BANCO DE VAGAS DE 17/06/2016
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
ANALISTA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS PARA HOSPITAL – 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
Gerar informações para a tomada de decisões estratégicas da instituição.
Elaboração de relatórios gerenciais e financeiros.
Elaboração de Estudos de viabilidade do negócio.
EXPERIÊNCIA:
Desejável experiência de 02 anos em atividades administrativo-financeiras e
também vivência hospitalar.
Bons conhecimentos em Informática: Word, Excel, Internet.
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: R$ 3.550,00 na admissão e R$ 4.217,00 após a experiência.
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 CUSTOS HOSPITAL – SP

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.

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!

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!

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

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!

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 considerados
diferenciais 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

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

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 - 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 Sociais
- 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 OP’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

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

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 incorreto-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 interno-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

SUPERVISORA DE ESCRITÓRIO / CAMPI / 2 VAGA(S)
Silva Telemarketing LTDA está com duas 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 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

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

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

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

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

Advogado Junior
Código da vaga: v1356914
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
O candidato deva conhecer com relativa profundidade o ramo do direito
administrativo, em especial a Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), Lei 10.520/02 (Lei
do Pregão), Lei 12.462/2011 (Lei do RDC), Lei 9.784/99 (Lei do Processo
Administrativo Federal) e seus decretos regulamentadores. O candidato também
deve conhecer a sistemática do Decreto 7.892/13 e Decreto 8.250/14 (Serviço de
Registro de Preços), da Lei 123/06 e alterações posteriores, acerca da participação
de micro e pequenas empresas, critério de desempate e prazo de regularização de

documentos fiscais na proposta da licitante. Conhecer minimamente sobre processo
produtivo básico - PPB, Lei da Informática.
Conhecer ainda a legislação no que tange a responsabilização objetiva das
empresas (Lei 12.846/13), e sua aplicação. Conhecer bem a Lei 12.016/09
(Mandado de Segurança). Dentre outras.
No campo do Direito do Trabalho, o candidato deve conhecer da legislação
trabalhista e ajudar a formular DEFESAS e Recursos Trabalhistas, se necessário.
O advogado júnior também deverá ter uma boa noção acerca do direito
empresarial, dos tipos de sociedades existentes, da entrada e retirada de sócios da
sociedade, integralização de capital, abertura e encerramento de firma, etc.
No campo do direito civil, conhecer sobre o direito das pessoas, das pessoas
jurídicas, direito das obrigações, do direito da empresa, do direito das coisas, saber
redigir contratos das mais variadas espécies, dentre estes: De Mútuo, de
Comodato, de prestação de serviços, de compra e venda, dentre outros.
O candidato deve também ter noções básicas de direito tributário, direito penal,
consumidor, falimentar e constitucional.
Salário: R$5.000,00 + benefícios (Convênio médico e odontológico Vale Refeição ou
alimentação, Auxílio Estacionamento, Seguro de Vida, Auxílio Educação).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356914/advogadojunior#sthash.vtBcbBiK.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO - Filial Porto Alegre - Rio Grande do Sul
Código da vaga: v1356726
Nível hierárquico: Pleno
Local: Porto Alegre / RS / BR
Data de expiração: 25 de Junho de 2016
Necessária experiência na área de Contencioso Civil em empresas de Seguros ou
escritórios terceirizados para Seguradoras.
Atribuições:
* Gestão de carteira de processos do Estado do Rio Grande do Sul;
* Controle de prazos, publicações, pesquisas de doutrinas e jurisprudências;
* Elaboração das peças processuais, defesas, recursos, agravos;
* Participação em Audiências no estado do Rio Grande do Sul.
Pré-requisitos:
* Formação Superior completa em Direito;
* Possuir registro na OAB - Rio Grande do Sul
* Preferencialmente com residência fixa ou disponibilidade de mudança para o
Estado de Rio Grande do Sul;
* Disponibilidade para viagens.

A empresa oferece plano de carreira, remuneração compatível ao mercado e
excelentes benefícios.
Regime de contratação: CLT como funcionário da Seguradora.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356726/advogado-filial-portoalegre-rio-grande-do-sul#sthash.U2gKM06D.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1356948
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
Estamos contratando para início imediato, profissional com experiência na área
administrativa e pós-vendas.
* SALÁRIO FIXO
* REGISTRO CLT
* VALE REFEIÇÃO
* VALE TRANSPORTE
* BONIFICAÇÃO
Venha fazer parte de uma equipe de sucesso!
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356948/assistenteadministrativo#sthash.v9qpA3hH.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo (Arquivo) - Temporário
Código da vaga: v1356966
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
Assistente Administrativo (Arquivo)
Contrato: Temporário três meses
Local de trabalho: Belo Horizonte
Horário: segunda a sexta horário comercial

Salário: 1.056,00 + VT e vale refeição
Atribuições: As atividades serão exercidas no arquivo de dossiê do Departamento
De Pessoal seguindo PRO de gestão de documentos, identificando falta de dossiê,
conferindo documentação dentro das pastas, montando dossiês faltantes,
complementando os incompletos, organizando as pastas no arquivos.
Requisitos: Desejável superior cursando, vivência em rotinas operacionais de
departamento de pessoal e arquivo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356966/assistenteadministrativo-arquivo-temporario#sthash.n7osNRLE.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Jr
Código da vaga: v1353880
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
- Realiza atividades da área administrativa da empresa;
- Analisando os sistemas de controles e métodos administrativos em geral;
-Participar do planejamento da organização e controle de fluxos de trabalho;
-Sendo objetivo em racionalizar e aperfeiçoar as atividades funcionais;
- Capacidade de análise e decisão;
- Ser dinâmico e proativo, para que não precise esperar ordens superiores na
tomada de decisões estratégicas;
- Possuir facilidade em se comunicar;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353880/analistaadministrativo-jr#sthash.xM1yyrtK.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1356885
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Junho de 2016

Pré-Requisitos:
Necessário Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis;
Experiência na área fiscal/tributário;
Conhecimentos em sistema ERP e Pacote Office;
Disponibilidade para trabalhar Rio de Janeiro.
Atividades:
Irá trabalhar com obrigações assessorias e confecção das guias (Municipal Estadual
e Federal);
Conciliações Contábeis da célula fiscal; Cálculos de IRPJ e CSLL (apoio) / PIS e
COFINS, ICMS, ISS e todos os impostos diretos e indiretos;
Atendimento a consultoria tributária;·.
Elaboração anualmente a DIRF;·.
Preparação de planilhas referentes a Pedidos de Ressarcimento e Declarações de
Compensação de Tributos;·.
Auxílio na elaboração e apuração dos dados de sistema para confecção e entrega
dos SPEDs (ICMS e EFD PIS e COFINS).·.
A empresa oferece salário e benefícios compatíveis com o mercado de trabalho.·.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356885/analistafiscal#sthash.2cPFaQc2.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1356898
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Julho de 2016
Profissional responsável por auxiliar na execução de procedimentos contábeis
utilizando padrões previamente definidos pela empresa.
Principais responsabilidades:
- Executar processos contábeis por meio de lançamentos contábeis, verificação de.
dados, conciliação de contas e elaboração de relatórios.
Requisitos do Cargo:
- Formação Acadêmica: Ensino médio completo. Desejável curso superior em
andamento em ciências contábeis ou cursos correlatos
- Experiência nas responsabilidades do cargo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356898/assistentefinanceiro#sthash.IqhH7DEE.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Sênior
Código da vaga: v1356968
Nível hierárquico: Sênior
Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
Orientar e garantir o cumprimento das normas, políticas, diretrizes, procedimentos
e instruções de trabalho sobre os processos contas a pagar.
Realizar controle informatizado sobre as atividades diárias de auditoria de
despesas, através de sistema de gerenciamento adotado pela empresa.
Contribuir na avaliação da melhor estratégia de custo x benefício dos processos
financeiros;
Conhecimento nas atividades de auditoria de relatórios de despesas, viagens,
reembolso de despesas.
Suportar parametrizações da área no sistema ERP (Oracle).
Atendimento a auditoria interno-externa.
Relacionamento com Negócio (Empresas do Grupo Algar)
Execução de relatórios com informações da área de Finanças para tomada de
decisão.
Acompanhar a solução de pendência para processamento no sistema e garantir que
os mesmos sejam solucionados nos prazos estabelecidos;
Preparar, elaborar relatórios e levantar informações da Área de Finanças.
Desenvolver e adequar métodos, procedimentos e processos pertinentes a contas a
Pagar;
Elaborar a apresentações em PPT para reuniões gerenciais e funcionais;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356968/analista-financeirosenior#sthash.WsSTpKv1.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Indiretos Junior
Código da vaga: v1356902
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
Buscamos profissional da área de impostos indiretos com o seguinte perfil:
Requisitos:
Necessário experiência com os impostos indiretos (ISS, ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS /
COFINS);
Atuar com obrigações acessórias e entrega de declarações Municipais e Estaduais;

Apurações, recolhimentos e fechamento Fiscal.
Ensino Superior completo ou cursando em Ciências Contábeis, Administração,
Economia, e etc.
Conhecimento no Sistema ERP e pacote office Excel.
Salário: Compatível com o Mercado (Contratação regime CLT)
Benefícios:
Vale-transporte;
Vale-refeição;
Assistência Médica;
Assistência Odontológica;
Seguro de Vida;
Convênios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356902/analista-fiscalindiretos-junior#sthash.Yif6riPI.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Sênior. - Temporário
Código da vaga: v1356911
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
Descrição da vaga:
- Apuração dos impostos de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro
líquido pelo lucro real e presumido;
- Apuração do PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo;
- Elaboração das guias para pagamentos dos tributos federais;
- Análise de contas contábeis inerente aos impostos correntes;
- Elaboração de escrituração contábil e fiscal(ECF).
Requisitos:
- Superior completo em Ciências Contábeis;
- Experiência anterior com fechamento contábil mensal e PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.
Benefícios:
- Vale refeição
Trabalharemos com pretensão salarial.
Contrato temporário de 90 dias podendo ser prorrogado por mais 90.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356911/analista-fiscal-srtemporario#sthash.1IruvP38.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Júnior
Código da vaga: v1353577
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
Experiência necessária na área de controladoria.
Será responsável por construir e manter relatórios financeiros (Relatórios de gestão
e apresentações), fornecer apoio para a equipe de Controle de fechamento mensal
de Reais, análise de variância e planejamento de orçamentos e previsões. Followup do custo das despesas por atacado, a fim de manter a precisão nas contas
corretas (realocação das despesas). Suporte na área de Vendas de Gerenciamento
para calcular campanhas de vendas e KPI’s da empresa.
Superior completo.
Salário + Benefícios
Horário de trabalho: Segunda a sexta horário comercial.
Local de trabalho: Chácara Santo Antonio
Vaga terceirizada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353577/analista-decontroladoria-junior#sthash.gD1ZaxdE.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Sênior
Código da vaga: v1353701
Nível hierárquico: Sênior
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
Realizar a captação de recursos visando decidir a relação entre dívida e capital
próprio mantendo um bom equilíbrio entre capital e dívida, alocar recursos da
melhor maneira possível, considerando o tamanho da empresa e a sua capacidade
de crescimento, status dos ativos se eles são de longo prazo ou de curto, realizar o
planejamento de lucro, suprir a diretoria com informações gerenciais, subsidiando-a
em análises estratégicas e tomadas de decisões, fornecer demonstrações
financeiras precisas, permitindo à diretoria usar os relatórios para administrar a
empresa de modo eficiente, orientar sobre assuntos contábeis locais, levantar
questões comerciais, como custo e formação de preço de venda, garantir que as
demonstrações financeiras cumpram as leis contábeis brasileiras, gerenciar
informações de planejamento através de dados do faturamento, fluxo de caixa,
custos, despesas, para a elaboração de relatórios, acompanha e executa

planejamentos de recebimentos e pagamentos, visando impactar diretamente a
operação no mercado de capitais.
Inglês avançado/fluente
Disponibilidade para viagens
Graduação completa
Pós-graduação será um diferencial
Residir na região de Piracicaba
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353701/analista-financeirosenior#sthash.PsARFjZ9.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pl.
Código da vaga: v1353478
Nível hierárquico: Pleno
Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: quatorze
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
Participar ativamente no processos de legalização de filiais (abertura, encerramento
e alteração de dados cadastrais das filiais) nos âmbitos federais, estaduais e
municipais;
Conhecimento em processos de renovação de CND´s (certidão negativa);
Conhecimento em processos de renovação de certificado digital
Conhecimento em renovação de alvará de funcionamento
Vivência com repartições públicas (união, estados e municípios).
Elaboração e apoio nos controles gerenciais
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353478/analista-fiscalpl#sthash.mqdhsKyX.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno
Código da vaga: v1353926
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Junho de 2016

