatos à a atividade
Prático e orientado aos resultados
Forte disciplina sobre os processos

Exigências
Escolaridade Mínima: Ensino Superior
Inglês (Avançado), Espanhol (Intermediário)
Habilitação para dirigir
Benefícios adicionais
Assistência médica, Vale-refeição
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348726/engenheiro-ambientalsenior#sthash.cvmsPrjb.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Petróleo e Gás
Código da vaga: v1347694
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma

Apoiar a atividade de fiscalização de campo dos serviços prestados pelas empresas
contratadas, observando o cumprimento de suas obrigações contratuais, além de
acompanhar o desempenho destas, de modo a subsidiar as avaliações de
desempenho para apoio.
Requisitos
Formação completa em Engenharia de Petróleo e Gás;
Experiência na função;
Segunda a sexta
VT + VR + Plano Médico e Odontológico
Enviar Pretensão salarial
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347694/engenheiro-depetroleo-e-gas#sthash.FKiaZKWu.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE SERVIÇOS (área de Retrofiting)
Código da vaga: v1333835
Nível hierárquico: Pleno
Local: Jundiaí / SP / BR

BREVE DESCRIÇÃO DA VAGA:
Visitar clientes (inclusive em plataformas offshore) com o objetivo de analisar
sistemas de bombeamento e equipamentos rotativos (turbinas, compressores, etc.)
e propor melhorias. Analisar também instalações e processos do cliente propondo
melhorias estruturais, de operação, de automação, instrumentação, manutenção e
upgrades.
Liderar reuniões técnicas com o cliente, conferências e elaboração planos de
retrofits, reportando-se à matriz.
Identificar potenciais de engenharia reversa e modernização em equipamentos
Sulzer e da concorrência, alavancando vendas de sobressalentes e serviços.
Preparar e desenvolver as soluções propostas ao cliente nas fases de proposta
técnica, projeto, planejamento e implantação. Atender e esclarecer dúvidas dos
clientes sobre o andamento dos pedidos.
Executar treinamentos voltados para melhorias em sistemas de bombeamento e
equipamentos rotativos.
PRINCIPAIS REQUISITOS:
Necessário:
•
Formação Superior concluída em Engenharia;
•
Conhecimentos em Informática (como usuário);
•
Inglês fluente para leitura, escrita e conversação;
•
Sólidos conhecimentos técnicos de equipamentos rotativos em
produção e fora de linha;
•
Conhecimentos em Autodesk Inventor, AutoCAD, NX;

•
Conhecimentos em cálculos estruturais e hidráulicos para equipamentos
rotativos;
•
Disponibilidade para viagens, inclusive ao exterior.
Desejável:
•
Conhecimento em técnicas de engenharia reversa;
•
Conhecimento em análise de vibrações;
•
Conhecimento em automação e instrumentação;
•
Conhecimento de máquinas rotativas (turbinas, compressores, etc.);
•
Conhecimento em softwares de modelação 3D (preferencialmente
GeoMagic);
•
Conhecimento em utilização de Faro Arm. e Laser Scan;
•
Espanhol fluente para leitura, escrita e conversação;
Oferecemos salário e benefícios compatíveis com o cargo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1333835/engenheiro-deservicos-area-de-retrofiting#sthash.VmgULWMm.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Eletricista - Fortaleza

Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Atividades:
Realizar testes e manutenção de equipamentos e avaliar todas as atividades
desempenhadas supracitadas e propor melhorias
Operar os quadros elétricos e subestações em baixa e alta tensão
Supervisionar a manutenção de painéis, quadros elétricos e subestações
Realizar projetos referentes à área elétrico
Requisitos:
Ensino superior completo em engenharia elétrica, conhecimento em AutoCad e clp
Experiência com liderança de equipes
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Convênio com Instituições de Ensino, Plano de Carreira,
Estacionamento
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro Civil - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Coordenar as revisões semanais da obra
Fazer o planejamento da obra, acompanhamento da linha de balanço
Definir os ajustes da programação da obra
Garantir a implantação do sistema de gestão
Fazer a gestão dos contratos
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Gerente de Obra - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Coordenar as revisões semanais da obra
Fazer o planejamento da obra, acompanhamento da linha de balanço
Definir os ajustes da programação da obra
Garantir a implantação do sistema de gestão
Fazer a gestão dos contratos
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Auxílio
Combustível, Cesta Básica, PLR
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho - Brasília
Descrição Detalhada
Requisitos:
Graduação em engenharia ou arquitetura e especialização concluída em engenharia
de segurança do trabalho em instituição de ensino reconhecida pelo mec.
Necessária a apresentação do Crea
Experiência comprovada na área
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 Químico - Jundiaí

Descrição Detalhada
Experiência no departamento de produção.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: cesta básica + vt
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Especialista em Processos - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: saúde
Atividades:
Coordenar os projetos de melhoria contínua de processo por meio da metodologia
lean Healthcare
Requisitos:

Completa em engenharia, administração, enfermagem
Capacitação em green ou Black belt na metodologia lean
Experiência de 02 anos na área de qualidade ou de processos hospitalares
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Cesta Básica
Forma de contratação: Pessoa Jurídica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Soluções Tecnológicas - São Paulo
Descrição Detalhada
Atividades:

Experiência profissional em projetos de alta complexidade.
Desenvolvimento de documentos de engenharia, especificações técnicas, folhas de
dados, descritivos funcionais, descritivos de montagem, listas de instrumentos e
listas de i/os.
Requisitos:
Nível superior completo
Vasto conhecimento e experiência em configuração de plc + supervisório para a
indústria de processo e em comissionamento e partida.
Elaboração de documentos de projeto e análise de normas técnicas.
Formação em engenharia mecatrônica, mecânica, automação e controle ou afins.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro Segurança do Trabalho - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: construção civil
Região / Bairro: Centro Sul
Requisitos:
Formação em engenharia de segurança do trabalho
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 07:00 horas às 10:00 horas
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Cesta Básica, Bonificação
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro Mecânico - Fortaleza

Descrição Detalhada
Requisitos:
Conhecimento / experiência em plataforma elevatória
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 de Confiabilidade
Código da vaga: v1353106
Nível hierárquico: Sênior
Local: Itupeva / SP / BR

Unidade de Negócio: Surface and Functional Chemistry
Local: Itupeva
Requisitos:
- Graduação em Engenharia Mecânica, Elétrica, Mecatrônica ou Química;
- Pós-Graduação é desejável;
- Inglês Fluente;
- Experiência anterior no desenvolvimento do programa de manutenção preditiva e
preventiva;
- Experiência em projetos e melhorias de processos em manutenção.
Atividades:
- Desenvolver e implementar estratégias de gestão de risco para as Manutenções
Preventivas e Preditivas (análise de vibração, análise de óleo de lubrificação,
avaliação do circuito do motor, monitoramento de corrosão, Termografia,
alinhamento a laser de equipamentos, monitoramento de Purgadores de vapor,
Inspeções de acordo com Normas Regulamentadoras NR etc.) conforme aplicável;
- Desenvolver procedimentos de manutenção para melhorar a confiabilidade dos
equipamentos e sua eficiência minimizando os custos de reparação;
- Fornecer suporte resolução de problemas para as unidades operacionais com
relação a confiabilidade dos equipamentos, diminuindo os trabalhos de emergência;
- Liderar estudos de Análise de Causa Raiz para resolver os problemas críticos de
Manutenção Mecânica, Elétrica e Instrumentação;
- Conduzir esforços disciplinados e sistemáticos desenvolvendo estratégias de
manutenção de equipamentos;

- Gerenciar e Conduzir a revisão mensal de equipamentos "Bad Actors", criando
planos de ação para aumentar a confiabilidade e monitoramento dos resultados do
desempenho vs. planos de ação;
- Trabalhar com o Gerente de Manutenção com relação aos pacotes de Ordens de
Serviços no SAP;
- Identificar e promover capacitação para o pessoal de Manutenção e Produção para
apoiar a estratégia de confiabilidade;
- Participar em todas as investigações de incidentes, auxiliando relatando todos os
incidentes que podem ser minimizados e/ou eliminados através de confiabilidade de
equipamentos;
- Auxiliar nos Novo Projetos e/ou Modificações para que estes resultem em
melhorias de confiabilidade.
Salário e benefícios compatíveis com o Mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353106/engenheiro-deconfiabilidade#sthash.EJTQ5v4g.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Especialista de Lingotamento Contínuo - Com foco em
Operação - Área: Aciaria.
Código da vaga: v1352957

Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Principais atividades:
•
Desenvolvimento de Novos tipos de Aços.
•
Análise e Consulta de EPCC.
•
Atendimento e Análise de Reclamações de Clientes.
•
Sistema de Padronização: Auditorias Internas e Externas / Auditoria em
Fornecedores / Certificação / Revisão de Padrões (PT´s e PO´s)
•
Desenvolvimento de Processos.
•
Realizar estudos de Viabilidade Estratégica de Equipamentos e Produtos
•
Desenvolvimento e Controle de Matérias Primas e Insumos
•
Controle, Melhoria e Otimização da Gestão de Subprodutos
•
Desenvolver e Atender Restrições de Segurança e Ambientais
•
Planejamento e analise de Orçamento mensal de Custos.
•
Administrar e acompanhar os Contratos de terceiros
•
Controlar a realização das paradas operacionais programadas
•
Analisar, acompanhar e controlar a rotina de produção das máquinas,
definindo estratégias técnico-operacionais para garantir a estabilidade de produção;
•
Efetuar tratamento de anomalias de causas especiais relevantes e
encaminhar as anomalias crônicas.
•
Propor e inserir melhorias no processo.

•
Elaborar e revisar padrões e instruções especiais
•
Ministrar treinamentos.
•
Elaborar relatórios técnicos operacionais.
•
Acompanhar as pendências da área relativas ao desenvolvimento de
projetos, definindo e monitorando as etapas de solução das mesmas.
• Vivência na área de Operação de lingotamento contínuo
Escolaridade:
Nível Superior completo em Engenharia Metalúrgica, Produção, Mecânica ou similar.
Inglês: Inglês Intermediário.
Pacote Office: Avançado.
Local de Trabalho: Santa Cruz
Benefícios atraentes + Salário compatível com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352957/engenheiroespecialista-de-lingotamento-continuo-com-foco-em-operacao-areaaciaria#sthash.eNfXwElz.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Automação PL
Código da vaga: v1350051
Nível hierárquico: Pleno

Local: Alto Horizonte / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Junho de 2016
Perfil:
Formação em Engenharia Elétrica/Automação;
Disponibilidade para trabalhar em Alto Horizonte-GO;
Desejável nível fluente em Inglês.
Principais atividades:
Experiência e conhecimento técnico em automação industrial e programação de
sistemas nível II de automação M.E.S, PIMS, LIMS;
Domínio em banco de dados (SQL, Sever e Oracle), dot net e Reporting Service e
familiaridade com recursos de desempenho e portabilidade (INDEX, TRIGGERS,
PACKAGES, PROCEDURES), migração de plataformas, análise de desempenho de
sistemas, tratamento de informação para tomada de decisão.
Domínio em sistemas de controle avançado de processos (APC`S);
Domínio Técnico em ajustes de malhas de controle de processos industriais;
Conhecimento de sistemas de gerenciamento de videwall, preferencialmente em
sistemas de BARCO Solutions.
Conhecimentos sólidos de TI (switches Cisco, redes ethernets, servidores e
topologia de redes, área DMZ, firewall).
Conhecimentos de sistemas virtualizados VMware.
Conhecimento técnico em sistemas de CFTV.
Certificações reconhecidas nas áreas de atuação.

Atuar com sistemas PIMS, SCADA e SDCD, protocolos industriais, sistemas de
administração de ambiente Windows Server, elaboração de padrões, documentação
de projetos, elaboração de treinamentos e normas de segurança da informação
para automação industrial.
Responsável por programação desenvolvimento de sistemas de administração do
banco de dados (DBA), envolvendo a instalação, configuração, projeto físico e
manutenção do banco de dados.
Manutenção e refinamento de banco de dados, alterações na estrutura do banco
para expansão e adaptações de sistemas, monitoramento e identificação de falhas
para aperfeiçoamento do banco de dados.
Desenvolver novos relatórios (Reporting Service) conforme demanda de expansão
dos sistemas.
Desenvolver relatório dentro do PIMS para monitoramento de eficiência de
equipamentos e sistemas nível I (supervisório e PLC`S).
Configuração e manutenção do sistema de gerenciamento de imagens (Videowall)
da sala de controle integrada da unidade. Desenvolvimento de novas perspectivas,
inclusão de novas fontes de imagens/informações.
Integração de novas câmeras no sistema de CFTV atual dentro do videowall.
Integração de novos sistemas.
Garantir a disponibilidade e confiabilidade dos sistemas de controle avançado de
processo da usina, (APC MOAGEM E FLOTAÇÂO), assim como manter o ajuste das
malhas de controle dentro dos padrões aceitáveis de operação.
Configuração e manutenção de dispositivos de rede (switches, firewall e servidores)
da rede de automação.
Oferecemos remuneração compatível com o mercado e benefícios atrativos.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350051/engenheiro-deautomacao-pl#sthash.7W0D191S.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Produção Júnior
Código da vaga: v1352304
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Cubatão / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Junho de 2016
Analisar índices técnicos de matérias-primas e produtos auxiliares,
monitorando cumprimento aos parâmetros estabelecidos.
Apurar e identificar as causas das variáveis / desvios / intervenções Na
produção, bem Como prestar suporte Na análise de causas e otimização do
processo produtivo identificando e propondo soluções para possíveis variáveis de
processo.
Elaborar o cálculo diário das produções e consumos.

Realizar estudos / análises dos processos existentes, acompanhando o
processo produtivo e sua performance, baseando-se no histórico das variáveis de
processo, sugerindo e implantando melhorias contínuas.
Desenvolver ações com foco na redução de custos, aumento da
produtividade e diminuição de impactos ambientais, bem como elaborar estudos de
investimentos para o processo produtivo e apoiar os estudos relacionados aos
novos projetos.
Analisar e emitir solicitações para modificação de processos, emitindo
parecer relativo à viabilidade técnica e econômica.
Desenhar e redesenhar os fluxos operacionais, quando necessário.
Elaborar cálculos de custo de produtos acabados e reprocesso.
Participar do planejamento e execução de paradas / partidas das
unidades de processo.
Propor aplicação de ações corretivas e preventivas, em conjunto com o
superior.
Registrar as ações ou medidas de melhoria dos processos, mantendo
controle de documentos e registros pertinentes.
Apoiar no planejamento de produção e consumo de matérias-primas e
insumos, no que tange às informações comerciais.
Prestar suporte técnico aos times de trabalho, contribuindo para a
máxima eficácia na operação.
Elaborar relatórios técnicos e de produção e outros documentos a
critério do superior imediato, bem como reportar as informações à gerência.
Executar outras atribuições correlatas, de acordo com a necessidade da
área.

Identificar os pontos do processo que possibilitem melhorias continuas.
Desenvolver projetos e implementa-los.
Cumprimento das metas estabelecidas para o Time da Produção
Alinhamento com plano de desenvolvimento e resultados.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352304/engenheiro-deproducao-junior#sthash.inUK5LHq.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Instalações (Hidráulicas)
Código da vaga: v1350200
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Junho de 2016
Escopo de Trabalho:
•
Desenvolvimento de projetos em AutoCad de plantas, detalhamento,
esquemas verticais de instalações hidráulicas prediais residenciais (e comerciais) de

água fria, quente, incêndio, esgoto, águas pluviais, gás com respectivos cálculos e
dimensionamento de tubulações e bombas.
•
Desenvolvimento de projetos de combate a incêndio para aprovação
junto ao Corpo de Bombeiros.
•
Compatibilização de projetos.
•
Elaboração de memorias descritivos, quantitativos de projetos e lista de
materiais.
•
Acompanhamento e/ou elaboração de processos de aprovação junto à
concessionárias.
Experiências Profissionais:
•
Em escritórios projetistas de instalações (hidráulicas)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350200/engenheiro-deinstalacoes-hidraulicas#sthash.E7kq7sfy.dpuf
www.vagas.conm.br

Engenheiro de Montagem
Código da vaga: v1351965
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Junho de 2016
O Engenheiro será responsável por:
- Garantir estabilidade dos processos de montagem, atuando nas atividades para
controle, análise e monitoramento dos indicadores de qualidade, segurança,
processo e produtividade;
- Interagir com as áreas de qualidade, projetos, manutenção e usinagem;
- Interagir com os Clientes para validação de novos programas e auditorias;
- Interagir com fornecedores para desenvolver soluções técnicas a fim de suportar
as demandas da empresa.
Requisitos:
- Ensino Superior completo em Engenharia Mecatrônica, Eletrônica, de Automação
ou correlatos;
- Inglês, mínimo intermediário;
- Conhecimento avançado em leitura e interpretação de Desenhos Mecânicos;
- Conhecimento avançado em Metrologia;
- Linguagem de Programação de CLP Siemens;
- Programação e criação de telas em IHM Siemens;
- Conhecimentos em circuitos elétricos, hidráulicos e pneumáticos;
- Controle PID;
- Autocad / Catia;
- Experiência na elaboração de documentos e instruções para linha de montagem;
- Experiência na elaboração de layout e balanceamento de produção.
Local de trabalho: Grande São Paulo

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351965/engenheiro-demontagem#sthash.LR5mne9H.dpuf
www.vagas.com.br

INDÚSTRIA

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

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: 2
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: 2
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

GESTÃO DA QUALIDADE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Ramo de Usinagem. está com 1 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!

PREP DE CENTRO DE USINAGEM / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Metalurgica está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Preparação e programação das máquinas relacionadas a CNC –
Centro de Usinagem e outras máquinas, auxiliar os operadores quando for
necessário.
Requisitos: Necessário Experiência como Preparador de centro de Usinagem, Cursos
Senai.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
metalurgica_campinas@yahoo.com.br com a sigla Preparador CNC no campo
assunto até o dia 22/05/2016.
Veja outras vagas de Prep. de Centro de Usinagem no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

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

Auxiliar de Preparador de Injetora - Jundiaí
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Requisitos:
Experiência na função.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Cesta Básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Pcp - Jundiaí

Descrição Detalhada
Requisitos:
Superior em engenharia mecânica.
Experiência na função, controle de produção, desenho de caldeiraria e técnico, auto
cad, elaboração de listagem
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Assistência Farmacêutica,
Seguro de Vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Encarregado de Fundição - Jundiaí
Descrição Detalhada
Segmento: indústria (metalúrgica)
Experiência na função.

Superior completo.
A empresa oferece:
Salário: R$ 2. 743,00
Benefícios: periculosidade + cesta básica + vt.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Inspetor da Qualidade - Jundiaí
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Experiência na função, na área de abrasivos.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: vt / fretado + cesta básica + refeição no local + convênio médico.