Analista Fiscal Pleno (Atuação em Itapecerica da Serra- SP)
Esse profissional será responsável pela classificação fiscal e lançamentos /
recebimento de notas/documentos fiscais de entrada de mercadorias e serviços,
inclusive importações, bem como auxiliar na reconciliação dos tributos (fiscal e
contábil) e respectivas apurações dos impostos retidos. Responsável, também, pela
alimentação das informações do Livro CIAP, geração de NFTS junto a Prefeitura de
São Paulo, pela validação das informações que irão alimentar as obrigações
acessórias relativas aos SPED's, DCTF, DIRF e, também, responsável pelo
"Manifesto do Destinatário" quanto às notas fiscais de entrada recebidas/lançadas e
pela geração das notas fiscais de importação via sistema PWCE.
Principais desafios: - Conhecimento da legislação de impostos indiretos, com ênfase
em tomadas de créditos fiscais e tributos retidos em geral;
- Conhecimento da Legislação do ISS, em particular a de São Paulo e Itapecerica da
Serra;
- Conhecimento do sistema SAP (transações Miro e Migo);
- Conhecimento do sistema MASTERSAF (apuração de tributos) seria um diferencial
desejável;
- Experiência nas rotinas fiscais com foco em lançamentos/recebimento de notas
fiscais de entrada de mercadorias e serviços, inclusive importações de mercadorias;
Apuração de Tributos sobre os serviços contratados/prestados ( ISS, INSS, CSRF,
IRRF);
- Conciliação das Contas Contábeis dos impostos retidos;
- Vivência nas seguintes obrigações acessórias: SPED's, GRF, DCTF, DIRF, NFTS e
GIA.
Formação acadêmica: Ciências Contábeis, Direito (desejável) ou Administração de
Empresas ou Economia (como opção).
Idioma: Inglês Intermediário
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353926/analista-fiscalpleno#sthash.kuvVoB3z.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1354044
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Julho de 2016
Descrição do Cargo
Geração, emissão e transmissão de danfes para faturamento de produtos acabados
sob as naturezas de operações: vendas, remessas diversas e transferências.
Suporte no recebimento de notas fiscais de transferências, compras, devoluções e
recusas.

Requisitos
• Ensino médio completo.
• Conhecimento na Legislação do ICMS próprio, ICMS ST e IPI.
• Condução própria.
Salário: R$1796,82 + benefícios.
Horário de trabalho: das 6h00 às 15h48 (seg a sex).
Local de trabalho: Jundiaí (bairro Terra Nova).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354044/assistentefiscal#sthash.A64U2YxE.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Contabilidade Pleno
Código da vaga: v1354951
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
Atribuições:
-Elaboração das declarações acessórias como ECD, ECF, Per/DCOMP.
-Apuração do resultado societário, elaboração e análise de demonstrações
contábeis e dos relatórios gerenciais em moeda local e estrangeira.
-Apuração e análise de custos
-Controle efetivo das pendências de conciliação acima de 60 dias
-Análise das variações de contas patrimoniais e de resultados
-Elaboração de conciliações de contas patrimoniais: estoque, importação, ativo fixo,
provisões, folha de pagamento, fiscal, aplicação da nova legislação tributária e
pronunciamentos contábeis.
-Atendimento a auditoria
Requisitos:
-Superior Completo
-CRC Ativo
-Inglês intermediário
Conhecimento das rotinas contábeis
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354951/analista-decontabilidade-pleno#sthash.2TUz5z45.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista de Finanças
Código da vaga: v1354859

Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
1.
Elaboração de estudos de revisão tarifária e equilíbrio econômico financeiro
das unidades já existentes.
2.
Elaboração de planos de negócios e propostas comerciais para processos de
licitação de prestação de serviços.
3.
Análise de viabilidade econômica de projetos privados.
4.
Apoio a revisão de planos de negócios plurianuais das empresas do grupo.
5.
Apoio a análises e solicitações de planos de alavancagem (BNDES e CEF).
6.
Apoio e análise dos índices de controle dos financiamentos (covenants,
Índice de Cobertura do Serviço da Divida), análise de aderência do plano de
alavancagem com o plano de negócios do grupo.
Análise de viabilidade financeira, valuation, modelagem financeira, plano de
negócios, contabilidade gerencial e alavancagem financeira.
Desejável especialização em finanças.
Salário + Benefícios
Local de Trabalho: Niterói
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354859/especialista-definancas#sthash.epSEPuVR.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Júnior
Código da vaga: v1353646
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
O analista será responsável pela rotina de Tesouraria:
- Contas a pagar;
- Contas a receber;
- Conciliação bancária;
- Fluxo de Caixa.
Requisitos:
- Ensino Superior completo;
- Inglês avançado;
- Habilidade em Excel;
- Experiência prévia em Tesouraria.
Remuneração: CLT + Benefícios
Vale-transporte, Vale-refeição (R$30,00) e Assistência Médica.
Horário: De segunda-feira a sexta-feira - 44h/semanais
Local: Zona Sul, próximo ao Shopping Morumbi.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353646/analista-financeirojunior#sthash.SuDCUH4f.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Sênior
Código da vaga: v1354935
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Junho de 2016
Descrição das atividades:
Sólidos conhecimentos nas rotinas de contas a receber;
domínio das práticas contábeis relacionadas às operações de contas a receber;
domínio do Excel para manutenção e criação de novos controles e reportes para as
Indústrias e Clientes Internos;
vivência em reportes e explicações das alterações dos saldos a receber;
vivência e contenção de inadimplência e capacidade de negociação e comunicação
compatível com a função
Requisitos Básicos:
Ensino Superior Completo em Contabilidade ou Administração, pós Graduação como
diferencial.
Excel Avançado
Experiência em Contabilidade, Contas a receber e Cobrança.
Benefícios
Assistência Médica (Sulamérica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Vale
Refeição e Vale Transporte, oferecemos o Estacionamento no Local);
Vaga para trabalhar na região Sul de São Paulo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354935/analista-financeirosenior#sthash.zsUKZsy7.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo 'TEMPORÁRIO'
Código da vaga: v1357150
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Data de expiração: 27 de Junho de 2016
Atividades desenvolvidas:

Realizar recebimento de malotes de envio de notas fiscais das empresas do Grupo;
Realizar conferência das notas enviadas e assinar protocolo de envio;
Realizar triagem e distribuição das notas por empresa, tipo e prioridade;
Realizar conferência dos dados da nota fiscal com ordem de compra;
Realizar Análise dos Impostos retidos na fonte para as notas de serviço;
Realizar lançamento das notas fiscais no Sistema ERP;
Realizar arquivamento das notas lançadas.
Conhecimentos específicos:
Retenção de impostos na fonte; IRRF, ISS, INSS, PIS/COFINS/CSLL;
Informática Pacote Office Intermediário;
Noções de Legislação Fiscal.
Escolaridade:
Cursando Superior em Economia ou Ciências Contábeis
Modalidade de contratação:
Contrato temporário (90 dias + 90 dias)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357150/auxiliar-administrativotemporario#sthash.AeyvB1g7.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1356993
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 30 de Junho de 2016
Monitorar agenda de colaboradores externos, direcionar equipes, assessorar
gerente e diretores, realizar atividades administrativas.
Experiência na área Administrativa.
Ensino Superior Completo.
Conhecimentos em Excel.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Combustível, Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição, Vale-transporte.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: De segunda a sexta, das 8h às 18h.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356993/assistenteadministrativo#sthash.AYAdMC6a.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA ADMINISTRATIVO II / PREÇOS
Código da vaga: v1356799
Nível hierárquico: Pleno
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
Requisitos indispensáveis:
- Grau de escolaridade: Administração de Empresas, Ciências Contábeis e áreas
afins;
- Competências técnicas: Excel intermediário;
Desejável:
- Excel Avançado;
- Conhecimento em Impostos;
- Experiência na área ou em áreas operacionais,
- áreas de cadastro;
- Inglês Intermediário.
Este responsável será responsável por:
- Realizar implantação de ações promocionais e tabelas de preços;
- Atuar na implantação de Pautas Fiscais nos Sistemas de Preço;
- Acompanhar conferência de Lançamentos de Preços nos Sistemas;
- Dar suporte a área Comercial em questões de Precificação.
Regime de Contratação: CLT
Horário: 08h30min às 17h30min
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale Alimentação;
Vale-refeição;
Vale-transporte;
PRS (Participação nos Resultados Solar).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356799/analistaadministrativo-ii-precos#sthash.hGeBMRY8.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo Júnior
Código da vaga: v1354690
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Blumenau / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
Descrição do Cargo:
- Realizar atendimentos telefônico de clientes e funcionários;
- Conferir faturamento;

- Programar pagamentos a fornecedores junto aos responsáveis;
- Emissão e inclusão de notas fiscais no sistema;
- Realizar controle de estoque;
- Atualizar planilhas;
- Realizar acompanhamento junto ao setor de logística e operacional;
- Realizar compra de materiais diversos;
- Lançar vendas diárias;
- Realizar orçamentos de instalações contratadas pelo comercial;
- Agendar com clientes e terceiros as instalações.
Experiência na área será um diferencial
Necessário conhecimento em sistema ERP e CRM.
Salário: R$ 1.149,65 + 30% Periculosidade
Benefícios: VR R$ 27,50 dia, VA R$ 410,00/mês, Seguro de Vida, Vale Gás, PLR,
Plano de saúde.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354690/assistenteadministrativo-junior#sthash.IOJYrQ1J.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1356110
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São João da Boa Vista / SP / BR
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
Realizar vendas de produtos e serviços aos clientes de atacado, por meio de visitas
em transportadoras, frotistas, empresas de ônibus, autônomos e outros, buscando
atingir suas metas mensais e a satisfação e fidelização dos clientes.
Principais responsabilidades:
-> Atender telefone e clientes na loja;
-> Conferir, separar, enviar e arquivar os relatórios e documentos;
-> Realizar abertura diária do caixa da filial;
-> Finalizar o processo de venda. Conferir com o cliente os dados cadastrados,
forma de pagamento, serviços executados;
-> Receber, distribuir, preencher e enviar o controle de malote junto aos
documentos;
-> Atender transportadoras, liberando ou recebendo mercadorias de acordo com
conteúdo da nota fiscal.
Desafios:
Atender os cronogramas de acordo com rotinas, normas e leis estabelecidas.
Competências:
-> Comprometimento
-> Negociação
-> Planejamento e Controle
-> Relacionamento Interpessoal

-> Iniciativa
-> Organização
-> Flexibilidade
-> Comunicação
Avenida Rodrigues Alves, 640.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356110/assistenteadministrativo#sthash.oTgMiEIc.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1340211
Nível hierárquico: Pleno
Local: Duque de Caxias / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
Pre requisitos:
Ensino Superior Completo em Administração, Controladoria, Finanças, etc.
Experiencia anterior na área financeira e contábil.
Principais atividades:
Suporte na construção e gestão do planejamento orçamentário. Análise das
variações financeiras (Realizado X Orçado).
Revisão mensal dos dados orçados (Forecast). Elaboração de relatórios de
faturamento e despesas.
Controle de despesas. Elaboração, análise e apresentação de resultados.
Confecção e acompanhamento de indicadores financeiros.
A empresa oferece:
Salário(enviar pretensão salarial) + benefícios: Assistência Médica (após o período
de experiencia), Assistência Odontológica, Vale-transporte, Alimentação na
empresa e Seguro de Vida.
Horário: 08h12minh às 18h00minh (segunda a sexta).
Local: Figueira / Duque de Caxias (próximo a Rodovia Washington Luiz).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340211/analistafinanceiro#sthash.ZPZU4ROU.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno
Código da vaga: v1355550
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio das Ostras / RJ / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Junho de 2016
Atividades do cargo:
• Emitir notas fiscais, boletos e arquivamento para remessa semanal do arquivo
XML a contabilidade externa, regularmente.
• Solicitar autorização sempre que for necessária a liberação de faturamento a um
cliente com restrição de limite, seguindo procedimentos de liberação de credito.
•Conferir os cálculos dos impostos e das planilhas de retenções enviadas pelas
unidades regularmente.
•Conferir as notas de remessas e seus fechamentos evitando o recolhimento
indevido de tributos periodicamente.
•Monitorar a organização dos comprovantes bancários, contratos, etc, para a
contabilidade externa periodicamente.
•Controlar os Ativos e suas respectivas depreciações e valorizações periodicamente.
•Monitorar os notas emitidas, recebidas na Matriz e filiais periodicamente.
•Pesquisar informações técnicas necessárias periodicamente.
•Monitorar e apresentar mensalmente os controles das obrigações Fiscais e
Trabalhistas periodicamente.
•Auditar o cumprimento das rotinas internas: Contábeis, Controle de Ativos
conforme necessidade.
•Auditar os serviços externos de Contabilidade, Controle de Ativos periodicamente.
•Negociar e tratar diretamente com autarquias, e escritórios terceirizados de
contabilidade.
•Controlar e monitorar dos documentos e pendências com os escritórios de
contabilidade externos, regularmente.
• Controlar as renovações das Certidões Negativas(Vide Instrução de Trabalho).
• Atender aos requisitos orientados pela área de QSMS no que tange a correta
utilização de EPI's bem como, cumprir às Políticas de Saúde Segurança e Meio
Ambiente da organização; incluindo utilizar o uniforme fornecido pela empresa.
• Participar de todos os DDS orientados pela liderança da área.
Necessário conhecimento do sistema operacional Protheus da Totvs.
Salário + benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1355550/analista-fiscalpleno#sthash.W1sRORW3.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria II
Código da vaga: v1341882
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Junho de 2016

Requisitos:
- Formação superior completa em Ciências Contábeis.
- Conhecimento sobre atendimento a Auditorias Internas e Externas
- Conhecimento na elaboração e revisão de Demonstrações Financeiras
- Conhecimento de conceitos de Contabilidade Avançada - CPC/IFRS (Custos,
consolidação, equivalência patrimonial, impostos correntes / diferidos).
- Conhecimento de estrutura de plano de contas e centro de custos/lucros
- Conhecimento aplicativo ERP que suporta a área – Desejável Oracle, Hyperion.
- Conhecimento do modelo operacional de Centro de Serviço Compartilhado (CSC)
- Conhecimento do pacote Office
Atividades:
- Auxiliar migração de novos empreendimentos para o modelo definido (Aquisições
e Greenfield)
- Auxiliar no saneamento de dúvidas contábeis para todos os segmentos,
informando alternativas com fundamentação da legislação vigente;
- Operacionalizar as rotinas contábeis definidas pela companhia
- Contribuir para a definição das políticas, procedimentos e diretrizes da
companhia.
Promover a melhoria contínua dos processos contábeis
- Extração de relatórios e análises das informações contábeis da companhia,
reportando principais números e demais informações relevantes.
- Atendimento a Auditoria Externa
- Elaboração de demonstrações financeiras e informações trimestrais para
atendimento a CVM/Bovespa
- Elaboração de relatórios gerenciais
- Análises e classificações contábeis
Local: Rio de Janeiro - Norte Shopping
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341882/analista-decontroladoria-ii#sthash.OqUbiive.dpuf
www.vagas.com.br

ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte no ramo de exportação e importação. está com uma
vaga(s) em aberto para CAMPINAS.
Responsabilidades: Cursando ou formado(a) nivel superior em Administração ou
Contabilidade, conhecimentos em Informática Residir em Campinas. Experiência em
marketing seria agradável!
Requisitos: Atendimento ao cliente, elaboração e envio de planilhas, controle
financeiro, auxiliar no estudo de mercado, implementação de novos métodos
administrativos.
Salário: a combinar

Benefícios: CLT + VT +VR + Comissão (no caso de vendas)
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de João para o e-mail
contato@plusempresas.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
30/07/2016.
Veja outras vagas de ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ANALISTA DE DP / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Transportadora está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Fechamento Folha de Pagamento, geração de impostos,
rescisão, cadastro admissional, tudo no programa TOTVS.
Requisitos: Dois anos de experiencia comprovada na execução de folha de
pagamento e fechamento de ponto do programa RM Labore e Chronus (TOTVS)
Salário: R$ 2.358,61
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transportes, Convenio Medico e Odontológico,
Convenio com farmácias, Cesta Básica e PLR.
Observações: Os candidatos que não possuírem experiencia e conhecimento no
sistema TOTVS não deverão encaminhar seus currículos.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paula para o email paula.tozelli@rodovisa.com.br com a sigla DP no campo assunto até o dia
30/06/2016.
Veja outras vagas de Analista de DP no Emprega Campinas. É 100% grátis!

PARCEIRO ASSESSORIA CONTÁBIL / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Assessoria Empresarial está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC /
SP.
Responsabilidades: Gerenciar em conjunto (sócio) as atividades de uma
\\\'\\\'Assessoria Contábil e Empresarial\\\", na busca por potenciais clientes,
garantindo excelente qualidade de trabalho e crescimento exponencial.
Requisitos: 1) Formação em contabilidade com CRC; 2) Experiência na áreas
abrangentes a assessoria empresarial; 3) Ter atuado em empresas de diversos
segmentos (indústria e comércio) ou escritório contábil; 4) Desejo e determinação
para trabalhar e vencer desafios; 5) Trabalho em equipe, exposição pessoal e
flexibilidade para discussões.
Salário: a combinar
Benefícios: Muitos desafios

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Contador para o
e-mail contador.socio@outlook.com com a sigla Parceiro no campo assunto até o
dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de PARCEIRO ASSESSORIA CONTÁBIL no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Advogado
Código da vaga: v1357391
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 29 de Junho de 2016
Oportunidade para Advogados, com carteira da OAB com experiência em escritórios
de grande porte e/ou contencioso de massa, para atuação com bancas de
processos cíveis.
Área técnica:
É imprescindível que já tenha elaborado todos os tipos de prazos/recursos de Vara
Cível, Vara Federal, Juizado Especial Cível e Federal e Trabalhista, com prática de
atuação com volume de prazos e com experiência de atuação do início ao final do
processo.
Controladoria jurídica:
Experiência na parte administrativa processual, como agendamentos de prazos,
protocolos eletrônicos em todos os tribunais, controle de pauta de audiências,
diligências, cadastros e alimentação de sistema, bem como auditoria processual.
Pós graduação será um diferencial.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1357391/advogado#sthash.LWnCR1i1.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Jurídico
Código da vaga: v1356115
Nível hierárquico: Pleno
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Junho de 2016
OBJETIVO:

Responsável pelo controle, administração e coordenação dos processos
administrativos e judiciais propostos em face da referida empresa em todas as
instâncias administrativas e/ou judiciais, bem como das ações por ela ajuizada, na
qualidade de autora de demandas judiciais e/ou administrativas. Referida atividade
compreende o planejamento das estratégias jurídicas e processuais a ser utilizado
pela empresa, objeto, sempre que se fizer necessário, de prévia discussão e
definição de premissas em parceria com o Jurídico Corporativo e com a Diretoria.
Compreende, ainda, a definição, nos termos do critério definido pela Diretoria e em
conformidade com a legislação vigente, do provisionamento contábil dos processos
judiciais e administrativos sob responsabilidade da área. Seleção, contratação,
controle e relacionamento cooperativo com os escritórios terceirizados, definindo o
escopo de trabalho de cada qual, bem como as diretrizes e os resultados a serem
alcançados pelos terceiros contratados. Supervisão, coordenação e suporte aos
prepostos – representantes legais - nomeados para representar as empresas em
audiências. Apoio, engajamento e representação dos interesses da empresa junto
ao Poder Judiciário, bem como junto aos demais órgãos administrativos federais,
estaduais e municipais que mantêm interface com as referidas empresas. Gestão
dos aspectos administrativos, contábeis e financeiros do jurídico. Controle e
acompanhamento de indicadores de desempenho. Emissão de pareceres e
elaboração/revisão de contratos de prestação de serviços.
RESPONSABILIDADES:
Controle dos processos judiciais e administrativos propostos em face da empresa
ou por elas ajuizados, na posição de autora;
Contratação e controle dos escritórios de advocacia terceirizados;
Controle dos processos judiciais e administrativos relevantes;
Supervisão dos prepostos das empresas em audiências;
Gestão Administrativa e Financeira da área;
Gestão dos indicadores de desempenho;
Emissão de pareceres e elaboração/revisão de contratos
COMPETÊNCIAS:
Sólida experiência em contencioso cível, trabalhista, consumidor, administrativo e
fiscal/tributário;
Redação apropriada;
Avaliação e gerenciamento de projetos;
Gestão e desenvolvimento de pessoas;
Negociação e gerenciamento de terceiros;
Boa capacidade de avaliação estratégica com relação aos processos propostos em
face das empresas ou ajuizados por elas (autoras).
FORMAÇÃO:
Bacharel em Direito
ESPECIALIZAÇÃO:
Recomendável em Direito Civil, Consumidor, Processo Civil e/ou Trabalhista.
Desejável em Gestão de Negócios e/ou Gestão Empresarial
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356115/gerentejuridico#sthash.ciNfZ95l.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Filial
Código da vaga: v1357310
Nível hierárquico: Gerência
Local: Santo André / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Junho de 2016
Sólido conhecimento em rotinas administrativas e financeira. Ampla experiência e
vivência no cumprimento de metas e resultados. Sólido conhecimento na rotina de
administração de pessoal (admissão, férias, demissão, controle de ponto, etc).
Experiência em gestão de pessoas e ambientes com muita movimentação, solução
de conflitos, administração do tempo e atendimento ao cliente interno e externo.
Conhecimento avançado em informática, planilhas em Excel, entre outros.
Atribuições:
Gerenciar a filial sob sua responsabilidade, respondendo pelas operações
financeiras, fiscal, compras, segurança, logística e administração de pessoal.
Elaborar orçamento anual e estabelecer planos de ação e estratégias para o
desenvolvimento das atividades e cumprimento das metas estabelecidas pela
companhia. Controlar toda receita da filial (respondendo pelo fechamento diário de
caixa e fundo fixo). Promover a Gestão do quadro de colaboradores existentes na
filial. Zelar pela qualidade dos serviços prestados, certificando-se de que os clientes
estão satisfeitos com o atendimento oferecido pela equipe de trabalho,
estabelecendo contato com clientes, informando ou recebendo reclamações e
tomando as providências cabíveis. Zelar pela qualidade dos serviços, sinalização e
Central de Atendimento ao Usuário. Representar a empresa perante os Órgãos
Públicos e Comerciais locais. Planejar e executar a forma de atuação nas atividades
administrativas e operacionais.
Formação acadêmica:
- Administração e/ou áreas afins.
- Local de Trabalho: Santo André/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357310/gerente-defilial#sthash.GNlNzmNv.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo Comercial
Código da vaga: v1357235
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Junho de 2016