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

Auxiliar de Produção - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Requisitos:
Ensino médio completo
Experiência em processos industriais com conhecimentos em rotinas e
procedimentos de fabricação
Preferência para profissionais que já tenham obtido vivência com processos fabris
em indústria
Disponibilidade e flexibilidade de horário
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Cesta Básica

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

Coordenador de Produção - Itapira
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Atividades:
Gestão de pessoas opinião continuo
Acompanhamento de produção
Acompanhamento de manutenção em máquinas
Implementação e aplicação de ferramenta do lean manufacturing
Liderança de kaizen
Requisitos:
Superior em engenharia mecatrônica ou mecânica
Inglês avançado
Experiência 5 anos nas áreas de usinagem / injeção plástica

Conhecimento na área de manutenção
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro de Vida, PLR
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Bombeiro Industrial
Código da vaga: v1321554
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Ensino Médio Completo.
Formação Completo em Bombeiro.
Curso Primeiro Socorros.

Conhecimento em Legislação de Segurança do Trabalho.
Experiência na função de Bombeiro Industrial. Desejável vivência em indústria do
segmento químico.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1321554/bombeiroindustrial#sthash.MksJ9P1I.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Garantia Qualidade Jr.
Código da vaga: v1344422
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos
- Superior completo em Farmácia;
- Experiência na área de Garantia da Qualidade em indústria farmacêutica;

Atividades:
- Conferência de documentação produtiva para liberação de lotes;
- Revisão de Procedimentos Operacionais;
- Elaboração de desvios;
- Elaboração de controles de mudança;
- Revisão periódica de produtos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1344422/analista-garantiaqualidade-jr#sthash.kkrU3slC.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR INDUSTRIAL
Código da vaga: v1346380
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Porto Velho / RO / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos da Vaga:
Gerenciamento de Equipe, Controle e gerenciamento de despesas, Controle de
estoques, Negociação;
Conhecimento em Distribuição, logística de rotas, e atividades administrativa;

Experiência com Gestão de equipe;
Nível Superior completo em: Engenharia;
Cursos voltados para área de Indústria;
Conhecimentos em Informática.
Salário: R$ 4.500,00 + benefícios.
Local de Trabalho: Porto Velho
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1346380/supervisorindustrial#sthash.aagGtiJb.dpuf
www.vagas.com.br

ESPECIALISTA CONTROLE DA QUALIDADE
Código da vaga: v1346995
Nível hierárquico: Sênior
Local: Hortolândia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Graduação completa em Farmácia ou Química.

Experiência anterior na função, em indústria do segmento farmacêutico.
Conhecimento com metodologia analítica, estabilidade, estudos de holding time,
validação de metodologias analíticas, experiência HPLC e CG.
Necessário conhecimento em toda rotina da área do Controle da Qualidade,
conhecimento das legislações da área e aplicadas á indústria farmacêutica.
Será responsável em conduzir as auditorias internas e externas da área do Controle
da Qualidade.
Necessário disponibilidade para viagens, será responsável por auditar outras
empresas do grupo.
Necessário Inglês técnico e Pacote office intermediário
Benefícios:
- Plano médico
- Plano odontológico
- Seguro de vida
- Refeição
- Ticket Alimentação
- Transporte
- Medicamentos (Fabricação Própria)
- Creche
- Entre outros
Por favor, caso você seja um candidato PCD, pedimos que inclua o laudo médico
em sua candidatura.
Obrigada, Equipe de Recrutamento e Seleção.8
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1346995/especialista-controleda-qualidade#sthash.GlYlfM1r.dpuf
www.vagas.com.br

OPERADOR DE PRODUÇÃO
Código da vaga: v1345593
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
- Operação, limpeza e pequenos intervenções/ ajustes em equipamento de
fabricação;
- Conferir e manipular matérias primas e materiais de embalagem de acordo com
as instruções de processo;
- Calcular rendimentos de processo, efetuar apontamentos de HH, HM e OEE.
- Efetuar controle de produção, controles em processo (CEP), preenchimento de
toda documentação de produção.
Necessário:
Experiência em processos de fabricação(pesagem,mistura,compressão e
revestimento) em indústria farmacêutica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1345593/operador-deproducao#sthash.yTRGrzLc.dpuf
www.vagas.com.br

INSPETOR DE QUALIDADE / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
Cautec Usinagem e Ferramentaria está com 1 vaga(s) em aberto para SUMARÉ /
SP.
Responsabilidades: Inspeção de peças caldeiradas, garantir a qualidade na
produção. acompanhar os montadores em suas tarefas, acompanhar maquina de
oxicorte.
Requisitos: DESENHO TÉCNICO / SOLDA VISUAL E DIMENSIONAL
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Adolfo para o email adolfo.valera@cautec.ind.br com a sigla no campo assunto até o dia
09/06/2016.
Veja outras vagas de Inspetor de Qualidade no Emprega Campinas. É 100% grátis!

OPERADOR DE PRODUÇÃO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
OXICAM GASES está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Envase de cilindros de gases industriais, como CO2, oxigênio,
nitrogênio etc. Carregar e descarregar caminhões, rolar os cilindros para os postos
de enchimentos. Limpeza e organização da empresa.
Requisitos: Segundo grau completo. Pessoa ativa. Experiência na área de produção.
Salário: a combinar
Benefícios: 1202,00 + 30%, refeição, transporte, cesta básica e plano odontológico.
Observações: Residir em Campinas/Sumaré/ Paulínia. Enviar currículo com FOTO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CARINA para o email okgases@hotmail.com com a sigla produção no campo assunto até o dia
09/06/2016.
Veja outras vagas de OPERADOR DE PRODUÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Operador de Produção (Processos Químicos)
Código da vaga: v1347512
Nível hierárquico: Técnico
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Formação necessária:
Técnico em Química ou;
Operador de Processos Químicos;
Habilidades profissionais:
Experiência prévia de atuação em planta química ou petroquímica;
Experiência na área de produção em indústria química ou de fundição;
Conhecimentos técnicos:
Informática (pacote office);
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347512/operador-de-producaoprocessos-quimicos#sthash.cfM2l2Nq.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
Código da vaga: v1348214
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Formação Superior Completa em Engenharia mecânica, elétrica, eletrônica ou afins;
Conhecimentos Pacote Office;
Experiência anterior comprovada em gestão da equipe de manutenção;
Conhecimento em manutenção preventiva, corretiva e preditiva em maquinas e
equipamentos de preferencia indústria de bebidas;
Disponibilidade de horário;
Residir na região ou com disponibilidade para morar na região de Jundiaí.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348214/supervisor-demanutencao#sthash.l1NlO7eV.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Código da vaga: v1349056
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Vespasiano / MG / BR
Quantidade de vagas: cinco
Requisitos:
Ensino médio completo.
Necessário experiência na indústria.
Disponibilidade para revezar turnos.
Salário:R$ 1.298,00 e benefícios.
Pactual Assessoria em Recursos Humanos
Avenida do Contorno,2333 - Floresta- BH
Obs.: Cadastrar o currículo na vaga, caso atenda ao perfil. Faremos contato para
agendar data/horário.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1349056/auxiliar-deproducao#sthash.qslyyMJV.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Desenvolvimento de Produto
Código da vaga: v1349646
Nível hierárquico: Sênior
Local: Contagem / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos desejáveis:
*Formação superior em engenharia Mecânica ou Produção;
* Experiência em engenharia de produto ou desenvolvimento em indústria plástica;
*Conhecimento no Pacote Office.
Benefícios:
Alimentação na empresa;
Cesta básica;
Convênio médico;
Desconto em compra de veículo Fiat;
PLR;
Previdência privada;
Seguro de vida em grupo;
Transporte.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1349646/analista-dedesenvolvimento-de-produto#sthash.1043pZE2.dpuf

www.vagas.com.br

Analista de Controle de Qualidade Júnior
Código da vaga: v1348976
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Pré-requisitos:
Formação Superior completa em: Farmácia ou Química ou Engenharia Química
Experiência anterior em Indústria Farmacêutica.
Experiências/Atividades:
Experiência anterior na função em indústria farmacêutica.
Experiência com análises físico-químicas, análise de matéria-prima, análise de
produto a granel e acabado, controle em processo, água, embalagem, preparação
de amostras, análise instrumental em HPLC, espectrofotômetro, cromatografia em
camada delgada(CCD). Conhecimento em BPF e BPL. Elaboração e revisão de POPs.
Salário: R$ 2.691,00
Benefícios: Vale-transporte, Restaurante no Local, Assistência Médica, Assistência
Odontológica, PLR, Convênio com Farmácia, dentre outros benefícios.

Horário: Precisa ter disponibilidade de horário para trabalhar no turno da manhã ou
da tarde.
Local de Trabalho: Zona Oeste de São Paulo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348976/analista-de-controlede-qualidade-junior#sthash.m5AiSQTi.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE DE LOGÍSTICA
Código da vaga: v1348377
Nível hierárquico: Gerência
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Cliente: Indústria multinacional situada na RMC - Região Metropolitana de
Campinas:
Requisitos:

Formação superior em Administração, Logística, Engenharia ou cursos afins;
Inglês Avançado (mandatório realizar o teste de inglês que o próprio vagas.com
disponibiliza);
Mandatório vir do segmento de Bens de Consumo (na indústria ou no operador
logístico).
Atribuições do cargo:
Gerenciar o Recebimento, Armazenagem, Picking e Expedição da fábrica e dos
depósitos;
Atuar em parceria com a área de Planejamento para negociações relativas a
capacidade e espaço;
Atuar em parceria com Customer Service, com total foco no cliente;
Garantir o cumprimento do plano acordado (financeiro e operacional);
Atuar em parceria com Transportes para atender a demanda e cumprir os
agendamentos de carregamento diário;
Gerenciar e implementar ações com foco na melhoria contínua da Logística;
Responsável em cumprir os SLAs internos e externos acordados, com foco no
cumprimento e acuracidade do inventário, picking e carregamento;
Gerenciar o time operacional, garantindo a qualidade dos processos e produtos,
buscando a excelência na entrega.
Conhecimentos necessários:
WMS
SAP/R3
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348377/gerente-delogistica#sthash.dNmXH2Nt.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Produção
Código da vaga: k1669-1845
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Brusque/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/05/2016
Previsão de encerramento: 27/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/23PagcC

CARPINTEIRO / SUMARÉ / SP / 2 VAGA(S)
Grande empresa fabricante de embalagens de madeira contrata para início imediato
está com 2 vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Desenvolver a carpintaria para produção d embalagens

Requisitos: Rotina de carpintaria Conhecimento e medidas e cálculos Manuseio de
ferramentas de carpintaria
Salário: a combinar
Benefícios: Vt CB Convênio Odontológico Seguro de Vida Distribuição de lucros
Observações: Não Fumante
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Roberto para o email rqformigoni@gmail.com com a sigla CARPINTEIRO no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de CARPINTEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

LIDER DE USINAGEM / HORTOLANDIA / 1 VAGA(S)
PRESTADORA DE SERVIÇOS está com 1 vaga(s) em aberto para HORTOLANDIA.
Responsabilidades: Preparação e programação das máquinas relacionadas a CNC –
Centro de Usinagem e outras máquinas, auxiliar os operadores quando for
necessário.
Requisitos: Necessário Experiência como Operador de centro de Usinagem com
conhecimento amplo e Cursos Senai.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale refeição, vale transporte, assistência médica após experiencia.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecionando.recrutamento@gmail.com com a sigla USINAG EM no campo assunto
até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de LIDER DE USINAGEM no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista de GMP Sênior (graduação em Farmácia com habilitação em
Indústria)
Código da vaga: v1333764
Nível hierárquico: Sênior
Local: Anápolis / GO / BR
Data de expiração: 07 de Junho de 2016
Requisitos da Vaga:
ü Superior completo em Farmácia e desejável habilitação em Indústria;
ü Vivência em qualificação e validação e conhecimentos de legislação sanitária
adquiridos em empresas de grande porte e/ou Distribuidoras;

ü Bons conhecimentos de informática e seus aplicativos, incluindo SAP;
ü Conhecimentos em Auditorias.
Atenção: VAGA TEMPORÁRIA POR 9 MESES.
Salário:
R$ 5.200,00 + benefícios.
Local de Trabalho: Anápolis
Forma de Contrato:
Temporário
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1333764/analista-de-gmpsenior-graduacao-em-farmacia-com-habilitacao-emindustria#sthash.UJocHv0O.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR DE PRODUÇÃO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa multinacional de grande porte. está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades:
•
Supervisionar e acompanhar a elaboração do plano de metas de produção,
•
Supervisionar a elaboração dos cronogramas de fabricação,

•Participar do desenvolvimento de novos produtos, juntamente com o
departamento de desenvolvimento.
• Analisar e avaliar os aspectos econômicos do processo produtivo, no tocante a
mão-de-obra e quantidade de materiais consumidos, visando a identificar
oportunidades maior produtividade.
• Acompanhar e controlar o desempenho da produção, por meio da análise de
indicadores, propondo planos de ação pertinentes
Requisitos:
- Formação superior completa
- Experiência com gestão de pessoas no segmento fabril, acompanhamento e
treinamento da liderança e colaboradores no chão de fábrica
- Experiência com ferramentas de gestão
- Residir em Campinas ou região
Salário: a combinar
Benefícios: Assist. médica e odontológica, transporte, refeição no local, seguro de
vida e PLR.
Observações: Imprescindível encaminhar CV com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Helena para o email empregando@outlook.com.br com a sigla COORD no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Coordenador de Produção no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ESPECIALISTA MECÂNICO MASIPACK / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Vasta experiência na área de manutenção corretiva e
preventiva em máquinas de embalagem tipo Flow Pack e Carregadores (Masipack).
Ter iniciativa. Querer aprender continuamente. Boa resolução (técnica) de
problemas. Boa comunicação
Requisitos: Vir do segmento de Alimentício/Embalagem. Formação engenharia em
mecânica , ou áreas correlatas. Domínio de acionamentos eletropneumáticos.
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 Masipack no campo assunto
até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Especialista Mecânico Masipack no Emprega Campinas. É
100% grátis!

SUPERVISOR DE MONTAGEM / ITUPEVA / SP / 1 VAGA(S)
Grupo LC está com 1 vaga(s) em aberto para ITUPEVA / SP.
Responsabilidades: leitura e interpretação de desenhos, hidráulica e pneumática,
toda a montagem de máquinas (inclusive prensas) e ajustes, supervisão de
equipes.
Requisitos: Experiência com leitura e interpretação de desenhos, hidráulica e
pneumática, toda a montagem de máquinas (inclusive prensas) e ajustes,
supervisão de equipes. Disponibilidade para viagens. Irá trabalha em Itupeva.
Salário: R$ 5.000,00
Benefícios: CONVÊNIO MÉDICO + VT + REFEIÇÃO NO LOCAL + CESTA BÁSICA +
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO + CONVÊNIO FARMÁCIA.
Observações: Interessados também poderão 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 Sup. Montagem no campo
assunto até o dia 23/07/2016.
Veja outras vagas de Supervisor de Montagem no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

LÍDER DE PRODUÇÃO. / MOGI GUAÇU / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA NO SEGMENTO DE ALIMENTOS EMBALADOS A VACUO está com 1
vaga(s) em aberto para MOGI GUAÇU / SP.
Responsabilidades: LIDERAR O PROCESSO PRODUTIVO DA MANDIOCA EMBALADA
A VÁCUO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, CONTROLE DE ESTOQUE.
Requisitos: NECESSÁRIA EXPERIENCIA COMPROVADA COMO LÍDER DE PRODUÇÃO.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: NECESSÁRIO DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAMILA para o email camila@citrosmania.com.br com a sigla LIDERPRODUCAO no campo assunto
até o dia 10/06/2016.
Veja outras vagas de Líder de produção. no Emprega Campinas. É 100% grátis!

GERENTE INDUSTRIAL / ITATIBA / SP / 1 VAGA(S)
Grupo LC está com 1 vaga(s) em aberto para ITATIBA / SP.
Responsabilidades: gerenciamento, vendas, orçamentos
Requisitos: Superior / Técnico em Contabilidade, Engenharia ou Marketing.
Experiência com gerenciamento, vendas, orçamentos, leitura e interpretação de
projetos, pacote Office, Auto Cad. Veículo próprio
Salário: a combinar
Benefícios: cesta básica + VR + refeição no local + convênio odontológico.
Observações: Interessados também poderão 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 Gerente Industrial no campo
assunto até o dia 23/07/2016.
Veja outras vagas de Gerente Industrial no Emprega Campinas. É 100% grátis!

LIDER DE MONTAGEM / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa em expansão está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Liderança de Equipes, Balanceamento de linha de produção,
acompanhamento de produção, controle de absentismo dos colaboradores
Requisitos: EXPERIENCIA DE 4 ANOS EM LIDERANÇA DE EQUIPES, MONTAGEM
PRODUÇÃO MECÂNICA SERIADA , LIDERANÇA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS,
CONHECIMENTO DE PROCESSO E LAY-OUT PRODUTIVO, SUPERIOR COMPLETO OU
CURSANDO
Salário: a combinar
Benefícios: Convenio Médico, Convenio Odontológico com participação do
colaborador
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recursos
Humanos para o e-mail rhemprega2016@outlook.com com a sigla Lider no campo
assunto até o dia 10/06/2016.
Veja outras vagas de Lider de Montagem no Emprega Campinas. É 100% grátis!

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

DIVERSOS PROJETOS UNESCO

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

PSICÓLOGO (A) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar a triagem de pacientes que chegam à Instituição ou
aos CAPS’s /Fazer atendimentos a usuários individualmente ou em grupos,
pesquisando e/ou avaliando o desenvolvimento emocional e os processos mentais e

sociais dos indivíduos, para fins de tratamentos, orientações e de Educação / Servir
de referência - acompanhamento terapêutico - a um grupo de usuários, auxiliandoos na resolução de suas demandas do dia a dia (retirada de documentos, cartões
bancários, etc...) / Realizar visitas domiciliares. Fazer matriciamento - Reuniões
entre as uni
Requisitos: Instituição, sem fins lucrativos, voltada para as atividades de
assistência psíquico-social e para a Saúde de portadores de distúrbios psíquicos, de
deficiências mentais e de dependências químicas, mantida pela Prefeitura Municipal
d e Campinas e pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Salário: R$ 3.715,78
Benefícios: Cesta básica.
Observações: Vaga temporária. Local da vaga: CAPS Esperança. Carga horária: 30
h/s. Desejável experiência em saúde mental. Aceitamos candidatos com deficiência.
Não recebemos currículos por e-mail ou site.
Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo até o endereço
Rua: Antônio Prado, 430 - Sousas - Campinas/SP - CEP: 13106-042, para a vaga
de Psicólogo (a) aos cuidados de Recursos Humanos até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Psicólogo (a) no Emprega Campinas. São 100% grátis!