Experiências: com seguros/corretoras, atendimento telefônico, abertura de malote,
retorno aos e-mails dos corretores, facilidade com uso de sistemas outlook e excel,
acompanhamento de propostas.
Salário R$ 1.400,00 VT, VR.
Horário de trabalho: Segunda a sexta das 08h30min às 17h15min.
Vaga temporária por 90 DIAS.
Local de trabalho: Fortaleza-CE.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357235/auxiliar-administrativocomercial#sthash.bYnLsdin.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1357346
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Cubatão / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Junho de 2016
•
Acompanhamento de fechamento mensal e análise de resultado.
•
Preparação de relatórios gerenciais;
•
Elaboração e acompanhamento de Fluxo de Caixa;
•
Desenvolvimento e implantação de procedimentos e políticas internas da
empresa;
•
Elaboração e acompanhamento de orçamento e forecast;
•
Interface e suporte a operação e demais áreas da unidade;
•
Identificar possíveis oportunidades operacionais e financeiros reportando a
diretoria;
•
Acompanhar e controlar rotinas financeiras: contas a pagar e receber;
•
Implantação de indicadores financeiros e operacionais;
Requisitos:
•
Ensino Superior Completo em Administração, Contábeis, Engenharia ou
Cursos relacionados;
•
Conhecimento Avançado em Excel;
•
Foco em resultados;
•
Organização e liderança;
•
Bom Relacionamento;
•
Experiência em controle operacional;
Remuneração e benefícios compatíveis com o mercado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357346/coordenadoradministrativo-financeiro#sthash.GEZz2Cjg.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo Logístico (temporário)
Código da vaga: v1357350
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Julho de 2016
Necessário estar cursando ensino superior em Administração, Logística, Engenharia
de Produção ou áreas coligadas. - Conhecimento SAP, habilidade em digitação,
organização e concentração. - Atendimento as Transportadoras. - Orientação e
cumprimento da politica de fechamento de frete. - Correção de documentos. Solicitação de faturas. - Atendimento a reclamações do Sac.
Ter boa comunicação escrita e verbal, bom relacionamento interpessoal,
conhecimento em excel, conhecimento em SAP será um diferencial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357350/assistenteadministrativo-logistico-temporario#sthash.tQ9pq2ju.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Administrativo – Crédito – CBS - Uberlândia/MG
Código da vaga: v1357347
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Junho de 2016
Principais Iniciativas e Metas:
Supervisionar a equipe do Macro Processo de Administração de crédito e cobrança.
Realizar o planejamento e coordenação de todos os processos e atividades da área,
garantindo o cumprimento das politicas da empresa.
Escopo da posição, principais responsabilidades, Impactos nos Negócios:
•
Liderar equipe do Macro Processo de Administração de crédito e cobrança,
objetivando orientar, avaliar, desenvolver pessoas, assegurando a retenção de
talentos, através do planejamento de sucessão e desenvolvimento de carreiras;
•
Supervisionar a execução de processos e atividades da equipe, planejando,
delegando responsabilidades, acompanhando resultados, cumprindo com as
Normas e Políticas Internas da empresa dentro prazo determinado;
•
Preparar e controlar orçamento da área, de acordo com diretrizes
corporativas;
•
Treinar equipe de crédito e cobrança nos conceitos e procedimentos da área;
•
Trabalhar em conjunto com a Gerencia no desenvolvimento e/ou revisão de
procedimentos para controles internos, percebendo e avaliando os pontos críticos,
visando garantir segurança, agilidade e facilidade nos procedimentos;
•
Realizar quaisquer outros deveres designados.
Requisitos Técnicos / desejáveis:

•
Disponibilidade para viagens e transferências;
•
Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração de Empresas,
Economia ou áreas afins;
•
Vivencia em liderança de equipes nas áreas de crédito e cobrança, contas a
receber ou contabilidade;
•
Domínio do Excel;
•
Conhecimento de contabilidade;
•
Conhecimento de sistemas integrados de gestão;
•
Bons conhecimentos em matemática financeira;
•
Capacidade lógica/analítica;
•
Foco em Controles Internos;
•
Inglês avançado;
•
Habilidade em lidar com situações novas e motivado para inovações;
•
Habilidade para lidar com prazos pré-determinados;
•
Dinamismo, automotivação, bom relacionamento interpessoal e facilidade
para trabalhar em equipe.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357347/supervisoradministrativo-credito-cbs-uberlandia-mg#sthash.DjfOM0S3.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Administrativo – Contas a Pagar / Contas a Receber – CBS –
Uberlândia/MG
Código da vaga: v1357319
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Junho de 2016
Principais Iniciativas e Metas:
Supervisionar a equipe do Macro Processo de Administração de contas a pagar.
Realizar o planejamento e coordenação de todos os processos e atividades da área,
garantindo o cumprimento das politicas da empresa.
Escopo da posição, principais responsabilidades, Impactos nos Negócios:
•
Liderar equipe do Macro Processo de Administração de contas a pagar,
objetivando orientar, avaliar, desenvolver pessoas, assegurando a retenção de
talentos, através do planejamento de sucessão e desenvolvimento de carreiras.
•
Supervisionar a execução de processos e atividades da equipe, planejando,
delegando responsabilidades, acompanhando resultados, cumprindo com as
Normas e Políticas Internas da empresa dentro prazo determinado.
•
Preparar e controlar orçamento da área, de acordo com diretrizes
corporativas.
•
Treinar equipe de contas a pagar nos conceitos e procedimentos da área

•
Trabalhar em conjunto com a Gerencia no desenvolvimento e/ou revisão de
procedimentos para controles internos, percebendo e avaliando os pontos críticos,
visando garantir segurança, agilidade e facilidade nos procedimentos.
•
Realizar quaisquer outros deveres designados.
Requisitos Técnicos / desejáveis:
•
Disponibilidade para viagens e transferências
•
Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração de Empresas,
Economia ou áreas afins.
•
Experiência em liderança de equipes nas áreas de contas a pagar, contas a
receber ou contabilidade.
•
Domínio do Excel;
•
Conhecimento de contabilidade
•
Conhecimento de sistemas integrados de gestão.
•
Bons conhecimentos em matemática financeira;
•
Capacidade lógica/analítica;
•
Foco em Controles Internos;
•
Inglês avançado
•
Habilidade em lidar com situações novas e motivado para inovações
•
Habilidade para lidar com prazos pré-determinados
•
Dinamismo, automotivação, bom relacionamento interpessoal e facilidade
para trabalhar em equipe.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357319/supervisoradministrativo-contas-a-pagar-contas-a-receber-cbs-uberlandiamg#sthash.DKxJnB7r.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Sênior
Código da vaga: v1357259
Nível hierárquico: Sênior
Local: Vinhedo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Junho de 2016
Perfil:
• Formação Superior Completa
• Idiomas: Inglês Avançado (Diferencial)
• Excel Avançado
Principais responsabilidades:
- Apurações Fiscais (ISS, ICMS, ICMS ST, IPI, PIS e COFINS);
- Obrigações acessórias Estaduais, Municipais e Federais (SPED Fiscal- ICMS/IPI,
GIA, DIEF, DMA e, SINTEGRA, EFD Contribuições – PIS/COFINS, Livros Fiscais,
etc.).
- Conciliação Fiscal;
- Retenção de Impostos na Fonte (PIS, COFINS, CSLL, IR, INSS E ISS).

- Atendimento a Fiscalização;
- Conhecimento nas legislações Federais, Estaduais e Municipais com intuito de
minimizar riscos fiscais.
- Lançamentos contábeis.
- Emissão de Nota Fiscal eletrônica (ICMS E ISS)
- Conhecimento sistemas JDE, Mastersaf e Contimatic.
- Atender as Auditoria da PwC e Auditoria de Controles Internas
- Providenciar pedidos de Recolhimento dos impostos e certificar-se de que foram
pagos;
- Recuperar crédito de impostos retidos de clientes, PerdComps, DCTF, DIRF, CIAP
e FCI- e atualização dos percentuais.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357259/analista-fiscalsenior#sthash.JaJjMDXx.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FISCAL
Código da vaga: v1357405
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Junho de 2016
Lançamentos de notas fiscais de entrada, saída, serviços prestados e tomados.
Escrituração de notas fiscais nas prefeituras
Apuração de tributos de empresas (ISS, IRRF, CSRL, PIS, COFINS, ICMS e IPI).
Conferência do ICMS e IPI com a Contabilidade
Elaboração e entrega de obrigações acessórias (GIA, SINTEGRA, DCTF, DIPAM,
EFD-ICMS e IPI, EFD – Contribuições).
Cálculo de diferencial de alíquota
Cadastro de Produtos no ERP
Auxílio no atendimento à auditoria
Acompanhamento da legislação e pesquisa para solução de assuntos fiscais
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357405/assistentefiscal#sthash.HsamUmID.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento Financeiro - Controle e Análise de Custos
Código da vaga: v1341696
Nível hierárquico: Sênior

Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Junho de 2016
Requisitos:
- Desejável experiência em Gestão de contratos/Prestação de contas ( BNDES,
Petrobras, FINEP etc );
- Análise de custos ( real x orçado; real x forecast );
- Elaboração e acompanhamento de relatórios de GMD. Acompanhamento das
iniciativas, análise das principais variações e levantamento de oportunidades;
- Conhecimento avançado de Excel, Powerpoint e Contabilidade gerencial;
- Diferencial: conhecimento em SQL e Inglês.
Local de trabalho: Zona Sul / RJ
A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341696/analista-deplanejamento-financeiro-controle-e-analise-de-custos#sthash.8f7QEUgj.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1342450
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Junho de 2016
Vaga temporária com chance de efetivação
Local: Barueri - Próximo ao Shopping Tamboré
Horário: Segunda a Sexta, das 8h às 18h.
Salário: A combinar
Benefícios: Vale transporte e Restaurante na empresa enquanto temporário. Após
efetivação acrescenta pacote completo de benefícios.
Requisitos:
Formação técnica ou superior na área de finanças, contábeis ou administração.
Experiência em contas a pagar, contas a receber ou tesouraria.
Excel avançado.
Será um diferencial experiência anterior com sistema integrado Microsiga ou outro.
Fácil acesso para Barueri.
Principais atribuições:
Contas a pagar, contas a receber e tesouraria.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1342450/assistentefinanceiro#sthash.JCPUUC9Q.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Societário Júnior
Código da vaga: v1357233
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Junho de 2016
Atividades:
* Análise de documentação;
* Análise, elaboração e validação de documentos societários;
* Elaboração de procurações;
* Alterações de contratos sociais;
* Auxílio no desenvolvimento de estagiários e assistente jurídico;
* Orientação dos estagiários e assistentes jurídicos.
Requisitos:
*Superior Completo com OAB
* Inglês avançado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357233/advogado-societariojunior#sthash.tFHr3rfZ.dpuf
www.indeed.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1314683
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Junho de 2016
Requisitos:
Ensino médio completo e domínio em informática.
Experiência comprovada com atendimento ao público.
Salário: R$1000,00.
benefícios: cesta básica vale alimentação, plano de saúde e quilômetro rodado.
Necessário: ter CNH "A" e moto própria.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1314683/auxiliaradministrativo#sthash.42WF4Iib.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico Administrativo (Três Marias)
Código da vaga: v1357842
Nível hierárquico: Técnico
Local: Três Marias / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Junho de 2016
Técnico Administrativo, com experiência em:
Executar serviços administrativos, programas de benefícios, médicos, transporte,
moradia, controle e distribuição de EPI’s e contratos de terceiros.
Atribuições:
Garantir apoio administrativo a todos os colaboradores, na obra, quanto à
mobilização da infra-estrutura necessária, para atender às necessidades dos
profissionais da empresa, bem como administrar a área de pessoal.
Observações:
- Não há folga de Campo
- Não há ajuda de custo para moradia
- Salário: R$ 1.769,68
- Benefícios: Alimentação no local de trabalho, transporte, plano de saúde UNIMED
Co-participação enfermaria e seguro de vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357842/tecnico-administrativotres-marias#sthash.BD9fagIv.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL
Código da vaga: v1357599
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Junho de 2016
Requisitos:
Formação: Graduação Contábil e/ou Fiscal cursando
Conhecimentos: Excel intermediário;
Experiência: em toda rotina fiscal, SPED e Arquivo Digital;
Informações da Vaga:
Principais atribuições: atuar com toda a rotina fiscal, desde as análises e
lançamentos da NF's com apuração de impostos municipais, estadual e federal;
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/v1357599/analistafiscal#sthash.5Cfqrcp6.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Júnior - Financeiro
Código da vaga: v1357548
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Junho de 2016
ATIVIDADES:
Elaboração de dashboards e relatórios gerenciais;
Auxilio no processo de fechamento contábil e explicações de resultados;
Participação em projeto de melhoria de processos e PDCA;
Controle e gestão orçamentária, bem como busca de melhores práticas para
estruturação de processos visando à redução de custos;
PRÉ REQUISITOS:
Graduação em Administração, Economia ou Contábeis.
Conhecimento em excel intermediário
Desejável conhecimento em SAP, Six Sigma e Gestão de Processos.
* Esta vaga também se destina a pessoas com deficiência
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357548/analista-juniorfinanceiro#sthash.nIvNVaRZ.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1357719
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Junho de 2016
Buscamos profissionais com ensino superior completo, desejável experiência
anterior na área administrativa/financeira.
Principais Funções e Responsabilidades:
• Analisar, conciliar e classificar contas;
• Participar da elaboração de planos de previsão financeira e orçamentos;

• Efetuar cálculos e projeções através de planilhas eletrônicas de dados;
• Lançamentos de dados em grande volume no sistema integrado;
• Atividades administrativas em geral: correio, táxi, hotéis, passagens, locação de
carros, entre outros.
• Compra de materiais para escritório e limpeza
Conhecimentos desejáveis:
• Experiência em rotinas administrativas, e compras.
• Pacote Office.
Horário de Trabalho: Seg a Qui 8h às 18h e Sex das 8h às 17h
Faixa Salarial: R$ 1.500,00 a 1.700,00
Regime CLT
Local: próximo ao parque Ibirapuera
Benefícios: Assistência Médica, Odontológica VR, VA, VT e Seguro de Vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357719/assistentefinanceiro#sthash.Jf7e6TMg.dpuf
www.vagas.com.br

ESPECIALISTA ECONÔMICO FINANCEIRO
Código da vaga: v1357712
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belém / PA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Junho de 2016
Principais responsabilidades:
• Suportar financeiramente o Comercial através de recomendações geradas por
análises econômicas e financeiras que tenham por objetivo garantir a rentabilidade
da regional (UNEG).
• Garantir a acurácia das informações relativas aos investimentos comerciais
durante o processo de fechamento e suportar as demandas dessa área durante os
ciclos de revisão orçamentária (Rolling Forecast).
• Auxiliar nos projetos da área comercial através de análises econômicas e
financeiras e pós-audits/scorecard (analise shelf life, abertura de Sku’s em
Revendas etc...).
• Elaborar a análise de resultados por unidade de negócio e canal bem como outros
indicadores do negócio, identificando as causas das variações entre real e orçado e
propondo recomendações de maneira pró-ativa.
• Suportar à tomada de decisão de preços/investimento/custos através de análises
e recomendações, visando garantir a rentabilidade da regional (UNEG).
• Atuar como facilitador entre a área Comercial com as demais áreas de finanças,
garantindo que os prazos das atividades dentro da vice-presidência CFO sejam
cumpridos.
Requisitos necessários:

- Formação - Superior Completa em Administração, Contabilidade, Economia ou
áreas afins.
- Conhecimentos - Econômico Financeiro
- Experiência - Expertise na área Financeira/Orçamentária e Planejamento
Orçamentário.
Perfil esperado:
- Maturidade, Agilidade, Assertividade, Capacidade de Análise, Comunicação e
Resiliência.
Local de trabalho: Belém - Unge NO.
Benefícios oferecidos: Plano de Saúde, Odontológico, Seguro de Vida, Previdência
Privada, Participação Lucros, Ticket Refeição e Alimentação.
Temos grande interesse no recebimento de currículos de pessoas com deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357712/especialistaeconomico-financeiro#sthash.fAUSsXMN.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Jurídico
Código da vaga: v1358973
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 01 de Julho de 2016
Atribuições:
Coordenar as áreas de contratos/societários/imobiliários e trabalhista;
Definir atribuições, procedimentos, métricas;
Identificação e acompanhamento das necessidades das áreas;
Realizar Gestão de Pessoas;
Requisitos:
Possuir OAB ativo;
Pós Graduação concluída ou em fase de finalização;
Sólido conhecimentos em contratos, direito imobiliário (ações renovatórias e
revisionais) e direito societário;
Vivência em liderança de equipe;
Conhecimento em Pacote Office;
Diferencial:
Conhecimento e vivência com contratos e trabalhista;
Benefícios e Remuneração:
Assistência Médica;
Assistência Odontológica;
Restaurante na empresa;
Vale Transporte;
Desconto em toda rede;
Remuneração compatível com o mercado;

Horário e Local de Trabalho:
Horário Comercial;
Barra Funda/ SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1358973/coordenadorjuridico#sthash.FBFptwFg.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE JURÍDICO PLENO - SANTANA DO PARNAÍBA
Código da vaga: v1359215
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santana de Parnaíba / SP / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 02 de Julho de 2016
VAGA PARA TRABALHAR NA REGIÃO DE SANTANA DO PARNAÍBA
Descrição das atividades a serem desempenhadas:
-Elaboração de peças processuais;
-Realizar Diligências externas,
-Comparecimento em audiência como advogado e preposto;
-Despachar com o Juiz;
-Acompanhar prazos no SISCOB, PJUR e GCPJ;
-Analises de Processos;
-Consultas nos sites do Tribunal e atualizações sistêmicas;
-Interpretação das decisões de 1ª e 2ª instância;
-Gerar Relatórios.
-Orientações aos auxiliares;
Entre outros.
Pré requisitos:
-Superior Completo em Direito;
-OAB Ativa;
-Experiência na área cível, especificamente em busca e apreensão e reintegração
de posse.
Horário de trabalho: De segunda a sexta, das 08h30 às 18h00.
Remuneração e benefícios:
-Salario a combinar
-Vale-refeição
-Vale-transporte
-Assistência Médica
-Convênio Odontológico
-Seguro de Vida da Porto Seguro
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1359215/assistente-juridicopleno-santana-do-parnaiba#sthash.iBss11Io.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - BETIM/MG
Código da vaga: v1360468
Nível hierárquico: Pleno
Local: Betim / MG / BR
Data de expiração: 17 de Junho de 2016
Executar tarefas e serviços de escritório tais como: recepção, registro de
compromissos e informações, controle de documentação e materiais de consumo,
procedendo segundo normas pré-estabelecidas junto à gerência.
Pré Requisitos: Ensino Médio completo com experiência em auxiliar administrativo.
Desejável experiência na área de saúde.
Local de atuação: Betim/MG.
Jornada de Trabalho: Horário administrativo - 220 horas mensais (segunda a sextafeira).
IMPORTANTE!
Fique Atento! Os contatos de convocação para o processo seletivo serão feitos
prioritariamente por e-mail.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360468/auxiliar-administrativobetim-mg#sthash.upZOhGxx.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Administrativo
Código da vaga: v1360291
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Manaus / AM / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Julho de 2016
Responsabilidades:
- Administrar equipe de apoio administrativo;
- Responsável pelo faturamento do escritório;
- Lançamento para o contas a pagar;
- Manutenção burocrática de contratos;
- Responsável por analisar e desenhar estratégias de equilíbrio econômico e
financeiro e de contatos deficitários;
- Elaboração de preço de venda e desenvolvimento de rotina de reajuste de preço;
- Elaboração do orçamento anual;
- Emissão e controle de compensação financeira;
- Elaboração de acertos contábeis.
Requisitos:
- Formação superior completa em Administração de Empresas, Ciências contábeis,
Economia ou áreas correlatas;
- Domínio do pacote office, em especial Excel;

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360291/supervisoradministrativo#sthash.YZn5KJ1m.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1360230
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Julho de 2016
Principais atribuições:
Compra e controle de estoque de materiais;
Conferência e lançamento de notas fiscais;
Controle da agenda de atividades do condomínio;
Controle do malote;
Controle das correspondências;
Atendimento;
Requisitos:
Experiência com rotinas administrativas e/ou financeiras;
Desejável superior cursando em Administração ou áreas relacionadas.
Benefícios:
Vale refeição;
Vale Transporte;
Assistência médica;
Assistência Odontológica;
Seguro de vida em grupo;
Auxílio Creche;
Horário de Trabalho de 2ª a 6ª feira das 09h00min às 18h00min.
Local: São Paulo - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360230/assistenteadministrativo#sthash.WZed5oNF.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Administrativo
Código da vaga: v1360365
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Cajamar / SP / BR

Data de expiração: 03 de Julho de 2016
Contribuições:
Experiência em Rotinas de Depto Pessoal, como: Admissão, Demissão, Benefícios,
Folha de Pagamento, R&S e T&D.
Controle de Malotes ( Recebimento e envio)
Fará o reporte com áreas administrativas da Central de Apoio as Lojas.
Controle de materiais de consumo, uniformes, EPI, entre outros.
Contato com empresas terceirizadas ( Condomínio, restaurante, empresas de
ônibus, entre outros).
Experiência em rotinas gerais Administrativas, bem como necessidades básicas de
infra-estrutura.
Necessário:
Ensino Superior completo.
Desejável conhecimentos em Centros de Distribuições.
Disponibilidade para atuar em Cajamar e Região.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360365/supervisoradministrativo#sthash.veFKs9fG.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE DE CONTROLADORIA
Código da vaga: v1360033
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
Elegibilidade e experiência
Graduação em engenharia, finanças, administração,
Proficiência em inglês ou francês é fundamental;
Vivência em planejamento orçamentário no varejo
Experiência em análise e resultados financeiros-indicadores do varejo;
Gestão de Caixa, Balanço empresarial e estoque, depreciado e Inventário;
Principais Atividades
Fechamento mensal do resultado e reporting a matriz;
Analise dos resultados financeiros (P&L, balanço, geração de caixa);
Elaboração do orçamento anual e dos reforecasts mensais;
Analise do resultado operacional das lojas e do e-commerce;
Acompanhamento da margem na revenda dos produtos;
Acompanhamento quantitativo e qualitativo dos estoques;
Animação de planos de ação de melhoria do resultado com foco em redução de
custo;
Implementação das best practices divulgadas pela matriz corporate;
Animação dos inventários rotativos e processos de controle permanente;
Gestão do parceiro externo na Auditoria anual das lojas;
Benefícios