MUDES-Oportunidade de Estágio para Engenharia de Produção- Fundação
R$1172+VT+VR-Cent

INSTITUIÇÃO DE GRANDE PORTE SELECIONA ESTUDANTE DE ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO, DO 4º AO 7º PERÍODO, PARA APOIO NAS SEGUINTES ATIVIDADES:
PESQUISA E COTAÇÃO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS;
ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS; DENTRE
OUTRAS PERTINENTES.
IMPRESCINDÍVEL: BONS CONHECIMENTOS NO PACOTE OFFICE, PRINCIPALMENTE
EXCEL E WORD.
OFERECE BOLSA DE R$ 1172 + VT + VR (R$ 39,93/DIA) + PLANO DE SAÚDE E
ODONTOLÓGICO
LOCAL: CENTRO DO RIO
HORÁRIO: 8 ÀS 15H OU 9 ÀS 16H (COM 1H DE INTERVALO)
*** INTERESSADOS ATUALIZAR CADASTRO EM WWW.MUDES.ORG.BR E
CANDIDATAR-SE À VAGA 47893

PEDAGOGO (A) / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)

Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos. Atende Pessoas com Deficiência
Intelectual e/ou com Transtorno do Espectro Autista. está com 1 vaga(s) em aberto
para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Carga horária: 40 horas semanais - das 08:00 às 17:00.
Requisitos: Necessário ter Licenciatura em Pedagogia e Especialização em Educação
Especial e Inclusiva. Ter conhecimento de práticas de intervenção com Autistas.
Experiência no atendimento com crianças e adolescentes autistas.
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta Básica - Alimentação no local.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Aline para o email vagas.larcab@hotmail.com com a sigla PEDAGOGIA no campo assunto até o
dia 03/06/2016.
Veja outras vagas de Pedagogo (a) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

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

V1347827
CONSULTORIA /
PROFISSIONAL /
PLAN
ORGANIZAÇÃO DE
(Recife/PE/BR)
EVENTOS
aberta em 9/5 - 1
posição

Contratação de uma
consultoria / profissional /
organização, sendo esta
responsável por organização
e toda logística do evento,...

V1347812
Analista de
Mobilização de
Recursos
aberta em 9/5 aprox. 1 posição

Viração
Educomunicação
(São
Paulo/SP/BR)

Perfil do profissional: •
Graduado / a na área de
administração, Comunicação,
Relações Internacionais, ou
áreas afins; • Experiência de,
no mínimo, dois anos...

GIFE
(São
Paulo/SP/BR)

Responsabilidades: - Apoiar a
gerência de relacionamento e
articulação do GIFE Planejar, moderar e
sistematizar as reuniões e os
processos...

Fé e Alegria
(São
Paulo/SP/BR)

Responsabilidades do (a)
Analista Contábil: - Realizar a
conciliação contábil, a fim de
garantir a veracidade das
informações geradas; Auxiliar nas análises...

V1347722
Coordenador (a)
de Articulação
aberta em 9/5 - 1
posição
V1347415
Analista Contábil
aberta em 9/5 - 1
posição

V1347400
Analista
Pedagógico (a)
aberta em 9/5 - 1
posição
V1324127
Supervisor
Educacional BM&FBOVESPA
aberta em 9/5 - 1
posição

Fe e Alegria
(São
Paulo/SP/BR)

- Realizar o planejamento
operacional, a execução e a
avaliação das ações da área
pedagógica, orientando e
propondo soluções às...

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...

V1346972
Assessor de
Empreendimentos
Aliança
Pleno
Empreendedora
1 posição
(São
Paulo/SP/BR)

V1346234
Coordenador (a)
do Projeto
Plataforma
Nacional de
Participação
Cidadã Por Ser
Menina
aberta em 5/5 - 1
posição

Principais Funções:
Assessorar, acompanhar e
capacitar
microempreendedores,
aplicando metodologia da
Aliança Empreendedora;
Organizar e facilitar
encontros; Dar suporte na
comunicação e logística...

Plan
International
Brasil
(São
Paulo/SP/BR)

1. Preâmbulo 1.1 Trabalhando em 50 países
em desenvolvimento na
África, Ásia e Américas, a
Plan tem o objetivo de
alcançar...

Idec
(São
Paulo/SP/BR)

Habilidades necessárias: ·
conhecimentos em
informática; · raciocínio
jurídico; · boas noções de
Processo Civil e Direito do
Consumidor; ·...

Idec
(São
Paulo/SP/BR)

Atribuições: • Planejar e
executar campanhas voltadas
para captação de associados
e doações, inclusive mídia e
eletrônica; • Monitorar os
resultados das...

v1344028
Estagiário em
Pesquisa
aberta em 2/5 - 1
posição

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

Responsabilidades:
Reportando-se ao Gerente de
Pesquisas, trabalhar em
conjunto com a equipe de
Analistas de Pesquisa e
Conteúdo nas atividades da...

v1343354
Analista de

Instituto
Consulado da

O cargo terá as seguintes
responsabilidades: Atividades

V1345321
Estagiário (a)
Direito - 4º ano
aberta em 4/5 - 1
posição
V1345065
Assessor (a) de
Marketing
aberta em 3/5 - 1
posição

Comunicação
aberta em 29/4 - 1
posição
V1342956
Estagiário
de
Recursos
Humanos
aberta em
28/4 - 1
posição

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

V1340549
Analista de
Comunicação
Sênior
1 posição

Mulher
(São
Paulo/SP/BR)

do Cargo • Elaborar Planos
de Comunicação; • Apoiar a
contratação

Requisitos:
Estudantes do 3º
e 4º ano de
Psicologia;
Conhecimento
avançado do
Pacote Office;
Desejável
experiência na
área de Recursos
Humanos; Cursos
de
especialização...

Empresa não
identificada
(São
Paulo/SP/BR)

Buscamos profissional
dinâmico,
comunicativo e
articulado para cuidar
da elaboração de
pautas, redação de
textos, inserção de
notícias nas redes...

V1338822
Especialista
júnior em
Aventura de
Comunicação e
Construir
social mídia
(São
aberta em 19/4 - 1
Paulo/SP/BR)
posição

As tarefas incluem: divulgar o trabalho a
ADC com os
microempreendedores
na forma mais
adequada
(presencialmente,
telefonicamente, via
meios digital) -...

V1338302
Assistente
Técnico
(Assessoramento
EMPRESA NÃO
Jurídico)
IDENTIFICADA
aberta em 18/4 - 1
(São
posição
Paulo/SP/BR)

¬ Requisitos e
competências:
Formação superior
em Direito;
Conhecimento em
legislações e
certificações aplicadas
a organizações do
Terceiro Setor:
Preparar
documentação para...

V1337602
Analista de
Licenciamento e
Produtos de
Consumo
aberta em 15/4 - 1

O profissional tem
como
responsabilidade a
coordenação dos
licenciados de
produtos existentes,

Instituto
Ayrton Senna
(São
Paulo/SP/BR)

posição

prospecção novos
licenciados,
administração de
formas de vendas...
Empresa não
identificada
(São
Paulo/SP/BR)

V1336357
Analista de
Relações
Institucionais

V1336304
ANALISTA
MOBILIZADOR
Akatu
REGIONAL (São
PROJETO
Paulo/BR)
EDUCAÇÃO
aberta em 13/4 - 4
posições

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES...
Perfil geral da função:
Os contratados
participarão da
implementação de um
grande projeto de
educação no Estado
de São Paulo, que...

V1335136
Professor de
Educação Física
Instituto Dona
aberta em 12/4 - 1
Ana Rosa
posição
(São
Paulo/SP/BR)

Ministrar aulas
teóricas e práticas de
Educação Física
conforme orientação
e conteúdo
previamente
elaborado pelo
Profissional de Ed.
Física e...

V1327107
Supervisor de
Projeto Social
Liga Solidária
aberta em 24/3 - 1
(São
posição
Paulo/SP/BR)

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

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

Techno Serve is hiring
a Program Manager,
Socioeconomic
Techno serve
Development
(Conceição do
Program, funded by
Mato
Anglo American
Dentro/MG/BR)
Foundation. The role
consistas of a
combination...

OPERACIONAL

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Metalúrgica está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Preparação e programação das máquinas relacionadas a CNC –
Centro de Usinagem e outras máquinas, auxiliar os operadores quando for
necessário.
Requisitos: Necessário Experiência como Preparador de centro de Usinagem, Cursos
Senai.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
metalurgica_campinas@yahoo.com.br com a sigla Preparador CNC no campo
assunto até o dia 25/05/2016.
Veja outras vagas de Operador de Centro de Usinagem no Emprega Campinas. É
100% grátis!

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO / PEDREIRA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa está com 1 vaga(s) em aberto para PEDREIRA / SP.
Responsabilidades: Gerenciamento técnico de manutenção. Interface com
auditorias internas, ISO e TS. Domínio da área de Manutenção Industrial. Controle
dos custos da manutenção dentro do Forecast. Controle das rotinas de preventiva,
preditiva e corretiva da manutenção.
Requisitos: Graduação completa em Engenharia. Programação CLP. Inglês
Intermediário/avançado
Salário: a combinar
Benefícios: Diversos
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de João para o e-mail
rainhaepp@yahoo.com.br com a sigla Sup. de manutenção no campo assunto até o
dia 15/06/2016.
Veja outras vagas de Supervisor de manutenção no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auxiliar de Estoque

Código da vaga: k388-104
Ramo da empresa: Comércio de Materiais Elétricos
Cidade: Manaus/AM
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 22/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1VO4IPV

Estoquista
Código da vaga: k1408-43
Ramo da empresa: Informática - Manutenção e Assistência Técnica
Cidade: Biguaçu/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016

Previsão de encerramento: 25/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMrB5

MARCENEIRO PARA MADEIREIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa tradicional no ramo de madeiras, localizada em Barão Geraldo - Campinas
está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Montagem de batentes Montagem de portas Trabalho com
maquinas como desengrosso, plaina etc
Requisitos: Experiencia com madeiras, montagem de batentes, portas, e
marcenaria em geral.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Observações: Trabalho de segunda à sexta feira
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rafael para o email contato@aruamadeiras.com.br com a sigla MARCENEIRO no campo assunto
até o dia 30/05/2016.

Veja outras vagas de Marceneiro para Madeireira no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO HAAS / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com 1 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 31/05/2016.
Veja outras vagas de Mecânico de Manutenção HAAS no Emprega Campinas. É
100% grátis!

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO / CAMPINAS E RMC / SP / 2 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com 2 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Realização de manutenção preventiva e corretiva nos
equipamentos: Split, ACJ, Fan Coil, Chiller, Roof Top, Self Contained, Splitão, Torre
de Resfriamento, Câmara Fria entre outros. Regulagem de super aquecimento e
sub-resfriamento, regulagem de vazão de ar. Trocar peças e efetuar limpeza dos
aparelhos de acordo com normas de segurança e qualidade. Elaborar
documentação técnica, interpretação de projetos de ar condicionado e diagramas
elétricos (potência, controle e comando) entre outras atividades.
Requisitos: Vasta experiência comprovada em carteira. Desejável c urso técnico de
refrigeração, Nr 10 e nr 35. Indispensável possuir Habilitação B. Desejável
experiência em multinacionais. Boa comunicação, organização, trabalho em equipe,
pró ativo e vontade de crescimento profissional. Homens de preferência casados, de
30 a 40 anos, com filho, que saibam se expressar e conversar bem, pois irão tratar
os assuntos direto com os clientes que não maioria das vezes, são de
multinacionais e muito exigentes.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: VR 15,00, transporte, convenio odontológico, convenio
médico(opcional), Seguro de vida, celular, cesta natal.

Observações: Mecânico de campo com carro fornecido pela empresa. Horário de
trabalho é das 07:00 às 17:00 de segunda a quinta feira e das 07: 00 às 16:00 na
sexta feira. Com disponibilidade para horas extras constantes.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email contato.adm@personnallise.com.br com a sigla Refrigeração no campo assunto
até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

MOTORISTA / MONTE MOR / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de pequeno porte de transporte funcionários, viagens e executivos morar
em monte mor! está com 1 vaga(s) em aberto para MONTE MOR / SP.
Responsabilidades: já ter experiencia em transporte executivo
Requisitos: Habilitação tipo D com curso de transporte de passageiros, experiência
Residir na região de Monte Mor já ter experiencia em transporte executivo
Mencionar último salário e disponibilidade!
Salário: a combinar
Benefícios: vr

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de julio medina para
o e-mail curriculomedcar@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
29/05/2016.
Veja outras vagas de Motorista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

GESSEIRO / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
CONSTRUTORA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PREDIAL está com 1 vaga(s) em
aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: EXECUÇÃO DE GESSO LISO EM PAREDES E TETOS
Requisitos: EXPERIÊNCIA EM ACABAMENTO DE GESSO LISO
Salário: a combinar
Benefícios: CESTA BÁSICA E VALE TRANSPORTE
Observações: Horário sindicato construção Civil, preferência para quem reside
próximo às localidades de Vinhedo-SP e Campinas

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LUCAS para o email rh.fvinhedo@gmail.com com a sigla GESSO no campo assunto até o dia
30/05/2016.
Veja outras vagas de GESSEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA DE LOGÍSTICA / PEDREIRA / SP / 1 VAGA(S)
Distribuidor Resdil está com 1 vaga(s) em aberto para PEDREIRA / SP.
Responsabilidades: Atuar no controle de fretes, follow-up com motoristas,
programação de transportes junto aos transportadores terceiros e transporte
próprio, acompanhamento do prazo de entrega de mercadorias, Chek-list de
veículos, contratação e cotação de fretes, programação de compras de peças de
reposição de veículos, controle de manutenção da frota, controle de CTE´s,
auditoria de inventários, controle de avarias, prevenção de perca, aplicar ações
corretivas em casos de não conformidades e planejamento de demanda.
Requisitos: Ter curso Técnico em Logística, Excel, disponibilidade para viagens,
desejável conhecimentos em transporte, inventário e planejamento de demanda.
Residir na região de Pedreira/SP
Salário: a combinar
Benefícios:

Observações: Informar pretensão salarial. Só serão analisados currículos com
pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagascampinas@resdil.com.br com a sigla Analista de Log no campo assunto até o
dia 27/05/2016.
Veja outras vagas de Analista de Logística no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ELETRICISTA/ENCANADOR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de prestação de serviços de manutenção residencial está com 1 vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar reparos em elétrica, hidráulica e manutenção geral.
Requisitos: Conhecimento em elétrica e hidráulica, habilitado a mais de 2 anos,
ensino médio completo, disponibilidade de horário
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio médico Convênio odontológico Seguro de vida Vale refeição

Observações: Prestação de serviços em Campinas e Região
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ednéia para o email re.namaste@terra.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
16/06/2016.
Veja outras vagas de Eletricista/Encanador no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SUPERVISOR OPERACIONAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Transportadora está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Responsável pela Gestão e Operações de Transporte Planejam
as atividades Operacionais da empresa, distribuição, transporte, comunicações e
logística. Cumpri as normas e procedimentos adotados pela empresa. Monitorar e
controlar os veículos através do sistema de Gerenciamento. Programar as cargas de
acordo com as exigências ou solicitações dos clientes. Controlar e Administrar os
contratos de agregados e locação de Equipamentos. Controlar e aprovar as diárias
dos motoristas e ajudantes para pagamentos. Mais detalhes na entrevista.
Requisitos: Pré Requisitos: Idade entre 30 a 45 anos Experiência de 1 ano Desejável 3 anos Escolaridade: Ensino Médio - Desejável: Ensino Superior, Pós
Graduação. Conhecimentos:
* Controle
* Iniciativa

* Liderança
* Gestão
* Análise Gerencial
* Conhecimentos em Administração, Logística e Transportes
* Trabalho em Equipe
* Liderança
* Conhecimentos em Informática (Excel, Word, PowerPoint)
Salário: a combinar
Benefícios: Salário, Vale Transporte, Vale Refeição, Convênio Odontológico e
Convênio Farmácia.
Observações: Colocar Pretensão Salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Laura para o email rosilvacps81@gmail.com com a sigla Sup Operacional no campo assunto até o
dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de Supervisor Operacional no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auxiliar de Iluminação
Código da vaga: v1352997
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Irá auxiliar nas montagens de estruturas de estúdios.
Necessário:
Técnico em Eletrônica ou Elétrica;
Possuir registo profissional (DRT).
Local de trabalho:
Berrini - Zona Sul de São Paulo
Escala de 6x1 - 8h/dia
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352997/auxiliar-deiluminacao#sthash.werwof3d.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Atendimento
Código da vaga: v1353528

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Principais atribuições:
• Atendimento ao cliente;
• Registro de informação no site ou em sistema;
• Orientação sobre dúvidas de registro, seguros e serviços disponíveis;
• Registro dos atendimentos.
Pré-requisitos:
• Ensino médio completo;
• Conhecimentos em informática;
• Didática e capacidade analítica.
Outras informações:
• Escala: 6x1 - 6h/dia
• Horários: A combinar
• Local de trabalho: Paraíso;
• Salário (990,50) + Benefícios (assistência médica e odontológica, seguro de vida,
vale-transporte e vale-refeição ou vale-alimentação).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353528/operador-deatendimento#sthash.cAChrFP9.dpuf
www.vagas.com.br

SERRALHEIRO I
Código da vaga: v1353463
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Betim / MG / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
ATRIBUIÇÕES:
- Confeccionar/efetuar montagens de peças, estruturas metálicas, prateleiras,
suportes de máquinas e outras, ponteando-os, efetuando cortes ou soldando-os
com equipamento de solda conforme procedimentos de soldagem qualificados;
- Efetuar montagens de estruturas, peças e conjuntos, efetuando cortes, dando
pontos de solda com equipamentos apropriado, conforme procedimentos de
soldagem qualificados e desenhos/gabaritos originais;
- Dar o acabamento em peças, fazer furações com uso de equipamentos
apropriados, bem como conferir as montagens, utilizando-se de ferramentas de
medição, de acordo com leitura/interpretação dos desenhos originais;
- Manter a limpeza do ambiente de trabalho, bem como executar a limpeza de suas
ferramentas e equipamentos sob sua responsabilidade;
- Verificar o funcionamento dos equipamentos, detectando anomalias,
providenciando a manutenção dos mesmos, quando necessário;

- Zelar pelo cumprimento das normas de segurança, visando à segurança das
pessoas e equipamentos da empresa.
REQUISITOS:
- Ensino Médio Completo;
- Experiência na área.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353463/serralheiroi#sthash.KCMQvgpy.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Operacional Serviços
Código da vaga: v1353226
Nível hierárquico: Gerência
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Junho de 2016

Profissional com experiência na função de Gerente Operacional em empresas de
prestação de serviços (requisito mandatório a vivência no setor)
Conhecimentos necessários:
Vigilância: perímetro urbano, legislação própria que rege a profissão, armamento,
cofre de armas, guias de tráfegos de armas etc.
Limpeza: conhecimento técnico de limpeza de pisos, limpezas em alturas,
maquinários
Logística: transporte, carga, descarga, etc
Legislação, inclusive trabalhista
Experiência no relacionamento com clientes
Boa comunicação verbal e escrita
Perfil estratégico
Disponibilidade de horários inclusive ocasionalmente noites e fins de semana
Superior completo
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/v1353226/gerente-operacionalservicos#sthash.H6BFEh5i.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Empilhadeira - CD Brasília
Código da vaga: v1353084
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Brasília / DF / BR
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Operar a máquina de empilhadeira, conforme procedimentos de operações
preestabelecidos, assegurando o transporte adequado dos produtos
(depositar/retirar) dentro dos padrões de segurança, organizando a câmara de
produtos acabados e matéria-prima e endereçando as cargas, observando as
orientações do supervisor imediato.
Pré-requisitos:
2º grau completo;
Curso de operador de empilhadeira;
Habilitação em dia;
Disponibilidade de horário.
Preferência residir no Gama-DF e região.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353084/operador-deempilhadeira-cd-brasilia#sthash.u94NZUhE.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Operacional
Código da vaga: v1351405
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Manaus / AM / BR
Data de expiração: 15 de Junho de 2016
Pré requisitos:
- Superior completo em Administração de Empresas, Logística ou áreas correlatas;
- Excel avançado;
- Inglês fluente;
- CNH (Cat. B)
Benefícios:
- Vale Refeição;
- Vale Transporte;
- Seguro de vida;
- Planos de Saúde e Odontológico.
Local de Trabalho: Colônia Oliveira Machado - Manaus/AM.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351405/assistenteoperacional#sthash.GW8BADgh.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR OPERACIONAL DE FACILITIES
Código da vaga: v1350462
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São José dos Campos / SP / BR
Irá atuar diretamente na Operação de Limpeza Industrial sendo suporte da equipe
de limpeza.
REQUISITOS
-Ensino Superior Completo;
-Experiência com Gestão Operacional de Limpeza Industrial;
-Obrigatório ter atuado com Prestação de Serviços;
-Conhecimento de Ferramentas de Qualidade;
- Residir em São José dos Campos ou região.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350462/supervisoroperacional-de-facilities#sthash.cH0Zze3A.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Excelência Operacional
Código da vaga: v1350694
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Taboão da Serra / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Junho de 2016
Formação: Engenharia
Inglês Avançado
Desejável experiência em industrial farmacêutica.
Atividades:
Responsável por desenvolver e disseminar estratégias e cultura de melhoria
contínua em todas as áreas, por meio do uso de metodologias, ferramentas e
habilidades específicas, visando atingir os objetivos do negócio e solucionar
problemas, orientando e desafiando as pessoas a realizarem um trabalho mais
eficaz. Otimizar continuamente resultados e processos demostrados por meio de
estudos de caso, incluindo análise de processos, aspectos técnicos e científicos,
cálculo de capacidade e custo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350694/coordenador-deexcelencia-operacional#sthash.iOSwPjxr.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Gestão Operacional Júnior
Código da vaga: v1352736
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Junho de 2016
- Análise de indicadores de produtividade e operacionais;
- Sugestão de novos indicadores para as áreas;
- Diagnostico de problemas e análise de causa;
- Gestão de pessoas;
- Organização de documentos.
Requisitos:
- Atuação prévia em indicadores;
- Gestão de pessoas;
- Excel avançado e Access intermediário.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352736/coordenador-degestao-operacional-junior#sthash.LbmDhSIp.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Controles Operacionais Pl
Código da vaga: v1352541
Nível hierárquico: Pleno
Local: Araraquara / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Julho de 2016
REQUISITOS:
Ensino Médio Completo
RESPONSABILIDADES:
Preparar, digitar, conferir e analisar dados de relatórios gerenciais. Comparar
variação da previsão realizando dos custos das operações. Elaborar relatórios,
gráficos e mapas de acompanhamento.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Disponibilidade para residir em Américo, Araraquara ou Ibaté;
Disponibilidade para trabalhar de Segunda a Sábado em horário administrativo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352541/analista-controlesoperacionais-pl#sthash.rulB5IXu.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado Elétrica
Código da vaga: v1352943
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Julho de 2016
Pré-requisitos:
Formação em: Ensino Fundamental Completo;
Possuir sólida vivência em construção e manutenção de rede de distribuição aérea
(CMRDA) conhecimentos de toda rotina operacional de serviço de canteiro de obra,
liderança de equipe, fiscalização de obra, elaboração e controle de inventário de
mão de obra e material, operação de equipamentos pertinentes, etc;
Necessário ter cursos de Nr10, Nr35, CMRDA, CNH (categoria C ou superior),
desejável poda de árvore, bloqueio e desbloqueio de RA, operação de guindauto e
broca guincho;
Atribuições: Será responsável por realizar e acompanhar serviços em canteiro de
obra, liderar, fiscalizar obras e projetos, elaborar e controlar inventário de mão de
obra e matéria prima, monitorar treinamento, operar, bloquear e manobrar
equipamentos de proteção, Ras, Sas, DJ e Cas, etc;
Remuneração:

R$ 2.2421,00
Benefícios:
VR (R$ 456,00);
VA (R$ 128,00);
PLR (R$ 2.400,00);
Seguro de Vida;
Assistência Médica;
Assistência Médica;
Previdência Privada.
Horário de trabalho:
2a a 6a das 08h00 às 17h00 / Disponibilidade para final de semana eventualmente
Local de trabalho:
Diversas Regiões de SP
Tipo de contrato de trabalho:
Efetivo CLT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352943/encarregadoeletrica#sthash.kqpbOOi1.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Operacional
Código da vaga: v1309678
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: João Pessoa / PB / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Junho de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Coordenar atividades administrativas e operacionais da Unidade (Limpeza,
Segurança, Compras, Financeiro, SAA e SICP). Garantir o atingimento das metas
orçamentárias. Realizar supervisão pelo patrimônio da empresa e demais atividades
pertinentes a área.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Ensino Superior completo em Administração de Empresas e/ou similares.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Experiência em rotinas administrativas, atuação com metas orçamentárias, boa
desenvoltura com atendimento ao público, bons conhecimentos em pacote Office e
bons conhecimentos em Sistema - ERP.
HORÁRIO DE TRABALHO
44h/ semanais
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Pitágoras - João Pessoa/PB
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1309678/coordenadoroperacional#sthash.g9IpwtEj.dpuf
www.vagas.com.br

Controlador de Tráfego - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: shopping center
Requisitos:
Ensino médio completo
Escala: 05x01
Horário / Período:
A definir
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Convênio Médico, Convênio Odontológico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Serviços Gerais - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Armazenar e controlar materiais de limpeza e utilizá-los de forma correta
Repor materiais de higiene nos banheiros
Preparar e organizar os locais de trabalho
Preencher registros de limpeza
Requisitos:
Ensino fundamental completo
Mínimo 06 meses de experiência na função
Dias da Semana: De segunda-feira à sábado
Horário / Período:
Comercial
Trabalha aos sábados
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio Médico, Treinamento
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Supervisor de Soldagem - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Atividades:
Atender fornecedores de equipamentos e consumíveis
Organizar as ordens de serviço de cada soldador
Supervisionar a qualidade da solda e equipamentos de soldagem
Realizar reuniões com a equipe de encarregados para programar a soldagem do dia
seguinte e explanar as possíveis pendências
Requisitos:
Curso técnico completo em soldagem
Experiência em liderança de equipes em soldagem
Curso de inspeção de solda
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Convênio com Instituições de Ensino, Plano de Carreira

Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Governança - Brasília
Descrição Detalhada
Segmento: hospitalar
Região / Bairro: Lago Sul
Requisitos:
Ensino médio completo
Vaga feminina
Escala: 12x36
Horário / Período:
A definir

Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, Insalubridade
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Produção - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Atividades:
Auxiliar na produção em geral e realizar atendimento ao público
Requisitos:
Ensino médio completo
Vaga masculina
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:

Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadermonacional.com.br

Operador Rotomoldagem - Betim
Descrição Detalhada
Requisitos:
Experiência comprovada
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00

Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Café da
Manhã, Seguro de Vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Operacional - Campinas
Descrição Detalhada
Segmento: moda (feminina)
Atividades:
Recebimento de mercadoria, lançamento de notas fiscais, assistência em compras
Requisitos:
Noções de informática
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Segurança Patrimonial - Guarulhos
Descrição Detalhada
Segmento: hospitalar
Atividades:
Controlar, identificar e liberar a entrada e saída de pessoas, recém nascidos e
materiais da instituição
Requisitos:
Ensino médio completo
Necessária experiência como segurança preferencialmente em hospital
Vaga masculina
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar Mecânico de Refrigeração
Principais atividades:
- Seguir as diretrizes determinadas pela contratada através de seus POPs e ITs
(Procedimentos Operacionais e Instruções de Trabalho); executando as corretivas,
preventivas e inspeções conforme as instruções de trabalho, requisitando materiais
para execução dos serviços quanto necessário.
- Auxílio nas informações de execução para elaboração de relatórios e laudos
técnicos
Requisitos:
- Curso de qualificação na área de refrigeração ou mecânica;
- Experiência em execuções corretivas, preventivas e inspeções conforme as
instruções de trabalho
- Necessário ter disponibilidade de horário
Salário: R$ 954,14 + VT + VA (R$170,00) + Assistência Médica
Horário: 44h semanais
Local de trabalho: Fundão/RJ
Interessados devem enviar o currículo atualizado para rh.seleciona1@yahoo.com.br
informando no assunto: Auxiliar Mecânico de Refrigeração.

1/2 OFICIAL - AR CONDICIONADO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Campinas está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: 1/2 Oficial Mecânico de Ar Condicionado para serviços de
Manutenção Preventiva / Manutenção Corretiva e Instalações de Aparelhos de ar
condicionado. **SOMENTE COM EXPERIENCIA COMPROVADA NA AREA**
Requisitos:
*SOMENTE COM EXPERIENCIA COMPROVADA NA AREA
** Necessário Disponibilidade para trabalhar de segunda à Sábado e com
disponibilidade para horas extras. Ter CNH.**
Salário: a combinar
Benefícios: – Salário Fixo – Cesta Básica – Vale Transporte – Vale Refeição – Horas
Extras – PLR – Seguro de Vida – CLT – Uniforme
Observações:
** ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL
** SOMENTE COM EXPERIENCIA COMPROVADA NA AREA **
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Maria para o email rh_vagas@outlook.com com a sigla 1/2 OFICIAL AR COND. no campo assunto
até o dia 31/05/2016.

Veja outras vagas de 1/2 OFICIAL - AR CONDICIONADO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

OPERADOR DE EMPILHADEIRA / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
R1 Logística armazéns e transportes está com 1 vaga(s) em aberto para PAULÍNIA
/ SP.
Responsabilidades: Descarga de container, alocação de material nas ruas,
carregamento em caminhão truck, conferência de requisição/pedidos
Requisitos: Ensino Médio Completo Curso de Empilhadeira Experiencia em
empilhadeira gás e elétrica
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte Refeição no local Premio Assiduidade
Observações: Horário: de segunda a sexta-feira das 8:00 Às 17:48
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
curriculo@r1logistica.com.br com a sigla Op.Empilhadeira no campo assunto até o
dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Operador de Empilhadeira no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

OFFICE BOY / PIRACICABA / SP / 15 VAGA(S)
AGENCIA DE EMPREGOS está com 15 vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Distribuir correspondências e documentos internamente.
Requisitos: RESIDIR EM PIRACICABA, RIO DAS PEDRAS, SALTINHO E
CHARQUEADA. APENAS PARA JOVENS DE 14 A 18 ANOS.
Salário: a combinar
Benefícios: Auxílio Transporte, Auxílio Refeição;
Observações: 6 HORAS POR DIA. DE SEGUNDA A SEXTA. \" APENAS PARA JOVENS
DE 14 A 18 ANOS- MAIORES DE 18 ANOS SERÃO IGNORADOS.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de VANESSA para o
e-mail curriculo@agenciaperfilrh.com.br com a sigla OFFICE no campo assunto até
o dia 15/06/2016.
Veja outras vagas de OFFICE BOY no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TÉCNICO ELETRÔNICO / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
E-Driver Automação e Sistemas Ltda está com 1 vaga(s) em aberto para NOVA
ODESSA / SP.
Responsabilidades: Reparos de inversores de frequência em bancada.
Requisitos: Experiência mínima de 3 anos em reparo de inversores de frequência
em bancada.
Salário: R$ 2.500,00
Benefícios: Uniforme, almoço no local, convênio médico após experiência, ajuda de
custo.
Observações: Residir em Sumaré, Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara e
Piracicaba.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paula para o email rh@edriver.com.br com a sigla Técnico Eletrônico no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Técnico Eletrônico no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SUPERVISOR DE FROTAS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Supervisionar o setor Operacional. Disponível para inicio
imediato. Somente candidatos que tenha experiencias em Transportadoras.
Requisitos: Vasta Experiencia em supervisão/coordenação de equipe no setor
operacional , emissão de CTE, contratação de frete terceiros, contratação de
agregados, que saiba lidar com pressão. Gestão de pessoas, educado e ao mesmo
tempo firme.
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta básica, VR
Observações: Disponibilidade de horários, vaga para o sexo masculino
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagas.rh2020@gmail.com com a sigla Sup. Operacional no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de Supervisor de Frotas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TECNICO REFRIGERAÇÃO / SOROCABA / 1 VAGA(S)
INDÚSTRIA está com 1 vaga(s) em aberto para SOROCABA.
Responsabilidades: Manutenção em freezers, minicâmaras e câmaras frias com gás
freon, incluindo soldas, pinturas, substituição de peças e outros. A empresa fornece
veiculo para executar manutenções externas quando necessário.
Requisitos: Formação técnica na área, experiencia comprovada.
Salário: a combinar
Benefícios: P.L.R, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE E DESJEJUM.
Observações: CANDIDATOS REGIÃO DE SOROCABA. CURRÍCULOS SOMENTE COM
PRETENSÃO SALARIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
industriavagasabertas@gmail.com com a sigla REFR no campo assunto até o dia
31/05/2016.
Veja outras vagas de TECNICO REFRIGERAÇÃO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

1/2 OFICIAL - AR CONDICIONADO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Campinas está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: 1/2 Oficial Mecânico de Ar Condicionado para serviços de
Manutenção Preventiva / Manutenção Corretiva e Instalações de Aparelhos de ar
condicionado.

**SOMENTE COM EXPERIENCIA COMPROVADA NA AREA**
Requisitos:
*SOMENTE COM EXPERIENCIA COMPROVADA NA AREA
** Necessário Disponibilidade para trabalhar de segunda à Sábado e com
disponibilidade para horas extras.
Ter CNH.**
Salário: a combinar
Benefícios:
– Salário Fixo
– Cesta Básica
– Vale Transporte
– Vale Refeição
– Horas Extras
– PLR
Seguro de Vida
– CLT
– Uniforme
Observações:
** ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL **
SOMENTE COM EXPERIENCIA COMPROVADA NA AREA **

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Maria para o email rh_vagas@outlook.com com a sigla 1/2 OFICIAL AR COND. no campo assunto
até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de 1/2 OFICIAL - AR CONDICIONADO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

OPERADOR MULTIFUNCIONAL / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
Expert Consultoria está com 1 vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Necessário curso na área de Logística ou Qualidade. Necessário
experiência com emissão de nota fiscal.
Requisitos: Ensino Médio Completo. Necessário curso na área de Logística ou
Qualidade. Necessário experiência com emissão de nota fiscal. Residir em
Piracicaba/SP.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana Caroline para
o e-mail rec.pir@expertconsultoria.com.br com a sigla Op. Multifuncional no campo
assunto até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de Operador Multifuncional no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR DE FROTA / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Conectus Service está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Irá auxiliar a gestão de frota da empresa.
Requisitos: Conhecimento em mecânica de automóvel, disponibilidade para viagem,
habilitação B com mais de 2 anos e conhecimento pacote office. Não é necessário
experiência na função.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Vale Alimentação ou Vale Refeição e Assistência
médica.
Observações: Vaga masculina, apenas para residentes de Americana e Sta. Bárbara
D´Oeste.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ANDERSON para o
e-mail conectusrh@yahoo.com.br com a sigla FROTA no campo assunto até o dia
03/06/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE FROTA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SAÚDE

ENFERMEIRA OBSTETRA PLENO – MATERNIDADE / CO – 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 – Diversas opções de Escalas
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.

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 – Diversas opções de Escalas
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.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - CTI.
Formação/Experiência Requerida:
-Curso técnico de enfermagem completo;
-COREN ativo;
-Sólida vivência na função.
Carga Horária:
Plantão 12/36 - Plantão dia 07h ás 19h - Início Imediato.

Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale transporte;
Vale alimentação;
Refeição no local;
Desconto em faculdade;
Desconto em farmácia.
Salário: R$1282,94 + Adicional de Insalubridade.
OBS: Profissionais que residem em Niterói ou adjacências será um diferencial.
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
sauderhniteroi@gmail.commencionando no assunto "TÉCNICO DE ENFERMAGEM CTI"

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.
Imprescindível: 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.

FARMACEUTICO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
drogaria (campo belo) está com 1 vaga(s) em aberto para campinas.
Responsabilidades: atribuições do cargo
Requisitos: com ou sem experiencia
Salário: R$ 2.900,00
Benefícios: SALARIO + TRANSPORTE
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RAFAEL para o email CAMILAMARIANODACOSTA@YAHOO.COM.BR com a sigla FARMACEUTICO

Instrumentador (a) Cirúrgico (a)
Código da vaga: k722-79
Ramo da empresa: Hospitais, Maternidades, Consultórios, Clínicas e Prontossocorros

Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 18/03/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UbCJJz

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: 1
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

FARMACEUTICO / SUMARE-MATAO / 1 VAGA(S)
REDE DE DROGARIAS está com 1 vaga(s) em aberto para SUMARE-MATAO.
Responsabilidades: HORÁRIO DE TRABALHO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS
17:00HRS COM 02 HORAS DE ALMOÇO. SÁBADO /DOMINGO/FERIADO DAS 08:00
AS 22:00HRS , 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!

ENFERMEIRO (A) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
HOME CARE CENE HOSPITALLAR está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: CARTA A/B; EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE HOME CARE.
Requisitos: EXPERIÊNCIA EM HOME CARE, VISITAS, AUDITORIA, RELATÓRIOS,
ENTRE OUTROS.
Salário: R$ 2.700,00
Benefícios: INSALUBRIDADE + TICKET ALIMENTAÇÃO
Observações: HORÁRIO DE TRABALHO: DAS 8H00 ÀS 18H00 DE SEGUNDA A
SEXTA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ANA para o e-mail
gestaodepessoas1@grupocene.com.br com a sigla HC CENE no campo assunto até
o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de ENFERMEIRO(A) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FISIOTERAPEUTA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Salão de Beleza Grande, Com cafeteria dentro, sala de estética, sala de zumba,
sala de depilação, espaço kids, etc....Sob nova direção! está com 1 vaga(s) em
aberto para Campinas.