VT + VR R$12/dia + VA R$50/mês.
Seguro de Vida + Plano de Saúde Médico e Odontológico + Convênio Farmácia.
Desconto em Produtos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360033/gerente-decontroladoria#sthash.BgjGqie7.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA SR (CONTROLADORIA)
Código da vaga: v1360103
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Julho de 2016
REQUISITOS
- Conhecimentos contábeis IFRS;
- CRC Ativo;
- Formação Superior completa em Ciências Contábeis;
- Experiência anterior em empresas de auditoria externa.
ATIVIDADES
-Elaboração de memorandos técnicos acerca de assuntos contábeis;
-Elaboração de relatório de análises gerenciais da desempenho financeira com foco
nas transações não usuais e complexas, bem como tratativa contábil do tema;
- Suporte às áreas na disponibilização de informações financeiras (ex: suporte ao
time de RI com DRE/DFC a ser divulgada em release trimestral).
- Revisão, com suporte do especialista/gerente, trimestral das informações
trimestrais a serem arquivadas na CVM;
- Revisão, com suporte do especialista/gerente, anual das demonstrações
financeiras;
- Atendimento dos controles SoX pertinentes à área de controladoria;
- Elaboração das entregas das informações aos reguladores (Formulário Referência
para CVM);
- Relatórios ANTT, Relatórios SEC;
- Acompanhamento dos gastos da área de controladoria e orçamento;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360103/analista-srcontroladoria#sthash.TDwZLYgG.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1360082
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Julho de 2016
Atividades:
- Elaboração, análise e entrega das seguintes obrigações acessórias: EFD - PIS
COFINS (Lucro Real e Presumido), DCTF - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, DIRF - Declaração do Imposto sobre a Renda na Fonte,
IRPJ/CSLL Lucro Presumido, validação de ISS, faturamento e retidos.
Requisitos:
- Experiência na área fiscal.
- Ensino Superior completo em Administração ou Ciências Contábeis.
- Conhecimento no sistema SAP será considerado um diferencial.
Informações adicionais:
- Benefícios: Assistência Médica, Convênio com farmácia, Participação nos lucros,
Tíquete-refeição, Vale-transporte.
- Regime de contratação: CLT (Efetivo)
- Horário: De segunda a sexta, das 09h00 às 19h00.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360082/analistafiscal#sthash.jcE5Izdk.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1360207
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Cotia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Julho de 2016
Objetivo do Cargo:
Responsável por efetuar o processo de cobrança de títulos vencidos e a vencer para
um dos segmentos da companhia.
Responsabilidades:
- Cobrança ativa aos clientes de uma das unidades de negócio da Terex.
- Baixar títulos pagos via depósito e baixas via retorno bancário.
Formação Acadêmica:
Ensino Superior em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia.
Experiência:
Desejável experiência em cobrança jurídica.
Horário de Trabalho:

8hrs às 18hrs - segunda à sexta
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360207/analistafinanceiro#sthash.jIhJYSBb.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Contabilidade
Código da vaga: v1360364
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Julho de 2016
Atividades:
• Classificação contábil;
• Conciliação de contas contábeis;
• Conferencia de NFs;
• Registro de documentos fiscais em sistema ERP – SAP B1 – Atividade semelhante
à de faturamento;
• Organização de documentos fiscais.
Requisitos:
• Formação: Graduação Contabilidade;
• Informática: pacote Office e ERP – SAP B1;
• Idiomas: não aplica;
• Experiência/Conhecimentos: Na área de Contabilidade e Fiscal.
Informações Adicionais:
• Salário: compatível com o mercado;
• Benefícios: a combinar;
• Horário: das 8h00 às 18h00;
• Local de trabalho: zona sul de São Paulo;
• Modalidade contratual: temporário.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360364/assistente-decontabilidade#sthash.zpAULuz7.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Financeiro Jr.
Código da vaga: v1360467
Nível hierárquico: Gerência
Local: Recife / PE / BR

Quantidade de vagas: uma
Requisitos: Ensino Superior Completo + Pós-graduação completa na área de
atuação.
Descrição Sumária das Atividades:
Gerencia e controla as atividades da área, planejando e elaborando políticas e
procedimentos de utilização e controle dos recursos financeiros, bem como
acompanha, revisa e aprova processos fiscais, contábeis, de cobrança, patrimônio,
contas a pagar e contas a receber. Acompanha e monitora a evolução dos gastos, a
contabilidade gerencial e seus relatórios, apoiando e orientando as demais áreas da
Instituição e os sindicatos no cumprimento de prazos, metas e objetivos
institucionais.
Competências Específicas:
Gestão financeira - Gerir as finanças da empresa, acompanhando e analisando os
resultados das demonstrações financeiras, relatórios gerenciais e indicadores,
objetivando a manutenção da saúde financeira.
Gestão de custos - Gerenciar o processo de acompanhamento da execução dos
custos da empresa em parceria com as demais áreas, otimizando os recursos
disponíveis e embasando a tomada de decisão com o fornecimento de informações
gerenciais.
Gestão Contábil - Gerenciar os trabalhos de controle contábil das Instituições,
visando à aplicação correta das disposições legais pertinentes.
Gestão Fiscal e Tributária - Gerenciar os processos de contabilidade fiscal e
tributária da Empresa, orientando a equipe acerca das obrigações fiscais
estabelecidas pela legislação.
Composição e Acompanhamento do Orçamento-Acompanhar a execução do
orçamento da Instituição em parceria com as demais áreas, otimizando os recursos
disponíveis.
Conhecimentos Técnicos desejáveis:
• Aplicativos do Microsoft Office - Nível Avançado (Word, Excel e PowerPoint, etc.);
• Contabilidade de Custos;
• Contabilidade Gerencial;
• Demonstrações Contábeis;
• Gestão financeira;
• Legislação Tributária;
• Matemática Financeira;
• Planejamento e gestão estratégica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360467/gerente-de-financeirojr#sthash.MxQuik8n.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo (a)
Código da vaga: k7-3295
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC

Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 03/06/2016
Previsão de encerramento: 30/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1ZliV5n

Gerente Financeiro (a)
Código da vaga: k7-3321
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 03/06/2016
Previsão de encerramento: 30/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/25FDL6P

ASSISTENTE ADM. DE FATURAMENTO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Centro de Qualidade Analítica – CQA Laboratórios está com um vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP. está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar o cadastramento de novos clientes, observando as
condições contratuais e outros dados essenciais para emissão de Notas Fiscais;
emitir e conferir todas as Notas Fiscais, assegurando conformidade com as
condições contratuais/pedido, visando o correto Faturamento; realizar a cobrança e
emissão de Boletos; possuir conhecimento e habilidade - bem como manter-se
atualizado em possíveis alterações na Legislação (IRRF, PIS, COFINS, CSLL e ISS).
Requisitos: Escolaridade: Ensino Médio completo - desejável cursando Ensino
Técnico em Administração. Experiência Profissional: um ano na Função.
Competências Técnicas: Informática (Pacote Office) e Rotinas de
Faturamento. Idioma: Inglês básico. Competências Comportamentais: Aplicar
conhecimento, boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal,
trabalho em equipe, iniciativa, planejamento e organização.
Salário: a combinar
Benefícios: Plano de saúde ( médico e odontológico), Ticket Refeição, Vale
Transporte, Seguro de Vida.

Observações: Residir preferencialmente em Campinas. Ter disponibilidade para
trabalhar na região do Taquaral de segunda a sexta das 07h30min às 17 h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Priscila para o email curriculos@cqa.com.br com a sigla Faturamento no campo assunto até o dia
22/06/2016.
Veja outras vagas de Assistente Adm. de Faturamento no Emprega Campinas. É
100% grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Gelo Campinas Indústria Comércio LTDA está com uma vaga(s) em aberto para
Campinas.
Responsabilidades: Experiência na vaga.
Requisitos: Emissão de nota fiscal, boletos, pedidos, atendimento telefônico,
suporte aos motorista externos e toda rotina administrativa.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e refeição no local
Observações: Maiores de 30 anos, residir em Campinas.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana Almeida para
o e-mail recrutamentogelo@gmail.com com a sigla AUX. ADM. no campo assunto
até o dia 20/06/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE JURÍDICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
O Grupo Avanth atualmente reúne um conjunto de empresas que, em poucos anos,
despontaram como referência em soluções inteligentes. está com um vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ter boas noções de contratos Jurídicos de prestação de
serviços; Trabalhar com planilhas ADM Jurídico; Trabalhar com arquivo; Conferir
documentos; Ser organizado e gostar de rotina.
Requisitos: Formado em direito será um diferencial e com experiencia em escritório
de advocacia.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VR, Plano de Saúde e plano dental.
Observações: Trabalho: segunda a sexta- feira das 09h00min as 18h00minhs.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Diego Reis para o
e-mail rh@grupoavanth.com.br com a sigla Assistente Jurídico no campo assunto
até o dia 06/07/2016.
Veja outras vagas de Assistente Jurídico no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR ADMIISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Embalagens Plásticas está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Atuar com agendamento e acompanhamento das entregas no
Cliente;
Requisitos: Ensino médio completo. Desejável ter trabalhado em transportadoras,
ser dinâmico e organizado.
Salário: a combinar
Benefícios: Serão informados na entrevista
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
pessoaempresa@gmail.com com a sigla Auxiliar no campo assunto até o dia
30/06/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente de Contabilidade
Código da vaga: k1931-136
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 01/06/2016
Previsão de encerramento: 30/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1Ugm9TI