Responsabilidades: Fisioterapia \'
Requisitos: Estou em busca de uma Fisioterapeuta que necessite de um espaço
para exercer seu trabalho. Bairro.: Jardim Nova Europa em Campinas. Excelente
estrutura!!!
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Nana para o email CONTATO@NANAMARQUES.COM com a sigla Fisio no campo assunto até o dia
30/05/2016.
Veja outras vagas de Fisioterapeuta no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ENFERMEIRO DE NÍVEL SUPERIOR / CAMPINAS / 3 VAGA(S)

A Gênese Cursos é uma empresa focada em qualificação profissional na área de
saúde. Oferece cursos de especialização técnica e outros está com 3 vaga(s) em
aberto para campinas.
Responsabilidades: segunda a sexta de 17:30 h às 22:20 h sábados de 09 h às 17
h
Requisitos: Ter facilidade para lecionar - dar aulas práticas e teóricas ser maior de
18 anos de idade Possuir diploma registrado e n de registro no conselho de
enfermagem.
Salário: R$ 25,00
Benefícios: salário de R$ 25,00/ hora aula. Pagamento imediato após a conclusão
da aula na data combinada. Autônomo - contratação temporária conforme
necessidade da escola.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Melissa Lopes para
o e-mail melissa@genesecursos.com.br com a sigla Professor (a) no campo assunto
até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de enfermeiro de nível superior no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Farmacêutico - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: varejista
Local: ilha do governador
Porte: grande

Escala de trabalho: 6x1
Horário de trabalho: 14:40 h às 22:00 h
Folgas aos domingos e feriados
A empresa oferece:
Salário: R$2. 634,00;
Benefícios: vale transporte + alimentação no local + assistência médica e
odontológica + kit material escolar + kit enxoval + cartão Multicheque +
oportunidade de crescimento + chances de crescimento na empresa + participação
nos lucros.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Enfermeira - São José dos Campos

Descrição Detalhada
Segmento: saúde
Atividades:
Prestar assistência de enfermagem às gestantes e pacientes com distúrbios
ginecológicos, coordenando o atendimento individualizado, respeitando os riscos de
cada paciente orientando os técnicos e auxiliares no desempenho de suas
atribuições com o objetivo de garantir a segurança na prestação da assistência,
certificar-se do provimento de material e equipamentos necessários ao bom
andamento do trabalho, fazer as avaliações de enfermagem com objetivo de
assegurar a qualidade.
Requisitos:
Com experiência em centro obstétrico, maternidade, ambulatório e pronto socorro
obstétrico.
Graduação completa em enfermagem.
Preferencialmente com pós em obstetrícia.
Experiência mínima comprovada de 06 meses.
Coren ativo
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$3001,00 à R$4000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro de Vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Médico - Clínico Geral - Taubaté
Descrição Detalhada
Requisitos:
Ensino superior em medicina completo.
Necessário experiência na área clinica geral hospitalar.
Residir em todo estado de são paulo
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

Fisioterapeuta - Campinas
Descrição Detalhada
Segmento: fisioterapia e beleza
Região / Bairro: Jardim Nova Europa
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

Monitor de Pesquisa Clínica - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: pesquisas clínicas
Região / Bairro: Embu
Atividades:
Realizar todas as atividades relacionadas à condução de pesquisa clínica

Preparação de pacotes regulatórios
Elaboração de procedimentos operacionais e visitas de monitoria
Requisitos:
Superior completo em farmácia
Inglês avançado
Pacote office intermediário
Conhecimento da legislação relacionada à pesquisa clínica vigente, atualizado sobre
diretrizes da Anvisa e da conep, boas práticas clínicas e ich
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Produtos (Saúde)
Código da vaga: v1354071
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
Atividades:
1- pesquisa e desenvolvimento de produtos e mercado
2- planejamento de orientação para desenvolvimento de materiais de comunicação,
comerciais
3- apoio em endomarketing, comunicação interna
4- apoio no desenvolvimento de ferramentas online (site, aplicativos, melhorias em
ferramentas, etc)
Exigências:
Superior Completo
Conhecimento na função e com o produto
Excel Intermediário.
Salário + Vale Transporte + Vale Refeição + Assistência Médica + Assistência
Odontológica + Seguro de Vida + Previdência Privada + Participação de Lucros +
50% de Bolsa de Estudos + Academia in company + descontos dos produtos do
grupo.
Horário Comercial (segunda á sexta)

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354071/analista-de-produtossaude#sthash.1AUY9viI.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO 4 MESES
Código da vaga: v1332956
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 20 de Junho de 2016
Desempenho das seguintes funções:
Aplicação de flúor
Tratamento de Cárie

Promoção de palestras e orientação
Limpeza
Visitas domiciliares
Requisito:
O candidato deve possuir CRO ativo.
Local: Clínica da Família na Gávea
Carga Horária: 40h semanais
Salário: 1.103,89 + 176,00(insalubridade)
Benefícios: Vale Alimentação ou Vale Refeição + Vale Transporte
Regime de Contratação: CLT
TEMPORÁRIO 4 MESES.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1332956/auxiliar-de-saudebucal-temporario-4-meses#sthash.6jCJkwlq.dpuf
www.vagas.com.br

Médico Clínico Geral (Atendimento Domiciliar) Santos-SP
Código da vaga: v1353535
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santos / SP / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
Atividades:

•Realizar consulta domiciliar;
•Atuar na área preventiva, manutenção e reabilitação;
•Solicitar e avaliar resultado de exames;
•Prescrever medicamentos com suas respectivas receitas.
Requisitos:
- Graduação concluída em medicina
- CRM Ativo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353535/medico-clinico-geralatendimento-domiciliar-santos-sp#sthash.hIoA0J9u.dpuf
www.vagas.com.br

Fonoaudiólogo - Vila Gil (Extremo Leste)
Código da vaga: v1354245
Nível hierárquico: Pleno

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
Atividades:
•Realizar avaliação e atendimento de pacientes em domicílio;
•Atuar na prevenção, manutenção e reabilitação de patologias;
•Avaliar possibilidade de retirada de sonda nas enteral.
Requisitos:
- Graduação concluída em Fonoaudiologia
- Possuir CRFa Ativo
Local: Vila Gil - São Paulo/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354245/fonoaudiologo-vila-gilextremo-leste#sthash.kbSDZ35L.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Saúde Ocupacional
Código da vaga: v1353189
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Uberaba / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Maio de 2016
Requisitos Obrigatórios:

Graduação em Medicina
Pós Graduação em Medicina do Trabalho
Requisitos Desejáveis:
Conhecimento sólidos em sistema de gestão de saúde e segurança OHSAS 18001.
Conhecimentos sólidos de legislação trabalhista e previdenciária.
Principais Atribuições:
Responder pelo planejamento, coordenação, desenvolvimento e controle do
processo de divulgação e consolidação de práticas de saúde ocupacional de acordo
com a legislação vigente, através da introdução das normas internas e incorporação
dos princípios do sistema de gestão da qualidade, saúde e segurança industrial.
Benefícios:
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Previdência Privada
Seguro de Vida
Refeição
Transporte
Outros incentivos:
Auxílio Material Escolar

Programa de Participação nos Resultados
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353189/supervisor-de-saudeocupacional#sthash.VafAOPoD.dpuf
www.vagas.com.br

Fonoterapeuta Atendimento Domiciliar - Zona Norte (Jardim Brasil)
Código da vaga: v1350913
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Junho de 2016
Atividades:
•Realizar avaliação e atendimento de pacientes em domicílio;
•Atuar na prevenção, manutenção e reabilitação de patologias;
.Avaliar possibilidade de retirada de sonda nasoenteral.
Requisitos:
- Graduação concluída em Fonoaudiologia
- Possuir CRFa Ativo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350913/fonoterapeutaatendimento-domiciliar-zona-norte-jardim-brasil#sthash.1YpcVLOr.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar/Técnico de Enfermagem - Plantão Diurno 12hrs (Curitiba-PR)
Código da vaga: v1350917
Nível hierárquico: Técnico
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Junho de 2016
Atividades:
- Realizar procedimentos para punção venenosa; sonda de alívio; administração de
medicamentos EV, SC e IM; curativo; banho.
Requisitos:
- Curso Técnico de Enfermagem
- Possuir registro no COREN
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350917/auxiliar-tecnico-deenfermagem-plantao-diurno-12hrs-curitiba-pr#sthash.Y3LfWtTW.dpuf
www.vagas.com.br

Médico Clínico Geral (Atendimento Domiciliar) - Bigorrilho (Curitiba-PR)
Código da vaga: v1352049
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Junho de 2016
Atividades:
•Realizar consulta domiciliar;
•Atuar na área preventiva, manutenção e reabilitação;
•Solicitar e avaliar resultado de exames;
Prescrever medicamentos com suas respectivas receitas.
Requisitos:
- Graduação concluída em medicina
- CRM Ativo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352049/medico-clinico-geralatendimento-domiciliar-bigorrilho-curitiba-pr#sthash.j58KXX0q.dpuf
www.vagas.com.br

Nutricionista (Atendimento Domiciliar) Goiânia-GO
Código da vaga: v1353296

Nível hierárquico: Pleno
Local: Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Atividades:
•Realizar consulta domiciliar;
•Avaliação Nutricional;
•Prescrição dietética;
•Monitorar Terapia Nutricional (Enteral e oral) em pacientes de baixa e alta
complexidade;
•Assistência nutricional a pacientes como um todo estabelecendo plano de cuidados
nutricionais, desde a triagem a alta nutricional;
•Orientação ao paciente e familiar sobre a dieta.
Requisitos:
- Graduação concluída em Nutrição
- Possuir CNR Ativo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353296/nutricionistaatendimento-domiciliar-goiania-go#sthash.jmflvkCb.dpuf
www.vagas.com.br

Médico Pediatra (Atendimento Domiciliar) Goiânia-GO
Código da vaga: v1353313
Nível hierárquico: Pleno
Local: Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Atividades:
•Realizar consulta domiciliar;
•Atuar na área preventiva, manutenção e reabilitação;
•Solicitar e avaliar resultado de exames;
•Prescrever medicamentos com suas respectivas receitas.
Requisitos:
- Graduação concluída em medicina
- CRM Ativo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353313/medico-pediatraatendimento-domiciliar-goiania-go#sthash.ooa9zOuS.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor (a) de Agendamento Cirúrgico
Código da vaga: v1352455
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Junho de 2016
Atividades:
Implantar e monitorar os Indicadores de controle e resultados do agendamento
Cirúrgico. Supervisionar e liderar o trabalho da equipe do Agendamento cirúrgico.
Realizar rotinas a busca Ativa e Captação de cirurgiões estratégicos in loco
(agendamento dos médicos estratégicos, acompanhar o movimento cirúrgico e
atender as necessidades dos mesmos). Controlar a cobrança nos Centros Cirúrgicos
e por telefone, aos cirurgiões, da documentação necessária para autorização das
cirurgias/OPMEs. Avaliar os agendamentos de cirurgias de emergência/urgências e
comunicar as áreas envolvidas (Central de Autorização, CC´s, CME, Almoxarifado
de consignados, Prorrogação e Internação). Fechar o mapa e transferir os

procedimentos se necessário, em sincronia com o gerenciamento de leitos e CR (no
prazo de 76, 48 e 24 horas), conferindo as cirurgias agendadas e o status das
mesmas, se necessário, remanejar as cirurgias. Avaliar o desempenho individual
dos funcionários. Agendar os procedimentos no sistema MV respeitando os prazos
de autorização de cada convênio (Por telefone ou presencial) e minutos cirúrgicos
(por cirurgião), além do registro dos dados necessários para segurança cirúrgica e
autorização. Verificar e registrar no sistema MV os equipamentos e instrumentais
necessários para a realização do procedimento cirúrgico. Informar o prazo para o
encaminhamento da documentação, documentação a ser encaminhada e meios
para o envio, além de controlar o recebimento das mesmas e seu anexo no sistema
MV Sinalizar as cirurgias agendadas fora do prazo. Registrar as informações
fornecidas durante o processo de agendamento ao médico / secretária. Controlar a
análise de documentação e o prazo da liberação de avisos para o setor de cotação /
autorização. Registrar no sistema: reserva de unidade fechada no pós operatório;
necessidade de reserva de sangue; necessidade de Patologista em sala; além das
informações pertinentes ao paciente (telefone para contato, data de nascimento,
alergia, morbidades etc). Controlar e gerenciar o Bate Mapa, informando as areas
envolvidas.
Ensino superior completo na área da saúde.
Remuneração: R$ 6.179,25 + Plano de Saúde + alimentação no local + valetransporte;
Horário: 2ª 5ª 08/18 6ª 08/17
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352455/supervisor-a-deagendamento-cirurgico#sthash.4sfQQBJt.dpuf
www.vagas.com.br

FARMACEUTICO (A) HOSPITALAR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Prestar Assistência Farmacêutica; - Controlar e racionalizar a
distribuição de medicamentos e matérias; Atuar na concessão; - Controlar o
estoque de medicamentos e materiais; Controlar e racionalizar medicamentos
controlados pela Port. 344; Atuar na escrituração do livro de registro de
medicamentos controlados pela Port. 344; Atuar e supervisionar as atividades
descritas para os Técnicos de Farmácia; Atuar em compras para o setor farmácia;
Verifica notas fiscais e lançar no sistema tasy ; montar kits cirúrgico; controlar
material consignado.
Requisitos: Formado há mais de 1 ano com experiência na função mínima de 6
meses (área hospitalar, farmácia centro cirúrgico)
Salário: R$ 2.690,00
Benefícios: Vale Transporte (cartão), Seguro de Vida, Vale Alimentação R$ 125,00
+ Convênio Médico e Odontológico (após 6 meses de empresa)
Observações:
Horário de Trabalho: 40 horas semanais; (segunda a
sexta)
Segunda a sexta das 08:00 as 17:00 horas o

Disponibilidade de 1 ou 2 plantões no mês (sábado)
***CURRÍCULOS FORA DO PERFIL SERÃO DESCARTADOS!!**
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RECURSOS
HUMANOS para o e-mail rhhospital1@outlook.com com a sigla FARMACEUTICO (A)
no campo assunto até o dia 31/05/2016.
Veja outras vagas de FARMACEUTICO (A) HOSPITALAR no Emprega Campinas. É
100% grátis!

AUXILIAR DE ENFERMAGEM / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
SBO RH em parceria está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: ..
Requisitos: Curso técnico completo, experiência comprovada na função, residir
SOMENTE em Americana ou Santa Bárbara
Salário: R$ 1.250,00
Benefícios: Vale transporte e Vale Alimentação de R$ 100,00
Observações: ..
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Amanda para o email recrutamento@sborh.com.br com a sigla AUX ENFERMAGEM no campo assunto
até o dia 30/05/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE ENFERMAGEM no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ANALISTA DE SISTEMAS BI / MV – São Paulo – SP
Nosso cliente, Rede hospitalar localizada na Região da Av. Paulista, busca o
profissional com o perfil abaixo. Contratação Efetiva-CLT:
DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES
Levantar as necessidades e ocorrências junto aos usuários; desenvolver e analisar
sistemas de programação de média complexidade para serem utilizados em
computador, adequando aos prazos e procedimentos estabelecidos, bem como as
necessidades dos usuários; acompanhar os testes de mesas e máquinas,
verificando e avaliando os programas quanto aos resultados esperados. Atuar com
levantamento, análise e desenvolvimento (modelagem e implementação de cubos,
relatórios) dentro do Business Inteligence (BI).
EXPERIÊNCIA:

Imprescindível: Experiência em Business Intelligence (BI) e com Sistema MV
FORMAÇÃO:
Ensino superior completo ou cursando Ciências da Computação, Análise de
Sistemas, Sistemas de Informação, Sistemas Computacionais, Engenharia da
Computação, Engenharia de Software ou áreas correlatas.
OBSERVAÇÕES FINAIS:
Salário – A combinar, mas será excelente remuneração – envie sua pretensão
salarial que será avaliada.
Horário de trabalho: 08 às 18h de Segunda a Quinta e 08 às 17h na Sexta-feira.
Benefícios: Cesta Básica; Refeição no local; Vale transporte; Assistência Médica e
Odontológica.
Local de Trabalho: Região da Av. Paulista.
Contratação efetiva CLT.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: ANALISTA DE SISTEMAS BI/MV – SP.
CURTA E SIGA NOSSA PÁGINA NO
FACEBOOK:https://www.facebook.com/SPEEDRH
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

GERENTE DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM TELECOM/TI – VILA
OLÍMPIA - SP
O profissional que buscamos será contratado diretamente por nosso cliente,
empresa multinacional do segmento de telecomunicações, de médio/de grande

porte, provedora de internet, acesso dedicado, transmissão WiMAX, etc. para o
mercado corporativo.
DESCRIÇÃO E REQUISITOS:
Gestor responsável pelas equipes de campo responsável pela implantação,
restauração de serviços e mudanças;
Planejar a implementação dos serviços de clientes, levantando em conta prazo,
custo e qualidade;
Acompanhar o progresso do backlog das atividades de implantação, reportando-o
semanalmente;
Planejar o uso dos recursos humanos e materiais, de modo a atender as
necessidades da rede e dos clientes;
Acompanhar os indicadores de desempenho da área, (sobretudo níveis de serviço),
reportando-os mensalmente;
Gerir e otimizar o uso dos recursos humanos e materiais, sem prejuízo de qualidade
do serviço e prazo de atendimento.
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA
Formação superior completa em Área Técnica, Engenharias ou similares;
Imprescindível que possua:
Experiência de campo em Telecom;

Experiência com operação de enlaces de RF;
Experiência de gestão de equipe de campo;
Experiência com gestão de spare parts;
Experiência com gestão de logística de insumos para implantação de clientes e
backbone;
Experiência no controle e gestão do tempo de restauração do serviço.
HABILIDADES PESSOAIS
Capacidade de trabalhar em equipe;
Capacidade de trabalhar em situações adversas;
Facilidade de comunicação com cliente;
Liderança;
Capacidade de resolver divergências internas e com clientes.
Salário: Competitivo com o mercado e a negociar – Envie sua pretensão salarial,
pois estamos prontos a avaliar.
Contratação Efetiva-CLT;
Benefícios: Assistência médica e odontológica, estacionamento, vale refeição,
seguro de vida;
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: GERENTE DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO EM TELECOM/TI –
SP
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

Técnico (a) em Informática
Código da vaga: k1408-42

Ramo da empresa: Informática - Manutenção e Assistência Técnica
Cidade: Biguaçu/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 22/04/2016
Previsão de encerramento: 22/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1VO4LLq

Analista de TI
Código da vaga: k77-1179
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC

Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 22/04/2016
Previsão de encerramento: 28/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/22VlhZo

Analista de Sistemas
Código da vaga: k77-1182
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMuwz

Programador (a) de Sistemas
Código da vaga: k77-1183
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMsoB

Técnico (a) em Suporte em Informática
Código da vaga: k67-135
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 04/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMqNv

Analista de Implantação e Suporte
Código da vaga: k77-1180
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Navegantes/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMuwC

Analista de Implantação e Suporte
Código da vaga: k77-1181
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Rio Do Sul/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMuwF

Assistente de Testes

Código da vaga: k77-1197
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 3
Data de abertura: 13/05/2016
Previsão de encerramento: 18/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/23PacJH

Assistente de Testes
Código da vaga: k77-1198
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/05/2016
Previsão de encerramento: 18/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/23PaaSh

Arquiteto (a) de Sistemas
Código da vaga: k77-1199
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Criciúma/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/05/2016
Previsão de encerramento: 18/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/23Pam3R

Analista de Implantação e Suporte

Código da vaga: k77-1201
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Caxias Do Sul/RS
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 16/05/2016
Previsão de encerramento: 21/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/24WaZLf

Analista de Implantação e Suporte
Código da vaga: k77-1202
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Caxias Do Sul/RS
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 16/05/2016
Previsão de encerramento: 21/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/24Wb2GW

Analista Programador de Sistemas Sênior
Código da vaga: k479-652
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/05/2016
Previsão de encerramento: 22/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/22mSy0U

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.