ASSISTENTE DE ESCRITA FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Feeta em parceria com Escritório de contabilidade e auditoria que atua há 25 anos
em Campinas está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Responsável pela digitação de dados em planilhas, bases de
cálculos dos impostos e responsável por toda a rotina da função de Escrita Fiscal.
Requisitos: 2º Grau completo; Experiência anterior em escrituração fiscal por
processamento de dados (livros, Entrada, Saída, Apuração, Sped fiscal, EDF
Contribuições, Apuração de Impostos ICMS, ICMS, ST, PIS, COFINS);
Conhecimento intermediário em Excel.
Salário: R$ 1.700,00
Benefícios: Unimed; Vale Refeição; Vale Transporte; Plano de Carreira com
perspectiva de crescimento profissional.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bruna Felipe para
o e-mail bfelipe@feeta.com.br com a sigla Assistente Fiscal no campo assunto até o
dia 21/06/2016.
Veja outras vagas de Assistente de Escrita Fiscal no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE DE ESCRITA FICAL / CAMPINAS/SP / 1 VAGA(S)
Aguiar Oliveira Consult. Ltda está com um vaga(s) em aberto para Campinas/SP.
Responsabilidades: Conhecimento e Dominio do segmento fiscal, experiencia
comprovada em assessoria fiscal, formação no Técnico em Contabilidade ou
cursando Contabilidade/Conhecimentos em Dp/RH, conhecimento em Processos e
procedimentos fiscais e atendimento a clientes.
Requisitos: Responsabilidades: Lançamentos de notas fiscais e contábeis;
escrituração fiscal; retenção de Impostos; e obrigações acessórias pertinentes
(GIA, EFD fiscal, entre outras); organizar e arquivar documentos fiscais; validar
notas fiscais eletrônicas XML (DANFES) verificando sua autenticidade emitir notas
fiscais referentes à movimentação de materiais e equipamentos, e de prestação d e
serviços; auxiliar na apuração de impostos (ICMS, IPI, ISSQN, entre outros);
escriturar nos respectivos livros, entradas, saídas e serviços. Sistemas, Folhamtic,
conti.
Salário: a combinar
Benefícios: CLT, VT, ou Ajuda de Custo e Vale refeição,
Observações: inicio imediato, favor enviar os CV com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sr. Aguiar para o
e-mail lc-aguiar.cs@hotmail.com com a sigla Assit. Fiscal no campo assunto até o
dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de Assistente de Escrita Fiscal no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE FINANCEIRO / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
Indústria no segmento de plásticos está com uma vaga(s) em aberto para
INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: Contas a pagar e receber; BNDES; Remessa de câmbio.
Requisitos: Experiência no departamento financeiro de pelo menos dois anos;
Ensino superior completo; Sexo feminino; Idade máxima 35 anos.
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio médico e Odontológico; Refeição no local.
Observações: Horário: Segunda a quarta das 07h00min as 17h00min, quinta e
sexta das 07h00min às 16h30min. Preferência residir em Indaiatuba ou cidades
próximas.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Camila para o email megasteel@megasteelmaquinas.com.br com a sigla no campo assunto até o
dia 20/06/2016.
Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Advogado Júnior (Mercados Financeiro e de Capitais) - São Paulo
Código da vaga: v1347072
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
ÁREA DE ATUAÇÃO
Os profissionais de nossa área Financeira têm ampla experiência na assessoria a
empresas, instituições financeiras locais e estrangeiras, agências de fomento e
fundos de investimento em operações nos mercados local e externo.
No âmbito do mercado de capitais de dívida, temos reconhecida prática para
conduzir operações de emissão pública e privada de títulos de dívida tais como
Debêntures, Certificados de Recebíveis e Cédulas de Crédito das mais diversas
modalidades, incluindo distribuições públicas de títulos e valores mobiliários via
instruções CVM 400, CVM 476 e outras estruturas no mercado internacional, como
bons, ADRs, entre outros.
Em relação a operações de pré-pagamento de exportação, garantias, escrow,
empréstimos sindicalizados, arrendamento mercantil (leasing) financeiro e
operacional, securitizações e outras operações estruturadas, derivativos, vendor
financing, entre outras, nossos clientes contam sempre com as soluções inovadoras
e a agilidade de nossos advogados.
Os profissionais desta área têm vasta expertise também na estruturação e
constituição de Fundos de Investimento (FIDC, FIP, FII, entre outros).
REQUISITOS:
• Formação em Direito, entre 2012 e 2015;

• Experiência na área;
• Inglês avançado/fluente;
• Conhecimentos do pacote Office.
LOCAL DE TRABALHO:
• São Paulo/Av. Brigadeiro Faria Lima
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347072/advogado-juniormercados-financeiro-e-de-capitais-sao-paulo#sthash.i2BXLiOx.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado - Compliance
Código da vaga: v1357707
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Junho de 2016
Perfil:
- Desejável experiência anterior com as áreas de contratos, M&A ou Direito Público
(Órgãos públicos, como MP e Defensoria);
Principais Responsabilidades:
- Investigações Internas;
- Planejamento e Implementação de Programas de Compliance em Clientes;
- Treinamentos;
- Projetos de auditoria.
Idiomas:
- Inglês Fluente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357707/advogadocompliance#sthash.lxoSv5nv.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Reg. Administrativo
Código da vaga: v1360536
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Campo Grande / MS / BR
Local de trabalho: Campo Grande
Carga horária: 44 horas semanais segundo CLT.
Ter disponibilidade de horário.

Formação Acadêmica: Superior Cursando ou Completo em Administração, Ciências
Contábeis, Logística.
Desejável: 06 meses de experiência na área administrativa.
Conhecimentos: Administrativos, Excel (pacote office) e digitação.
Missão do Cargo: Assistir nas atividades de rotinas nos setores competentes no
controle e/ou execução de serviços de entradas de notas, pagamentos, contato com
fornecedores locais, faturamento e fomento nas necessidades do setor.
operacional oferecendo subsídios.
Remuneração: R$ 1.080,00 + Vale Alimentação R$ 18,00 (dia) + Plano de Saúde +
Vale Transporte.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360536/assistente-regadministrativo#sthash.DkDsCjLm.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1359265
Nível hierárquico: Gerência
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Julho de 2016
ATRIBUIÇÕES:
- Responsável pela gestão de todo setor administrativo: financeiro, Rh, compras,
motoboy, telefonia.
REQUISITOS:
- Superior completo;
- Windows, Word, Excel direcionado para elaboração de planilhas;
- Experiência na área administrativa/financeira comprovada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1359265/gerenteadministrativo#sthash.n6SYFlrN.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Fiscal
Código da vaga: v1333200
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 20 de Junho de 2016
Atribuições:
-EMISSÃO DE NOTA FISCAL MERCANTIL E SERVIÇOS
-LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS
-EMISSÃO DE GUIAS
-ARQUIVAMENTO
-EMISSÃO DE RELATÓRIOS E CONCILIAÇÕES DE DOCUMENTOS
Competências Necessárias:
-Ensino médio ou cursando superior
-Pacote Office
Competências Desejáveis:
- Conhecimento Sistema Sap
- Pro - atividade
- Atenção concentrada
Salário e benefícios:
Compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1333200/auxiliarfiscal#sthash.sCaiFdTr.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro - Pleno
Código da vaga: v1360695
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Julho de 2016
Rotina de escritório atuando na conferência e conciliação de contas a pagar e
receber;
Conhecimentos avançado na ferramenta Excel, tratamento de formulas lógicas,
financeira e tabela dinâmica. Bons conhecimentos em desenvolvimento de
relatórios de recebíveis com a ferramenta Excel;
Bom conhecimento nas operações matemáticas e porcentagem;
Boa comunicação e dicção para relacionamento com as lojas e parceiros diretos;
Superior completo ou cursando (Ciências Contábeis, administração, Gestão
Financeira) em áreas correlatas.
De Seg á Sex - Horário Comercial das 08h15 ás 18h00.
Local de trabalho: Moema Z/S
VT+VR Ass médica e Odontológica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360695/analista-financeiropleno#sthash.dlRbCOFc.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor financeiro
Código da vaga: v1360634
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 06 de Julho de 2016
Sobre nosso cliente:
Empresa nacional no segmento de varejo.
Pré-requisitos:
- Graduação em Administração, Economia, Ciências contábeis ou correlatas.
Principais Responsabilidades:
- Liderar a equipe financeira de forma controlar o Contas a Pagar, Receber e toda
rotina do setor;
- Gerenciar o Fluxo de Caixa semanal, mensal e anual;
- Contabilidade, Fiscal e todo Administrativo;
- Realizar o fechamento financeiro;
- Gerar relatórios gerenciais para os sócios;
- Expertise com produtos bancários;
- Gerenciamento da carteira de cobrança e reversão com clientes/fornecedores.
Requisitos técnicos:
Buscamos um profissional proativo e hands on que será responsável pela
informações e atividades do setor financeiro, com reporte a diretoria. Domínio
avançado de Excel é mandatório e perfil forte em negociações completam os
requisitos desejados.
Localização:
Rio de Janeiro - RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360634/supervisorfinanceiro#sthash.ZDGSRXfR.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE CONTABIL / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E AUDITORIA está com um vaga(s) em aberto
para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS ANALISE E CONCILIAÇÃO DE
CONTAS, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E DEMONSTRATIVOS, CONTROLE DE
PLANILHAS E RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE, E DEMAIS ROTINAS
RELACIONADAS À ÁREA.
Requisitos: GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CRC ATIVO, PACOTE OFFICE,
EXPERIÊNCIA NA ÁREA CONTÁBIL, CONHECIMENTO MATEMÁTICA FINANCEIRA,
BOA COMUNICAÇÃO, E ESCRITA, HABILIDADE TÉCNICA, HABILIDADE EM
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO.

Salário: a combinar
Benefícios: ASSISTÊNCIA MEDICA, VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO.
Observações: JORNADA DE TRABALHO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS
08h00min AS 17:3 zero, COM 01 HORA DE INTERVALO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ROSANGELA para
o e-mail DPESSOAL2@PROVECTOR.COM.BR com a sigla CONTABIL no campo
assunto até o dia 20/06/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE CONTABIL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

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.
Triangular RH

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VALINHOS / SP / 3 VAGA(S)
HOSPITAL E MATERNIDADE GALILEO está com três vaga(s) em aberto para
VALINHOS / SP.
Responsabilidades: ROTINAS DE FATURAMENTO HOSPITALAR.
Requisitos: REQUISITO: PESSOA COM DEFICIENCIA
Salário: a combinar
Benefícios: CESTA BÁSICA+CONVENIO MÉDICO+VALE TRANSPORTE.
Observações: CURRICULOS DE PESSOAS DE NÃO DEFICIENCIA SERÃO
DESCARTADOS

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de STEPHANIE para o
e-mail stephanie.lopes@hmg.com.br com a sigla FATURAMENTO PNE no campo
assunto até o dia 20/06/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA DE DP / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
A Assist Assessoria é dedicada em prestar apoio a empresas nas áreas tributária,
societária, trabalhista e de comércio exterior. está com um vaga(s) em aberto para
INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: Irá fazer auditoria, revisão de documentação e cadastro do ESocial.
Requisitos: Desejável experiência das principais rotinas trabalhistas. Ensino
superior em Administração de empresas. Conhecimento em E-Social, sistema
Microsiga, noções de legislações trabalhista, pacote office, bom relacionamento
interpessoal, gostar de trabalhar em equipe, foco no cumprimento de prazos,
proatividade e disponibilidade para viagens.
Salário: a combinar
Benefícios: Tíquete-refeição Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: De
segunda a sexta, das 8h às 18h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bruna para o email rh@grupoassist.com.br com a sigla Currículo DP no campo assunto até o dia
14/07/2016.
Veja outras vagas de Analista de DP no Emprega Campinas. É 100% grátis!

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCE / INDAIATUBA E REGIÃO / 1
VAGA(S)
Empresa nacional localizada na região está com um vaga(s) em aberto para
Indaiatuba e região.
Responsabilidades: - Coordenação de fechamentos mensais e anuais; Coordenação das conciliações bancárias, contas a pagar, contas a receber,
estoques, impostos; - Coordenação de fechamentos de estoques; - Coordenação
das entregas mensais e anuais de obrigações fiscais; - Coordenação de impostos
Federais / Estaduais / Municipais e Trabalhistas; - Elaboração, Medição e controle
de Working Capital; - Criação, elaboração e controle de indicadores econômicos e

financeiros para acompanhamentos mensais e suporte de tomada de decisões; Análise de balancetes,
Requisitos: SUPERIOR COMPLETO E INGLÊS AVANÇADO RESIDIR EM INDAIATUBA
E REGIÃO.
Salário: a combinar
Benefícios: Compatíveis com a função
Observações: Enviar CV com pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Flavia para o email curriculum@orientaconsultoria.com.br com a sigla Gerente ADM Finan no
campo assunto até o dia 20/06/2016.
Veja outras vagas de GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCE no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

ANALISTA FINANCEIRO / HORTOLANDIA / 1 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviços está com um vaga(s) em aberto para
HORTOLANDIA.
Responsabilidades: Analisar os relatórios das movimentações financeiras da
empresa, – Negociar operações financeiras, – Elaborar e analisar relatórios
financeiros e de controle de exposição cambial, – Acompanhar e conciliar o
fechamento mensal da movimentação contábil/financeira. – Preparar e acompanhar
as obrigações acessórias e a captação de recursos através de financiamentos.
Requisitos: Superior Completo preferencialmente em ciências contábeis; Ampla
vivência nas rotinas do departamento financeiro(contas a pagar, receber, Dress,
fluxo de caixa, provisionamento, planejamento anual. Será um diferenciado
conhecimento no sistema MEGA Residir preferencialmente em Hortolândia ou região
de fácil acesso. Interessados enviar cv com expectativa salarial atual e último
salário.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale refeição, Cesta, Vale transporte, Farmácia, convenio médico após
experiencia.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecionando.recrutamento@gmail.com com a sigla Financeiro no campo assunto
até o dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA FINANCEIRO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA FINANCEIRO
– IMOBILIÁRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – BARRA DA
TIJUCA – RIO DE JANEIRO
Atividades – Atuar com rotinas financeiras, cálculos de renovações.

contratuais, usar de raciocínio matemático, relatórios, atendimento ao.
cliente, etc.
Escolaridade – Superior completo ou em curso em Administração ou
Economia ou Contabilidade ou Gestão Financeira ou similar
Horário – 2ª a 6ª feira – horário de 9h as 18h30minh
Local – Barra da Tijuca.
Necessário que tenha experiência com rotinas financeiras e habilidade
matemática.
Necessário que seja usuário de Excel – saiba usar fórmulas e criar
planilhas de controle.
Salário de R$ 2.500,00
Benefícios - VT + Plano de saúde 100%c pago pela empresa + VR de R$
20,00 por dia
Carteira assinada
Enviar currículo com urgência para curriculos@rhway.com.br – colocando
no assunto – AFINB – Apenas serão analisados currículos NO CORPO DO
EMAIL e de candidatos do ESTADO DO RJ e dentro do perfil supracitado,
favor não enviar se não possuir as características solicitadas no
perfil (isso compromete a avaliação do profissional para futuras
oportunidades).