Gerente de Desenvolvimento de Negócios - Indústria de Software - FOCO
MARÍTIMO - PORTUGAL
Código da vaga: v1345871
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Julho de 2016
Responsabilidades:
Será responsável por todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento de
negócio, nomeadamente, na prospecção e identificação de oportunidades de
negócio, elaboração de.
propostas, negociação comercial, gestão de clientes, entre outras.
PRÉ-REQUISITOS

•

Licenciatura em Engenharia Mecânica ou similar (fator preferencial);
Experiência internacional comprovada no sector das Energias Renováveis;
•
Experiência em processos de venda, elaboração de propostas comerciais para
todos os portes de empresas;
•
Experiência em Gestão de grandes clientes;
Sólida compreensão de como se opera no sector das Energias Renováveis;
•
Excelente capacidade de comunicação, verbal e escrita;
•
INGLÊS FLUENTRE -Excelente nível de Inglês (verbal e escrito).
•
Forte capacidade para definir e desenvolver estratégias de negócio;
•
Capacidade de trabalhar de forma eficiente e integrada em equipa.
•
DISPONIBILIDADE DE MUDANÇA IMEDIATA PARA PORTUGAL (estamos em
busca de profissionais com dupla cidadania europeia e facilidade para mudança
imediata para Portugal – Despesas não incluídas)
LOCAL DE TRABALHO: COIMBRA - PORTUGAL
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1345871/gerente-dedesenvolvimento-de-negocios-industria-de-software-foco-maritimoportugal#sthash.pXNh4WNA.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Suporte
Código da vaga: v1329319
Nível hierárquico: Pleno
Local: Buenos Aires / AR
Quantidade de vagas: duas
Buscamos um Coordenador para atuar com suporte técnico na implantação de
projetos de software e tecnologias para o mercado de logística e transportes. Cargo
a ser contratado em Buenos Aires (Argentina).
Formação:
Superior em Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da
Computação ou similares.
Qualificação/ Especialização:
Conhecimento desejável de Roadnet/Roadshow
Experiência desejada:
•
Experiencia em sistemas operacionais e banco de dados incluindo SQL
Server
•
Experiencia em área comercial/atendimento ao cliente
Tarefas a serem desempenhadas:
•
Supervisar a equipe de suporte dos produtos de Logística Maplink em
Buenos Aires
•
Responder pela qualidade e SLA do suporte técnico aos clientes
•
Gerar documentação e administrar o sistema de suporte

•
Gerar relatórios do nível de serviço para a gerencia
•
Fazer o seguimento dos clientes, manter contato com eles.
•
Estabelecer relacionamento com os clientes
•
Realizar o suporte técnico do aplicativo e produtos oferecidos pela Maplink
•
Fazer a interface com o cliente e a área de desenvolvimento trazendo os
problemas e as soluções necessárias para a resolução dos mesmos
•
Atender clientes por telefone, chat e e-mail dos clientes.
•
Trabalho full time das 9 às 18.30 horas
Mandatório:
Inglês fluente
Espanhol fluente
Remuneração compatível com o mercado + variável e os seguintes benefícios:
- Assistência médica;
- Assistência odontológica;
- Seguro de Vida em Grupo;
- Reembolso de despesas;
- Ticket Car;
- Vale refeição;

- Curso de inglês In Company;
- PLR, conforme política da empresa;
- Auxílio creche;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1329319/coordenador-desuporte#sthash.fQPq6AFd.dpuf
www.vagas.com.br

Project Manager
Código da vaga: v1335690
Nível hierárquico: Gerência
Local: Colombia
Our client is a multinational consulting company.
This professional will be responsible for:
- Understanding clients’ needs;
- Defining resources and time necessary for each project;
- Managing projects' teams;
- Controlling budget, deadlines and delivery.
What we are looking for:
- Fluency in English (interviews will be in English);
- Solid experience in Project Management in IT;
- Bachelor’s degree in It-related areas;
- Desirable PMP certification.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335690/projectmanager#sthash.usAEhtE4.dpuf
www.vagas.com.br

CONCURSOS PÚBLICOS

Com o objetivo de contratar novos profissionais a Eletro sul Centrais
Elétricas S.A, publicou nesta segunda-feira, 25, no Diário Oficial da União, o edital
de abertura do novo Concurso Público.
São oportunidades para profissionais de nível médio/ técnico completo, e superior,
especificamente nas funções de: Técnico de Segurança do Trabalho (1 vaga),
Técnico de Manutenção Elétrica de Usina (2 vagas), Técnico de Manutenção
Mecânica de Usina (2 vagas), Técnico de Manutenção de Equipamentos (10 vagas),
Técnico Eletricista de Linhas de Transmissão (15 vagas), Técnico de Manutenção de
Proteção e Apoio à Operação (3 vagas), Profissional de Nível Superior nas áreas de
Informática (2 vagas), Administração de Empresas (1 vaga), Ciências Contábeis (3
vagas), Ciências Econômicas (1 vaga), e Direito (2 vagas).
Há opções para que estes profissionais atuem nas cidades de Xanxerê (SC), Água
Clara (MS), Roque Gonzales (RS), Londrina (PR), Campos Novos (SC), Joinville

(SC), Joinville (SC), Gravataí (RS), Pinhão (PR), Laranjeiras do Sul (PR), Dourados
(MS), Londrina (PR), Santo Ângelo (RS), Gravataí (RS), e Florianópolis (SC).
A jornada de trabalho é de 40h semanais, e o salário varia de R$ 3.050,13 a R$
6.019,41.
Para se inscrever é necessário preencher a ficha no site da empresa organizadora
FCC (www.concursosfcc.com.br), no período das 10h do dia 29 de abril de 2016 até
às 14h do dia 30 de maio de 2016. Não se esqueça de pagar a taxa de inscrição por
meio de boleto bancário.
Todos os inscritos vão ser classificados mediante aplicação de Provas Objetivas,
previstas para o dia 26 de junho de 2016, nas cidades de Florianópolis (SC),
Chapecó (SC), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Londrina (PR), Porto Alegre (RS)
e Santa Maria (RS), conforme opção indicada pelo candidato no Formulário de
Inscrição via Internet.
Em alguns cargos há também Etapas de Entrega de Documentação, Testes de
Condicionamento Físico e Exames de Saúde Ocupacional.
Com validade de um ano, este Concurso pode ser prorrogado por igual período a
critério da Eletro sul Centrais Elétricas S.A.

A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) está realizando um
novo Concurso Público para a contratação de profissionais.
Ao todo estão disponíveis 75 vagas no cargo de Auxiliar Administrativo. Podem se
inscrever candidatos com ensino fundamental incompleto.
A remuneração é de R$ 1.540,97, mais benefícios, para desempenhar atividades
em jornadas semanais de 40 horas.
As inscrições devem ser realizadas até o dia 29 de maio de 2016, pelo site
www.caipimes.com.br. A taxa de inscrição custa R$ 45,00.

Os inscritos serão classificados por meio de provas objetivas. As avaliações estão
previstas para o dia 12 de junho de 2016.
Para se preparar para essas provas, adquira em nosso site as Apostilas Digitais,
com conteúdos específicos.
Este Concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
(SEPLAG) anunciou a abertura do Concurso Público que visa preencher 40 vagas
na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).
Podem se inscrever profissionais que tenham concluído o ensino médio, realizado o
ENEM 2016, e disponham de 40h semanais para cumprir as atividades propostas. A
remuneração do profissional pode chegar até R$ 5.100,00.

Se você tem interesse em participar inscreva-se a partir das 14h do dia 20 de julho
de 2016 até às 23h59 do dia 20 de setembro de 2016 pelo site www.idecan.org.br,
e mediante o pagamento da taxa de R$ 60,00, por boleto.
As etapas para avaliar os inscritos são provas objetivas e de redação, e curso de
graduação em Administração Pública, ministrado pela Escola de Governo Professor
Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, com duração de quatro anos.
O curso é gratuito e há ainda bolsa de estudo mensal correspondente ao salário
mínimo.
A validade deste Concurso Público é de dois anos, no entanto, existe a possibilidade
de ser prorrogado por igual período.

Prefeitura de São Geraldo, Minas Gerais, abre um novo Concurso Público para a
contratação de servidores.
Existem 66 oportunidades para profissionais com todos os níveis de escolaridades
nos cargos de Agente Epidemiológico (2), Auxiliar de Coletas de Lixo (3), Auxiliar
de Limpeza Urbana (4), Auxiliar de Serviços Gerais (3), Berçarista (6), Dentista (2),
Fisioterapeuta (1), Mediador Escolar (5), Médico PSF (1), Merendeira (4),
Nutricionista (1), Operário (7), Pedreiro (3), Porteiro (1), Professor Municipal até o
5º ano (7), Psicólogo (1), Servente de Pedreiro (11) e Técnico de Enfermagem (4).
As remunerações variam entre R$ 880,00 a R$ 3.185,94, para desempenhar
atividades em jornadas semanais de 24h há 40 horas.
Os interessados devem realiza as inscrições no período de 1º de agosto de 2016 a
1º de setembro de 2016, pelo site www.seapconcursos.com.br. As taxas de
participação são de R$ 30,00 a R$ 50,00.
Os candidatos inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas.

Este Concurso terá validade de dois anos, contados da data da homologação do seu
resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha anunciou a abertura do
Concurso Público destinado ao provimento de 230 vagas de níveis médio para
Admissão às Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante.
São 140 vagas para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) no Rio
de Janeiro - RJ, e 90 para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA),
em Belém - PA.
As inscrições serão recebidas de 01 a 30 de junho de 2016, pelo site
www.mar.mil.br, com o recolhimento da taxa no valor de R$ 55,00.

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

Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 28.239 vagas, além de Cadastro de
Reserva.
NACIONAL
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
ÓRGÃO
VAGAS
EsPCEx - Escola Preparatória de Cadetes do Exército
Cadete
440
Essa - Escola de Sargentos das Armas do Exército Brasileiro
Sargento do exército e Técnico em enfermagem
1.205
Força Aérea Brasileira (FAB)
Cadete do ar
180
Marinha - Corpo da Saúde CPCSM-S e CP-CSM-Md
Nível Superior
111
Marinha do Brasil
Nível Superior
13
NACIONAL
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
CONCURSOS ABERTOS NO CENTRO-OESTE
DISTRITO FEDERAL
ÓRGÃO
VAGAS
ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Contador e Controlador interno
1
CREF da 7ª Região
Agente de orientação e fiscalização e Profissional de educação física

1
EBSERH
Estagiário
Várias
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS DISTRITO FEDERAL
GOIÁS
ÓRGÃO
VAGAS
Prefeitura de Goiânia
Todos os níveis de escolaridade
4.725
Prefeitura de Caldas Novas
Todos os níveis de escolaridade
590
Prefeitura de Iporá
Estágio em pedagogia
Várias
Prefeitura de Itarumã
Todos os níveis de escolaridade
32
Prefeitura de Jesúpolis
Professor e Professor pedagogo
15
Prefeitura de Montividiu do Norte
Todos os níveis de escolaridade
57
Prefeitura de Palestina de Goiás
Guarda municipal
6
Prefeitura de Palmeiras de Goiás
Níveis Fundamental e Superior
Várias
Prefeitura de Serranópolis
Todos os níveis de escolaridade
139
Prefeitura de Valparaíso de Goiás
Agente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias
Várias
UNIFIMES - Universitário de Mineiros
Todos os níveis de escolaridade
27
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS GOIÁS
MATO GROSSO
ÓRGÃO
VAGAS
Câmara de Água Boa
Advogado e Agente administrativo
1
Câmara de Ipiranga do Norte
Advogado e Técnico legislativo
2
Câmara de Pontes e Lacerda
Níveis Fundamental e Superior
5
Câmara de Poxoréu

Advogado e Assessor jurídico
1
Câmara de Santa Rita do Trivelato
Níveis Médio e Superior
3
Câmara de Tesouro
Todos os níveis de escolaridade
4
CIDESA – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e
Ambiental do Vale do Guaporé.
Nível Fundamental
7
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
Nível Superior
10
Prefeitura de Água Boa
Todos os níveis de escolaridade
158
Prefeitura de Campo Verde
Técnico administrativo educacional
18
Prefeitura de Conquista D'Oeste
Níveis Fundamental e Superior
3
Prefeitura de Curvelândia
Todos os níveis de escolaridade
73
Prefeitura de Figueirópolis D’Oeste
Todos os níveis de escolaridade
25
Prefeitura de Glória d'Oeste
Todos os níveis de escolaridade
46
Prefeitura de Juscimeira
Auxiliar de desenvolvimento infantil e Motorista
6
Prefeitura de Juscimeira
Agente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias
7
Prefeitura de Nova Guarita
Nível Superior
5
Prefeitura de Porto Alegre do Norte
Todos os níveis de escolaridade
59
Prefeitura de Santa Cruz do Xingu
Todos os níveis de escolaridade
24
Prefeitura de Santo Afonso
Todos os níveis de escolaridade
10
Prefeitura de Santo Antônio do Leste
Todos os níveis de escolaridade

5
Prefeitura de São Félix do Araguaia
Todos os níveis de escolaridade
21
Prefeitura e Câmara de Nova Brasilândia
Todos os níveis de escolaridade
5
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso
Nível Superior
2
UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso
Todos os níveis de escolaridade
40
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
ÓRGÃO
VAGAS
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
Níveis Médio e Superior
42
HU-UFGD - Hospital Universitário da UFGD
Estagiário
Várias
Prefeitura de Aquidauana
Todos os níveis de escolaridade
417
Prefeitura de Batayporã
Facilitador
4
Prefeitura de Jaraguari
Todos os níveis de escolaridade
56
UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Professor
50
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS MATO GROSSO DO SUL
NACIONAL
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
CONCURSOS ABERTOS NO NORDESTE
ALAGOAS
ÓRGÃO
VAGAS
IFAL - Instituto Federal de Educação de Alagoas
Níveis Médio e Superior
185
UFAL - Universidade Federal de Alagoas
Todos os níveis de escolaridade
72
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS ALAGOAS

BAHIA
ÓRGÃO
VAGAS
Câmara de Rio Real
Níveis Fundamental e Médio
9
Prefeitura de Cardeal da Silva
Todos os níveis de escolaridade
122
Prefeitura de Itaberaba
Todos os níveis de escolaridade
103
Prefeitura de Jaguaripe
Todos os níveis de escolaridade
75
Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora
Todos os níveis de escolaridade
624
Prefeitura de Pintadas
Níveis Médio e Superior
12
Prefeitura de São Félix
Motorista e Técnico em enfermagem
10
Prefeitura de Tremedal
Agente comunitário de saúde
2
Prefeitura de Vera Cruz
Todos os níveis de escolaridade
150
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS BAHIA
CEARÁ
ÓRGÃO
VAGAS
Prefeitura de Caucaia
Níveis Médio e Superior
401
Câmara de Caucaia
Todos os níveis de escolaridade
21
Prefeitura de Barroquinha
Agente comunitário de saúde
13
Prefeitura de Caridade
Agente de Trânsito Municipal
17
UFC - Universidade Federal do Ceará
Professor
12
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS CEARÁ
MARANHÃO
ÓRGÃO
VAGAS
Prefeitura de Barão de Grajaú
Todos os níveis de escolaridade
52

Prefeitura de Passagem Franca
Todos os níveis de escolaridade
152
Prefeitura de Timon
Agente comunitário de saúde
33
SEJAP - Secretaria da Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão
Auxiliar de segurança penitenciária
Várias
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS MARANHÃO
PARAÍBA
ÓRGÃO
VAGAS
Prefeitura de Coremas
Todos os níveis de escolaridade
184
Prefeitura de Areia de Baraúnas
Todos os níveis de escolaridade
64
Prefeitura de Bernardinho Batista
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Caaporã
Todos os níveis de escolaridade
125
Prefeitura de Joca Claudino
Todos os níveis de escolaridade
108
Prefeitura de Junco do Seridó
Todos os níveis de escolaridade
21
Prefeitura de Mari
Todos os níveis de escolaridade
44
Prefeitura de Mataraca
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Prata
Todos os níveis de escolaridade
86
Prefeitura de Santa Inês
Todos os níveis de escolaridade
103
Prefeitura de São Domingos
Agente comunitário de saúde
2
SEDH - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano
Nível Médio
23
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS PARAÍBA
PERNAMBUCO
ÓRGÃO
VAGAS
COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento
Níveis Médio e Superior

65
Câmara de Belém do São Francisco
Níveis Médio e Superior
7
Câmara de Itaiba
Todos os níveis de escolaridade
6
CORECON - 3ª Região Pernambuco
Economista e Fiscal da profissão de economista
1
ITERPE - Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco
Níveis Médio e Superior
18
Prefeitura de Inajá
Todos os níveis de escolaridade
308
Prefeitura de Itaquitinga
Todos os níveis de escolaridade
146
Prefeitura de Orobó
Todos os níveis de escolaridade
112
Prefeitura de Surubim
Agente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias
23
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS PERNAMBUCO
PIAUÍ
ÓRGÃO
VAGAS
Prefeitura de Barras
Todos os níveis de escolaridade
202
Prefeitura de Luís Correia
Todos os níveis de escolaridade
74
Prefeitura de Piripiri
Todos os níveis de escolaridade
229
UFPI - Universidade Federal do Piauí
Professor
22
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS PIAUÍ
RIO GRANDE DO NORTE
ÓRGÃO
VAGAS
Prefeitura de Natal
Níveis Médio e Superior
1.321
Câmara de Jardim de Piranhas
Todos os níveis de escolaridade
7
Prefeitura de Bento Fernandes
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Ceará-Mirim

Todos os níveis de escolaridade
319
Prefeitura de Lagoa d`Anta
Níveis Médio e Superior
5
Prefeitura de Nísia Floresta
Todos os níveis de escolaridade
563
Prefeitura de Olho D'água do Borges
Nível Superior
5
Prefeitura de São Rafael
Todos os níveis de escolaridade
63
Prefeitura e a Câmara de Acari
Todos os níveis de escolaridade
134
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS RIO GRANDE DO NORTE
SERGIPE
ÓRGÃO
VAGAS
UFS - Universidade Federal de Sergipe
Professor
6
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS SERGIPE
NACIONAL
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
CONCURSOS ABERTOS NO NORTE
ACRE
ÓRGÃO
VAGAS
CRA - Conselho Regional de Administração do Acre
Todos os níveis de escolaridade
1
Procuradoria-Geral do Estado do Acre
Estagiário
1
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS ACRE
AMAPÁ
ÓRGÃO
VAGAS
UNIFAP - Universidade Federal do Amapá
Nível Superior
28
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS AMAPÁ
AMAZONAS
ÓRGÃO
VAGAS
UFAM - Universidade Federal do Amazonas
Todos os níveis de escolaridade
148

Prefeitura de Manacapuru
Assistente social
Várias
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS AMAZONAS
PARÁ
ÓRGÃO
VAGAS
Polícia Militar do Pará
Níveis Médio e Superior
2.194
TCE - Tribunal de Contas do Estado do Pará
Níveis Médio e Superior
95
Prefeitura de Curralinho
Todos os níveis de escolaridade
360
Prefeitura de Igarapé - Açu
Todos os níveis de escolaridade
187
Prefeitura de Moju
Todos os níveis de escolaridade
265
Prefeitura de Tailândia
Níveis Fundamental e Médio
329
SAAEP de Parauapebas
Todos os níveis de escolaridade
86
UFPA - Universidade Federal do Pará
Professor
8
UNIFESSPA - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
Professor
45
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS PARÁ
RONDÔNIA
ÓRGÃO
VAGAS
Prefeitura de Primavera de Rondônia
Nível Superior
2
Prefeitura de Vale do Anari
Níveis Médio e Superior
10
Prefeitura e Câmara de Campo Novo de Rondônia
Todos os níveis de escolaridade
119
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS RONDÔNIA
RORAIMA
ÓRGÃO
VAGAS
Prefeitura de Caracaraí
Todos os níveis de escolaridade
102
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS RORAIMA
TOCANTINS

ÓRGÃO
VAGAS
Correios
Estagiário
2
CRMV - Conselho Regional de Medicina Veterinária
Níveis Fundamental e Médio
4
Prefeitura de Figueirópolis
Todos os níveis de escolaridade
53
Prefeitura de Luzinópolis
Todos os níveis de escolaridade
44
Prefeitura de Nazaré
Todos os níveis de escolaridade
105
Prefeitura de São Valério da Natividade
Todos os níveis de escolaridade
64
SECIJUS - Secretária de Cidadania e Justiça do Tocantins
Professor e Professor de ciências humanas
2
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS TOCANTINS
NACIONAL
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
CONCURSOS ABERTOS NO SUDESTE
ESPÍRITO SANTO
ÓRGÃO
VAGAS
SEDU - Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo
Níveis Médio e Superior
Várias
Câmara de Dores do Rio Preto
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Câmara de Linhares
Todos os níveis de escolaridade
30
Prefeitura de João Neiva
Todos os níveis de escolaridade
4
Prefeitura de Santa Teresa
Médico e Médico ESF
1
SECTUR - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo de Guarapari.
Estagiário e Facilitador de turismo
30
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS ESPÍRITO SANTO

MINAS GERAIS
ÓRGÃO
VAGAS
IF Sudeste de Minas Gerais
Todos os níveis de escolaridade
45
Prefeitura de Juiz de Fora
Todos os níveis de escolaridade
150
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
Administrador público e Especialista em políticas públicas e gestão governamental
40
Câmara de Bandeira do Sul
Agente legislativo
1
Câmara de Campo do Meio
Agente de serviços administrativos e Assistente de administração
2
Câmara de Conceição do Mato Dentro
Todos os níveis de escolaridade
12
Câmara de Igarapé
Níveis Fundamental e Médio
13
Câmara de Jordânia
Todos os níveis de escolaridade
5
Câmara de Mateus Leme
Níveis Fundamental e Médio
6
Câmara de Ouro Verde de Minas
Todos os níveis de escolaridade
6
Câmara de Santa Helena de Minas
Todos os níveis de escolaridade
6
Câmara de São Joaquim de Bicas
Todos os níveis de escolaridade
11
CRECI - 4ª Região
Níveis Fundamental e Médio
9
FHEMIG - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Médico e Médico pediatra
45
FHOMUV - Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Todos os níveis de escolaridade
49
Fundação José Resende Vargas de Rádio
Níveis Fundamental e Médio
12
HRTN - Hospital Risoleta Tolentino Neves
Níveis Médio e Superior
122

MGS - Minas Gerais Administração e Serviços
Níveis Fundamental e Médio
24
Prefeitura de Alfenas
Todos os níveis de escolaridade
556
Prefeitura de Araguari
Níveis Médio e Superior
168
Prefeitura de Araguari
Advogado e Procurador municipal
7
Prefeitura de Aricanduva
Todos os níveis de escolaridade
95
Prefeitura de Barroso
Todos os níveis de escolaridade
120
Prefeitura de Bicas
Todos os níveis de escolaridade
93
Prefeitura de Bueno Brandão
Todos os níveis de escolaridade
90
Prefeitura de Buritis
Agente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias
56
Prefeitura de Cajuri
Todos os níveis de escolaridade
11
Prefeitura de Campina Verde
Todos os níveis de escolaridade
143
Prefeitura de Campo Belo
Todos os níveis de escolaridade
356
Prefeitura de Carlos Chagas
Odontólogo
1
Prefeitura de Carneirinho
Todos os níveis de escolaridade
110
Prefeitura de Congonhas
Níveis Médio e Superior
47
Prefeitura de Coqueiral
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Delfim Moreira
Todos os níveis de escolaridade
36
Prefeitura de Diamantina
Todos os níveis de escolaridade

6
Prefeitura de Grão Mogol
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Guaxupé
Todos os níveis de escolaridade
213
Prefeitura de Ibirité
Todos os níveis de escolaridade
307
Prefeitura de Itabirito
Nível Médio/Técnico
122
Prefeitura de Itamonte
Todos os níveis de escolaridade
80
Prefeitura de Itaúna
Todos os níveis de escolaridade
121
Prefeitura de Itutinga
Nível Superior
Várias
Prefeitura de Jequeri
Todos os níveis de escolaridade
50
Prefeitura de Maria da Fé
Todos os níveis de escolaridade
27
Prefeitura de Naque
Todos os níveis de escolaridade
115
Prefeitura de Nepomuceno
Agente de combate às endemias
10
Prefeitura de Passa Quatro
Todos os níveis de escolaridade
148
Prefeitura de Patrocínio
Fiscal de transporte e transito urbano
8
Prefeitura de Pingo D' Água
Todos os níveis de escolaridade
45
Prefeitura de Prudente de Morais
Todos os níveis de escolaridade
110
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS MINAS GERAIS
RIO DE JANEIRO
ÓRGÃO
VAGAS
Câmara de Nova Iguaçu
Todos os níveis de escolaridade
90
IPREVIRB - RJ

Níveis Médio e Superior
8
Prefeitura de Cachoeiras de Macacu
Todos os níveis de escolaridade
215
UFF - Universidade Federal Fluminense
Professor
2
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Professor e Professor pedagogo
6
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Professor
9
UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Advogado e Professor
3
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
ÓRGÃO
VAGAS
USCS - Universidade Municipal de São Caetano
Auxiliar administrativo
75
Câmara de Boracéia
Contador
1
Câmara de Dirce Reis
Níveis Médio e Superior
4
Câmara de Franca
Níveis Médio e Superior
Várias
Câmara de Pedra Bela
Técnico administrativo
1
Câmara de Ribeirão Branco
Níveis Médio e Superior
9
Câmara de Santo Expedito
Todos os níveis de escolaridade
3
Câmara de Sarutaiá
Assessor contábil e Contador
1
FAMESP - Fundação para o Desenvolvimento Médico-Hospitalar
Farmacêutico
1
FERSB - Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru
Todos os níveis de escolaridade
415
FSM de Queluz
Todos os níveis de escolaridade
82

ODAC - Organização do Aluno Consciente
Níveis Fundamental e Médio
400
Prefeitura de Américo Brasiliense
Enfermeiro
2
Prefeitura de Anhembi
Todos os níveis de escolaridade
10
Prefeitura de Brejo Alegre
Todos os níveis de escolaridade
15
Prefeitura de Capão Bonito
Nível Médio/Técnico
84
Prefeitura de Capela do Alto
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Capela do Alto
Nível Superior
15
Prefeitura de Cássia dos Coqueiros
Todos os níveis de escolaridade
4
Prefeitura de Cedral
Todos os níveis de escolaridade
3
Prefeitura de Gastão Vidigal
Nível Superior
Várias
Prefeitura de Guariba
Nível Superior
9
Prefeitura de Guatapará
Motorista
Várias
Prefeitura de Iacri
Todos os níveis de escolaridade
9
Prefeitura de Itaí
Todos os níveis de escolaridade
45
Prefeitura de Itaju
Advogado e Procurador jurídico
1
Prefeitura de Jardinópolis
Níveis Médio e Superior
11
Prefeitura de Jarinu
Todos os níveis de escolaridade
49
Prefeitura de Lavrinhas
Todos os níveis de escolaridade

25
Prefeitura de Matão
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Nantes
Médico e Médico PSF
1
Prefeitura de Natividade da Serra
Auxiliar em enfermagem e Trabalhador braçal
12
Prefeitura de Osasco
Pintor
3
Prefeitura de Osasco
Níveis Médio e Superior
14
Prefeitura de Paranapanema
Todos os níveis de escolaridade
13
Prefeitura de Patrocínio Paulista
Todos os níveis de escolaridade
8
Prefeitura de Piquete
Todos os níveis de escolaridade
33
Prefeitura de Pirangi
Todos os níveis de escolaridade
7
Prefeitura de Quadra
Todos os níveis de escolaridade
18
Prefeitura de Salesópolis
Níveis Médio e Superior
3
Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste
Nível Superior
12
Prefeitura de Santa Gertrudes
Todos os níveis de escolaridade
24
Prefeitura de Santa Gertrudes
Motorista
Várias
Prefeitura de São Manuel
Níveis Fundamental e Médio
13
Prefeitura de São Pedro do Turvo
Motorista
Várias
Prefeitura de São Sebastião
Todos os níveis de escolaridade
6
Prefeitura de Sarutaiá

Todos os níveis de escolaridade
19
Prefeitura de Taboão da Serra
Nível Superior
11
Prefeitura de Viradouro
Todos os níveis de escolaridade
31
SAAE - Rio das Pedras
Todos os níveis de escolaridade
24
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS SÃO PAULO
NACIONAL
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
CONCURSOS ABERTOS NO SUL
PARANÁ
ÓRGÃO
VAGAS
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
Níveis Médio e Superior
42
PARANACIDADE
Níveis Médio e Superior
8
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Todos os níveis de escolaridade
20
Câmara de Alto Paraíso
Auxiliar de limpeza
1
Câmara de Doutor Ulysses
Todos os níveis de escolaridade
6
Câmara de Missal
Todos os níveis de escolaridade
2
Câmara de São José dos Pinhais
Todos os níveis de escolaridade
11
Câmara de Telêmaco Borba
Níveis Médio e Superior
3
CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná
Níveis Médio e Superior
7
CRF - Conselhor Regional de Farmácia
Assistente administrativo operacional
100

CRO - Conselho Regional de Odontologia
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Instituto de Previdência de Prudentópolis
Todos os níveis de escolaridade
3
Prefeitura de Almirante Tamandaré
Agente de serviços gerais e Coveiro
7
Prefeitura de Arapoti
Níveis Médio e Superior
32
Prefeitura de Balsa Nova
Nível Superior
18
Prefeitura de Bela Vista do Paraíso
Níveis Médio e Superior
7
Prefeitura de Castro
Níveis Fundamental e Médio
88
Prefeitura de Catanduvas
Nível Superior
3
Prefeitura de Cerro Azul
Níveis Médio e Superior
60
Prefeitura de Colombo
Médico e Médico ESF
13
Prefeitura de Doutor Ulysses
Níveis Médio e Superior
12
Prefeitura de Guaporema
Níveis Fundamental e Superior
3
Prefeitura de Irati
Nível Médio
94
Prefeitura de Maria Helena - PR
Níveis Fundamental e Superior
21
Prefeitura de Marilena
Todos os níveis de escolaridade
17
Prefeitura de Palotina
Todos os níveis de escolaridade
122
Prefeitura de Pato Bragado
Todos os níveis de escolaridade
5
Prefeitura de Prado Ferreira
Motorista

6
Prefeitura de Quedas do Iguaçu
Todos os níveis de escolaridade
12
Prefeitura de Rio Negro
Médico e Médico clínico geral
1
Prefeitura de Rio Negro
Médico e Médico clínico geral
1
Prefeitura de Sarandi
Todos os níveis de escolaridade
104
SERCOMTEL Telecomunicações
Níveis Médio e Superior
22
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Professor
6
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Professor
11
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS PARANÁ
RIO GRANDE DO SUL
ÓRGÃO
VAGAS
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
Níveis Médio e Superior
42
UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa
Níveis Médio e Superior
37
Prefeitura de Giruá
Estagiário
Várias
Câmara de Quinze de Novembro
Secretário
1
Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
Nível Superior
90
FURG - Universidade Federal do Rio Grande
Níveis Médio e Superior
13
Prefeitura Coronel Pilar
Níveis Fundamental e Superior
2
Prefeitura de Araricá
Agente comunitário de saúde
Várias
Prefeitura de Canguçu
Todos os níveis de escolaridade
85
Prefeitura de Engenho Velho

Níveis Médio e Superior
7
Prefeitura de Faxinalzinho
Agente de combate às endemias e Vigilante sanitário
2
Prefeitura de Morrinhos do Sul
Todos os níveis de escolaridade
39
Prefeitura de Novo Hamburgo
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Palmares do Sul
Todos os níveis de escolaridade
51
Prefeitura de Palmares do Sul
Agente de zoonoses e vetores
Várias
Prefeitura de Paverama
Operador de máquina
1
Prefeitura de Progresso
Níveis Fundamental e Médio
3
Prefeitura de Redentora
Todos os níveis de escolaridade
24
Prefeitura de Saldanha Marinho
Contador
1
Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha
Operário especializado
1
Prefeitura de Santo Expedito do Sul
Níveis Médio e Superior
Várias
Prefeitura de São João do Polêsine
Auxiliar em administração e Oficial administrativo
1
Prefeitura de São José do Sul
Farmacêutico e Motorista
2
Prefeitura de São Valentim
Níveis Fundamental e Médio
5
Prefeitura de Sapucaia do Sul
Todos os níveis de escolaridade
86
Prefeitura de Sapucaia do Sul
Níveis Médio e Superior
114
Prefeitura de Senador Salgado Filho
Todos os níveis de escolaridade
17

Prefeitura de Turuçu
Todos os níveis de escolaridade
12
Prefeitura de Vale Verde
Todos os níveis de escolaridade
Várias
TJ - RS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Nível Superior
8
TRT da 4ª Região - Tribunal Regional do Trabalho
Juiz do trabalho substituto
3
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria
Todos os níveis de escolaridade
Várias
UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa
Professor
13
UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa
Professor
7
UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa
Professor
10
VEJA TODOS » CONCURSOS ABERTOS RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA
ÓRGÃO
VAGAS
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
Níveis Médio e Superior
42
Câmara de Capinzal
Níveis Médio e Superior
1
Câmara de Doutor Pedrinho
Níveis Fundamental e Superior
3
Câmara de Petrolândia
Auxiliar de serviços gerais
1
Câmara de Tangará
Assistente administrativo e Contador
2
CIMCATARINA - Consórcio Intermunicipal Catarinense
Ajudante de sondador e Sondador/operador de roto-pneumática
Várias
CRB - Conselho Regional de Biblioteconomia da 14° Região
Auxiliar administrativo e Bibliotecário
1
Fundação Cultural de Seara
Professor e Professor de educação física
1
Prefeitura de Belmonte
Professor e Professor de educação especial

Várias
Prefeitura de Benedito Novo
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Biguaçu
Todos os níveis de escolaridade
32
Prefeitura de Bom Retiro
Farmacêutico/bioquímico
1
Prefeitura de Botuverá
Nível Superior
2
Prefeitura de Braço do Trombudo
Todos os níveis de escolaridade
14
Prefeitura de Brusque
Nível Superior
Várias
Prefeitura de Campo Erê
Todos os níveis de escolaridade
4
Prefeitura de Concórdia
Atendente de consultório odontológico
2
Prefeitura de Faxinal dos Guedes
Níveis Fundamental e Superior
Várias
Prefeitura de Fraiburgo
Professor e Professor de artes
Várias
Prefeitura de Fraiburgo
Auxiliar educacional
Várias
Prefeitura de Frei Rogério
Fisioterapeuta
1
Prefeitura de Guaramirim
Níveis Médio e Superior
3
Prefeitura de Imaruí
Assistente social
Várias
Prefeitura de Imaruí
Todos os níveis de escolaridade
32
Prefeitura de Indaial
Psicólogo
1
Prefeitura de Itapoá
Agente comunitário de saúde
1
Prefeitura de Jaraguá do Sul

Administrador escolar e Gestor educacional
1
Prefeitura de Maravilha
Níveis Fundamental e Superior
5
Prefeitura de Massaranduba
Todos os níveis de escolaridade
14
Prefeitura de Meleiro
Todos os níveis de escolaridade
31
Prefeitura de Nova Itaberaba
Agente comunitário de saúde e Odontólogo
3
Prefeitura de Nova Trento
Níveis Fundamental e Superior
7
Prefeitura de Nova Trento
Nível Superior
Várias
Prefeitura de Penha
Agente endêmico e Auxiliar em saúde bucal
Várias
Prefeitura de Pomerode
Todos os níveis de escolaridade
25
Prefeitura de Quilombo
Técnico em enfermagem
1
Prefeitura de Rancho Queimado
Todos os níveis de escolaridade
35
Prefeitura de São José do Cedro
Níveis Fundamental e Superior
3
Prefeitura de São Ludgero
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Schroeder
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Seara
Agente comunitário de saúde e Técnico em enfermagem
6
Prefeitura de Serra Alta
Nível Superior
4
Prefeitura de União do Oeste
Nível Superior
2
Prefeitura de Xaxim
Nutricionista
1

SAMAE de Blumenau
Operador de ETA/ETE
15
SANEFRAI - Autarquia de Saneamento de Fraiburgo
Agente operacional
Várias

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

Pessoa com Deficiência
Código da vaga: k1680-70
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 05/02/2016
Previsão de encerramento: 22/11/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1RbFgky

Analista de Marketing
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1354297
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
Missão do cargo:
Contribuir com informações e análises críticas para o planejamento, execução e
acompanhamento das campanhas de Marketing de Programas de Ensino.
Principais Responsabilidades:
Iniciativas desligado line:
- Contato com a Agência de Publicidade e Propaganda para o desenvolvimento de
conceitos de campanha;

- Execução de plano de mídia em conjunto com a agência, visando à adequação dos
canais ao público alvo das ações das campanhas;
- Acompanhamento e controle de todas as ações propostas para as campanhas dos
programas de ensino;
- Produção de materiais gráficos.
Iniciativas on line:
- Implementação do planejamento de mídia on line em conjunto com a Agência
Web (links patrocinados, redes sociais, e-mail marketing, entre outros), bem como
a produção de peças gráficas de acordo com as diretrizes visuais da campanha
desligado line;
- Monitoramento, controle e otimização das campanhas on line em conjunto com a
Agência Web;
- Acompanhamento e atualização de sites, perfis nas redes sociais, entre outros
canais digitais.
Comunicação:
- Propostas para a imprensa em conjunto com a equipe de Comunicação
Institucional, Assessoria de Imprensa e Coordenações dos Programas de Ensino:
pautas, relacionamento e relatórios (clipping);
- Elaboração de conteúdos e análise crítica daqueles elaborados por equipes
internas e/ou externas para materiais gráficos, sites, e-mails, entre outros
materiais/canais de acordo com o público alvo dos diferentes programas e as
diretrizes estratégicas para posicionamento e alcance de marca (identidade,
percepção);
Utilização de canais (twitter, site, entre outros) para atualizações provenientes das
ações de marketing e clipping.
Feiras e Eventos:

- Planejamento, execução, acompanhamento e elaboração de relatórios para os
eventos: Encontros com a Coordenação, Seminários temáticos, Feiras de
Profissões, entre outros.
Planejamento de campanha:
Proposta e implementação de estratégia de campanha compreendendo todos os
diversos pontos de atuação de um plano: mix de mídia, eventos, NOCAN, Carreiras,
Alumni, assessoria de imprensa;
Relatórios (análises e follow up com demais envolvidos);
Acompanhamento e elaboração de relatórios gerenciais: cronograma das ações de
marketing, monitoramento de leads (presencial, telefone ou digital),
monitoramento das inscrições e matrículas, ações de web marketing, pesquisas e
análises produzidas por Inteligência de Negócios, entre outros.
Integração Núcleo de Orientação ao Candidato (NOCAN):

- Interagir com o supervisor da equipe responsável por contatar e orientar
candidatos a fim de identificar ações prioritárias de acordo com o calendário e os
resultados almejados para as campanhas.
Informações Adicionais:
Carga Horária Semanal:
De segunda a sexta-feira, 40h semanais.
Local de Trabalho:
Rua Quatá, 300 – Vila Olímpia | São Paulo.
Competências e experiência desejadas
Formação:
Ensino superior completo em Marketing, Comunicação e Jornalismo, RP. Desejável
Pós-graduação e/ou cursos especialização em Marketing de Produtos.
Conhecimentos e Competências:
Inglês avançado.
Experiência:
Desejável na função ou atividades correlatas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354297/analista-demarketing#sthash.EdKEWH21.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Desenvolvimento Web JAVA Senior
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1354223
Nível hierárquico: Sênior

Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
Atribuições do cargo/ dia a dia da função:
•
Participar do desenvolvimento dos produtos de software e sistemas atuando
como referência para a equipe, atento aos padrões e métricas estabelecidos,
visando realizar as entregas dentro das expectativas e garantir a disponibilidade e
funcionamento de produtos e sistemas com qualidade adequada. Buscar a melhoria
dos processos de forma contínua, melhorando os padrões de qualidade e
produtividade.
•
Entender o negócio, ter o foco do cliente e visar à experiência do usuário.
•
Desenvolver as funcionalidades para os produtos digitais da Infoglobo.
•
Seguir o processo de desenvolvimento de acordo com os padrões de
tecnologia da Infoglobo, incluindo baseline de segurança.

•
Prezar pela qualidade do produto.
•
Realizar a apresentação do seu trabalho para as partes interessadas.
•
Atender o usuário interno e orientá-lo no uso das funcionalidades.
•
Pesquisar e trazer novas ferramentas para o nosso produto.
•
Colaborar com a evolução do processo de desenvolvimento de software.
•
Capacitar o time nas tecnologias adotadas e também o orientar.
•
Adotar a “entrega continua de produtos” no time.
Conhecimentos específicos/ experiência:
•
Superior completo em cursos de tecnologia, como ciência da computação,
informática etc.
•
Cursos de especialização em tecnologia.
•
Experiência na área de desenvolvimento de software - Java
•
Linguagem de programação Java
•
Javascript
•
Jquery
•
AngularJS
•
Eclipse
•
Jasmine
•
JUnit
•
JSP
•
JSTL
•
Taglib
•
Padrões de projeto MVC
•
Ajax para tornar as páginas interativas com usuário
•
Estrutura de dados (JSON, XML)
•
Banco de dados
•
Boas práticas de programação orientada a objeto incluindo desempenho e
segurança

•
Conceitos básicos de SEO
•
Conceitos básicos de Métricas
•
Conhecimentos de Tomcat
•
Conhecimentos de Apache
•
Práticas de TDD
•
Criar e executar testes funcionais automatizados com Webdriver Selenium e
Jenkins para controle do projeto de testes automatizados.
•
Prática em integração contínua e entrega contínua (desejável).
Práticas ágeis como Scrum e Kanban (desejáveis)
•
Inglês intermediário
Local de trabalho: Centro / RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354223/analista-dedesenvolvimento-web-java-senior#sthash.LLDMVk2s.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista de TI (Testes)
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1353704
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Objetivo do Cargo:
Atuar em testes de regressão nos projetos de TI.
Principais atividades:
- Responsável pela coordenação das atividades de qualidade dos desenvolvimentos
de software;
- Definir e implantar políticas e metodologias de testes, incluindo planejamento,
documentação, controle, monitoramento, parametrização/automatização de
ferramentas de testes e participação nas revisões e inspeções.
- Preparar o cenário de testes;
- Preparar a ferramenta para executar os testes;
- Definir Key User, comunicar os participantes, definir localidade e fazer toda a
gestão para que ocorra a execução conforme planejado;
- Gestão de todas as partes interessadas, incluindo a divulgação do reporte de
status.
Formação:

Graduação em cursos relacionados a área de TI e/ou Pós-graduação em cursos
relacionados a Gestão de Projetos.
Experiência/Conhecimentos Necessários:
- Experiência em ferramentas de testes e metodologias;
- Sólidos conhecimentos na plataforma SAP e nos ciclos de desenvolvimento da
plataforma;
- Configuração e customização de ferramentas de teste, criação de cenários de
teste;
- Gestão de Projetos;
- Conhecimentos em HP Quality Center;
- Conhecimentos em HP Quick Test Professional, HP Load Runner e SAP TAO
(diferenciais);
- Inglês (diferencial).
Local de Atuação: Pinheiros/SP.

*Necessário disponibilidade de viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353704/especialista-de-titestes#sthash.dRVGhh1O.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Departamento De Pessoal - PCD
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1311582
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Recife / PE / BR
Data de expiração: 16 de Junho de 2016
Atividades:
Atividades de rotina de Departamento De Pessoal: folha de pagamento, admissão,
rescisão, jornada de trabalho, exames médicos (admissional, periódico e
demissional), atualização de CTPS, homologações, relacionamento com sindicato,
controle de benefícios, organização dos documentos dos profissionais, dentre
outras.
Salário e Benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1311582/assistente-dedepartamento-pessoal-pcd#sthash.t4SRB0z7.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Saúde Ocupacional
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1351017
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Uberaba / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Maio de 2016
Requisitos Obrigatórios:
Graduação em Medicina
Pós Graduação em Medicina do Trabalho
Requisitos Desejáveis:
Conhecimento sólidos em sistema de gestão de saúde e segurança OHSAS 18001.

Conhecimentos sólidos de legislação trabalhista e previdenciária.
Principais Atribuições:
Responder pelo planejamento, coordenação, desenvolvimento e controle do
processo de divulgação e consolidação de práticas de saúde ocupacional de acordo
com a legislação vigente, através da introdução das normas internas e incorporação
dos princípios do sistema de gestão da qualidade, saúde e segurança industrial.
Benefícios:
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Previdência Privada
Seguro de Vida
Refeição
Transporte
Outros incentivos:
Auxílio Material Escolar
Programa de Participação nos Resultados
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1351017/supervisor-de-saudeocupacional#sthash.y7ULWDLG.dpuf
www.vagas.com.br

Vendedor
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1351087

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Junho de 2016
Atividades:
Entender a necessidade do cliente e apresentar o produto mais adequado;
Esclarecer dúvidas sobre o funcionamento e características dos produtos;
Apresentar e negociar as condições comerciais de pagamento e entrega.
Trabalhar com metas individuais e da loja em relação a venda de produtos, serviços
financeiros e telemarketing.
Requisitos necessários:
Ensino Médio Completo (2º Grau);
Pacote Office intermediário.
Competências necessárias:

Cortesia no Atendimento;
Foco em resultado;
Habilidade com números e cálculos;
Saber trabalhar com metas;
Espírito de Equipe.
Salário e Benefícios:
Assistência Médica e Odontológica;
Vale Refeição ou Alimentação;
Previdência Privada;
Bolsa de Estudos;
Cheque Mãe;
Plano de Carreira;
Treinamentos internos.
DOUTOR EDUARDO COTCHING 2130
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1351087/vendedor#sthash.Sc4jTwu3.dpuf
www.vagas.com.br

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 - Administrativo - Jundiaí
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pcd
Não é necessário experiência.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1. 300,00
Benefícios: assistência médica + refeição na empresa + vale- alimentação +
fretado, vale transporte + seguro de vida + plano participativo nos resultados.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

PCD - Auxiliar Contábil - Campinas
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Segmento: Construção de linhas de transmissão e energia
Porte da empresa: Grande

Requisitos:
Informar link para acesso do laudo médico
Experiência na área contábil ou formação na área contábil
Superior completo
Residir em campinas
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

PCD - Analista de Atendimento - Santo André
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Atividades:
Atendimento ao cliente
Solução de problemas
Auxílio de dúvidas
Fidelização à marca
Interação com sistema
Alimentação de planilhas
Requisitos:
Ensino médio completo
Noções de informática
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 - Vendedor - Fortaleza
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Requisitos:
Ensino médio completo
Experiência comprovada na função
Desejável experiência com venda de tecidos
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Cesta Básica

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

PCD - Auxiliar de Estoque - Duque de Caxias
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Atividades:
Atuar no depósito realizando atividades operacionais na área de armazenagem e
distribuição
Requisitos:
Ensino médio completo
Desejável estar cursando faculdade em administração ou logística
Pacote office intermediário
Desejável experiência profissional na área operacional
Bom relacionamento interpessoal, proativo, organizado e concentrado
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar

Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Convênio com Instituições de Ensino, Café da Manhã
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

PCD - Ajudante de Produção - Guarulhos
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Segmento: moda
Região / Bairro: Bonsucesso
Porte da empresa: Grande

Atividades:
Atuar na com atividades de menor complexidade, como colar selo e dobrar peças,
bem como realizando atividades manuais específicas atendendo aos processos
estabelecidos pelas áreas de atuação.
Requisitos:
Necessário ter ensino médio completo ou cursando
Fácil acesso ao local
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Assistência Farmacêutica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

ESTÁGIOS

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: 1
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) Técnico (a) em Enfermagem
Código da vaga: k722-83

Ramo da empresa: Hospitais, Maternidades, Consultórios, Clínicas e Prontossocorros
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/04/2016
Previsão de encerramento: 04/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WQMrRn

Estagiário (a) Marketing
Código da vaga: k4250-1
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 28/04/2016
Previsão de encerramento: 31/05/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1T8YmEp

Programa de Estágio Goodyear 2016
Código da vaga: v1322729
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / BR
O programa de estágio da Goodyear proporciona o desenvolvimento dos estudantes
por meio da vivência em um ambiente corporativo desafiador. O dia a dia, as
oportunidades e os projetos, são aprendizados que contribuem para o
aprimoramento profissional de nossos estagiários. Se você gosta de desafios e está
disposto (a) a encará-los, inscreva-se e venha fazer parte do nosso time!
O Programa de Estágio da Goodyear tem duas entradas por ano, nos meses de
janeiro e julho e o estudante poderá fazer a sua inscrição a qualquer momento,
pois o link fica disponível durante todo o ano. Antes de realizar a sua inscrição, veja
como o programa funciona através do link:
http://www.vivatalentos.com.br/goodyear/processoseletivo

Requisitos:
Conhecimento intermediário em informática;
Inglês no mínimo intermediário;
Disponibilidade para estagiar 6 horas/dia;
Cursando superior, no período noturno, nos cursos:
Administração, Administração com ênfase em Comércio Exterior, Análise de
Sistemas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Economia, Direito,
Engenharia Ambiental, Engenharia de Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia
Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Produção, Engenharia da
Computação, Marketing, Matemática, Psicologia, Publicidade e Propaganda,
Psicologia, Relações Públicas, Secretariado, Serviço Social, Sistema da Informação,
Tecnologia da Informação.
Ano de formação:
Entre dezembro de 2017 a dezembro de 2018
Locais de atuação:
Americana ou Santa Bárbara d’Oeste;
São Paulo.
Benefícios:
Bolsa auxílio compatível com o mercado;
Recesso Remunerado;
Vale Refeição;
Vale Transporte;
Seguro de Vida;
Assistência Médica;
Assistência Odontológica;
Assistência Farmacêutica;
Desconto na compra de produtos Goodyear;
EAP - Programa de Assistência Psicossocial.
Você encontra mais informações sobre o Programa de Estágio Goodyear no hotsite.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1322729/programa-de-estagiogoodyear-2016#sthash.U5Z60Pvc.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário de Contas a Pagar
Código da vaga: v1350626
Nível hierárquico: Estágio
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
- Cursando Ensino Superior em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou
Finanças.
- Desejável conhecimento em rotinas de contas a receber e faturamento.
- Necessário ter conhecimento intermediário em Excel.
Conhecimento de sistema Microsiga/Protheus será um diferencial.
Atividades:
- Fazer conciliação do contas a receber, contatar a área financeira de clientes para
cobrança de valores em atraso,

- Dar a baixa de títulos no Sistema Regente, quando realizado por depósito
bancário, e/ou por meio de cobrança bancária, manter arquivo de documentos
(extratos, processos comerciais e mapas de controle).
- Preencher planilhas eletrônicas com informações inerentes a área, acompanhar
indicadores de desempenho.
- Efetivar baixas via retorno bancário e remessa de boletos bancários.
- Atuar na conciliação bancárias das contas de vendas e cobrança, controle de
inadimplência para envio à cobrança, controle de recebíveis
- Atuar no faturamento e emissão de notas fiscais.
Bolsa auxílio: R$ 1.100
Carga horária: 6 horas diárias
Benefícios: VR (22,00 ao dia) + VT
A vaga também é destinada a PCDS (Pessoas com Deficiência).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350626/estagiario-de-contas-apagar#sthash.6FPYuHoI.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário - Curso Superior
Código da vaga: v1350630
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades:
Processo de metas
OBZ Pacote Gente (Recrutamento/capacitação e pessoal)
Processo de Rotinas (Controles de Jornada - Hora Extra/Banco de Horas,
Movimentações – Admissão/Desligamento/ Transferências, etc.)

Estrutura Organizacional e Reportes;
Remuneração/Remuneração Variável
Programa de Excelência
Indicadores da área
Principais:
Reports indicadores da área;
Auxiliar equipe na definição e revisão de processos, procedimentos e políticas;
Apoiar as unidades operacionais na definição e acompanhamento dos planos de
ação;
Auxiliar em projetos de melhoria contínua, assim como identificar e propor
melhorias nos processos da área de Gestão da Cia.
Atuar com implantação de gerenciamento da rotina e ferramentas de qualidade
(PDCA)
Requisitos:

Estar cursando Engenharia, Administração, Economia, Exatas, ou áreas afins com
formação prevista para dezembro/2017.
Pacote Office - principalmente Excel e PowerPoint. Inglês Avançado
Conhecimentos e Habilidades:
Comunicação escrita e oral;
Postura profissional e ética;
Raciocínio lógico desenvolvido;
Analise crítica;
Local de Trabalho: São Paulo
Benefícios:
Bolsa auxilio compatível com mercado
Assistência Médica e Odontológica;
Vale Refeição;
Vale Transporte;
Seguro de Vida;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350630/estagiario-cursosuperior#sthash.pkDbokih.dpuf
www.vagas.com.br

ESTÁGIO MARKETING
Código da vaga: v1347756
Nível hierárquico: Estágio
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Necessário conhecimento em Power Point, Photoshop, Ilustrator e/ou Indesign.
Bolsa: R$ 1.000,00 + VT + VR
Rotina: seg à sex, 6 horas diárias.

O candidato deve estar estudando no período noturno.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347756/estagiomarketing#sthash.viSSqXcJ.dpuf
www.vagas.com.br

Estágio em Tesouraria
Código da vaga: v1328044
Nível hierárquico: Estágio

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Atribuições e responsabilidades:
* Contato com agentes internacionais, fluxo de pagamentos e recebimentos
internacionais;
* Análise de custos e frete no SISFIN, para os fechamentos de câmbio;
* Controle das operações cambiais e respectivos contratos de câmbio;
* Mapeamento dos processos para o desenho do projeto SAP e respectiva
implantação do sistema;
* Análise das condições macroeconômicas locais e internacionais, em conjunto com
a gestão da área.
Formação Acadêmica:
Cursando nível superior em Administração, Contabilidade ou Economia com
previsão de conclusão para 2017.
Requisitos:
- Inglês Intermediário/Avançado;
- Excel Avançado;
- Desejável conhecimento sobre impostos, notas fiscais e fluxo de caixa.
Benefícios:
- Vale Refeição;
- Vale Transporte;
- Seguro de Vida em grupo.
Horário do estágio: Segunda à sexta-feira das 09hs às 16hs
Local de trabalho: Chácara Santo Antônio.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328044/estagio-emtesouraria#sthash.wvTjiP80.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário (a) Comunicação
Código da vaga: k3422-223

Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/05/2016
Previsão de encerramento: 12/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/23PaekN

Estagiário (a)
Código da vaga: k77-1200
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Curitiba/PR
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/05/2016
Previsão de encerramento: 18/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/23PalNl

Estagiário (a) Marketing
Código da vaga: k2066-32
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/05/2016
Previsão de encerramento: 15/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WLAVb3

DIVERSOS

Manequim de Loja - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: indústria (confecção)
Atividades:
Experimentar roupas para os clientes
Auxiliar nas vendas
Requisitos:

Ensino médio completo
Disponibilidade de horário
Vivência na função será o diferencial
Vestir 38/40
Enviar foto
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Caseiro - Guararema
Descrição Detalhada
Atividades:
Manutenção geral da casa, limpeza externa de piscina, roçagem, trato de animais.
Para morar no local
Requisitos:
Experiência comprovada como caseiro (registro em carteira ou carta de referência)
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Convênio Médico, Convênio Odontológico
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

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