ASSIST. CONTÁBIL-FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa situada na região de Campinas. está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Organização, conferência e envio do movimento bancário e
fiscal para a contabilidade externa | Conciliação contábil de contas do ativo,
passivo, despesas e receitas em apoio ao fechamento mensal | Conferência dos
livros fiscais de entradas e saídas e dos créditos e débitos de impostos |
Conhecimentos fiscais em CFOP, ICMS, IPI, PIS e COFINS | Emissão de NFeletrônica | Conhecimentos em Folha de Pagamentos será considerado diferencial.
Requisitos: Formação superior completa em Ciências Contábeis | Experiência
mínima de 01 ano em conciliação contábil e conciliação fiscal | Usuário do pacote
office, principalmente, excel | Usuário de sistemas integrados (ERPs).
Salário: a combinar
Benefícios: Refeição no local e vale transporte.
Observações: Obrigatório ter experiência mínima de 01 ano em conciliação contábil.
Informar pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
candidatos@infinitymobility.com com a sigla Contabil-Fiscal no campo assunto até o
dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de ASSIST. CONTÁBIL-FISCAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Coordenador (a) Administrativo/Operacional
Código da vaga: k7-3328
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Itajai/SC
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 10/06/2016
Previsão de encerramento: 29/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UI2Sx8

ANALISTA FISCAL SR - CATANDUVA / CATANDUVA / SP / 1 VAGA(S)
Nosso cliente é uma empresa nacional do segmento de bens de consumo. está com
um vaga(s) em aberto para CATANDUVA / SP.
Responsabilidades: Como Analista Fiscal Sênior suas principais responsabilidades
serão:
• Atuar com conciliação das contas de impostos ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, ERP,
realizar fechamento e apuração de impostos diretos e indiretos.
•
Emitir os informativos acessórios (SINTEGRA / SPED / DCTF / DIRF etc.)
•
Atuar com substituição tributária e antecipação tributária, realizar a legislação
tributária,
SINTEGRA, SPED fiscal (EFD), NFe, livros fiscais, apurações de impostos,
declarações federais e estaduais, SPED fiscal e contribuições, verificar a
contabilização.
Requisitos: Buscamos profissionais com sólidos conhecimentos impostos indiretos,
consultoria interna e parametrização de sistemas. Formação superior completa em
Ciências Contábeis e experiência em Indústrias.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda Mônaco
para o e-mail fernandamonaco@hiring.com.br com a sigla no campo assunto até o
dia 24/06/2016.
Veja outras vagas de Anal Santa Fiscal Sr - Catanduva no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ADVOGADO(A) PLENO - CÍVEL / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Advocacia está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC /
SP.
Responsabilidades: Atuação no contencioso cível consumerista
Requisitos: No mínimo quatro anos de formado, conhecimento em processo civil,
experiência em escritório de advocacia.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vaga_aberta@globomail.com com a sigla CIVEL PLENO no campo assunto até o dia
24/06/2016.
Veja outras vagas de Advogado(a) Pleno - Cível no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ADVOGADO TRABALHISTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Advocacia está com um vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuar em todas as fases processuais, realização de audiências,
sustentação oral, acompanhamento de perícias e reuniões com clientes.
Requisitos: Pós-graduação Experiência no atendimento a clientes corporativos
(reclamadas)
Salário: a combinar
Benefícios: Reembolso de km
Observações: Necessário veículo próprio.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana para o e-mail
vagasj@gmail.com com a sigla TRAB no campo assunto até o dia 20/06/2016.
Veja outras vagas de Advogado Trabalhista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASS. ADMINISTRATIVO (FISCAL) / PAULÍNIA / SP / 2 VAGA(S).
Empresa com mais de 120 unidades espalhadas pelo Brasil e 40 anos de mercado
na área de educação. está com duas vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Imprescindível ter experiência em financeiro (contas a pagar e
receber), será um diferencial conhecimentos em RH.

Requisitos: Conhecimentos em sistemas de Informação | Pacote Office | Próatividade | Bom relacionamento interpessoal | Experiência em gestão de equipes |
Foco em resultados.
Salário: a combinar
Benefícios: Transporte e VR (pós efetivação)
Observações: Salário compatível com o mercado.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gestor Geral para
o e-mail selecao.profissionalPP@gmail.com com a sigla Assis_PP no ca mpo assunto
até o dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de ASS. ADMINISTRATIVO (Fiscal) no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Advogado Pleno - Área Internacional
Código da vaga: v1349922
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Julho de 2016
ATIVIDADES
-Elaboração, análise e negociação de contratos diversos, destacando-se: Contratos
de Construção, Pré-Contratos (NDA, MOU, Term Sheets), Contratos de Associação
(Consórcio, SPE etc), Contratos de fornecimento, Contratos de prestação de
serviços, dentre outros;
-Assessoria na modelagem jurídica de novos projetos, públicos e privados no
exterior;
-Assessoria na fase de Licitação, adjudicação e na administração de Contratos
Públicos e Privados no exterior (construção, concessão, parcerias público-privada);
-Elaboração de pareceres e opiniões legais internas;
-Mapeamento do marco legal dos países de atuação da companhia;
-Apoio na estruturação e coordenação de departamentos jurídicos no exterior, bem
como na coordenação de escritórios terceirizados (Américas, África e Europa).
REQUISITOS
-Graduação completa em direito;
-Inglês fluente;
-Espanhol desejável;
-Experiência na área.
HORÁRIO E LOCAL DE TRABALHO
De segunda a sexta, das 09h às 19h. Região central de São Paulo.
Remuneração a combinar + benefícios (assistência médica e odontológica, seguro
de vida, previdência privada, vale refeição R$29,95/dia).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1349922/advogado-pleno-areainternacional#sthash.tzPO5LLp.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Tributário Júnior
Código da vaga: v1360842
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 06 de Julho de 2016
Descrição das atividades:
Propor ações, petições e recursos judiciais;
Defesas e recursos no contencioso administrativo;
Fazer relatórios internos e externos;
Atender auditorias;
Acompanhamento processual;
Pesquisas jurisprudenciais;
Despachar petições nos fóruns, fazer requerimentos administrativos, entre outros.
Requisitos Básicos:
Formação completa em Direito com OAB Ativa;
Excel Intermediário e Word Avançado;
Experiência na área Tributária;
Esta cursando ou ter pós graduação em Direito Tributário será um diferencial.
Benefícios
Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Vale Refeição e Vale
Transporte.
Local: Vila Olímpia
Segunda a sexta das 08h00 ás 18h00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360842/advogado-tributariojunior#sthash.6vOrS6Pd.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista Pl.
Código da vaga: v1316982
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES:
- Gerenciamentos dos processos trabalhistas;
- Acompanhamento dos processos junto ao fórum e escritórios;
- Acompanhamento e direcionamento de fiscalizações
FORMAÇÃO:
Superior completo em Direito;
IDIOMA:
- Inglês Avançado.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1316982/advogado-trabalhistapl#sthash.lM9c7PB2.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico Júnior
Código da vaga: v1361889
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 08 de Julho de 2016
Oportunidade para atuar como preposto em audiências trabalhistas realizadas em
todo o território nacional para representar a companhia. Participar de reuniões de
alinhamento com os advogados externos. Entender as estratégias de negócio da
Companhia, as regionalidades e particularidades de cada Estado. Conhecimento em
temas a serem tratados em audiências diversas. Compreender a estratégia das
defesas e colocá-la em prática com clareza e objetividade. Elaboração de relatórios
pré e pós audiências, leitura de atas de audiências, entre outras.
Pré-requisitos:
Ensino Superior em Direito ou cursos afins, desde que com experiência aderente.
Inglês intermediário (desejável).
Possuir CNH categoria B.
Total disponibilidade para viagens.
Regime CLT
Benefícios de Mercado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1361889/analista-juridicojunior#sthash.qXDIV7VA.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico Pleno
Código da vaga: v1362872
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Junho de 2016
Áreas de atuação:
- Imobiliário;
- Trabalhista;

- Contencioso cível;
Principais atividades:
- Controlar e destinar as demandas jurídicas cíveis e trabalhistas;
- Coordenar os escritórios externos;
- Elaborar, analisar e revisar contratos;
- Controle e acompanhamento de prazos;
- Definir e implementar rotinas e procedimentos para otimização da equipe
Imprescindível experiência anterior em construtora
Local de trabalho: Gávea
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1362872/analista-juridicopleno#sthash.D6SWEiXZ.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista em Gestão de RH - Sistemas de Gestão
Código da vaga: v1363845
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Junho de 2016
Pré-requisitos:
Formação superior completa em Engenharia, Administração ou áreas afins;
Conhecimentos em PDCA, Lean, seis Sigma e Kaizen;
Conhecimento avançado em Excel e Power Point;
Boa comunicação e relacionamento interpessoal;
Habilidades de negociação;
Foco em resultado;
Senso de urgência, determinação e comprometimento;
Desejável formação em Green Belt;
Desejável inglês e espanhol.
Atividades:
Identificar oportunidades de melhorias nos indicadores de RH;
Conduzir projetos de melhorias;
Desdobramento de metas;
Auditorias Internas do Modelo de Gestão – Pilar Gente;
Padronizar e disseminar boas práticas de gestão;
Identificar oportunidades e conduzir projetos de melhorias, garantindo resultado,
além de orientar e esclarecer dúvidas dos clientes internos.
Benefícios:
Auxílio Transporte ou estacionamento no Local;
Vale-Alimentação;
Restaurante;
Assistência Médica em modelo de parceria.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1363845/especialista-emgestao-de-rh-sistemas-de-gestao#sthash.UfnUSHQf.dpuf
www.vagas.com.br

Analista PL Apoio Administrativo
Código da vaga: v1363842
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Julho de 2016
Principais Atividades:
Realizar as Análises Orçamentárias referente ao Orçado x Realizado de OPEX e
CAPEX;
Apoiar os Departamentos no que se refere aos assuntos relacionados na parte
Orçamentária;
Consolidar o Orçamento de CAPEX e OPEX;
Realizar o acompanhamento dos contratos, quanto a sua vigência, valores,
reajustes, etc.
Elaborar relatórios Gerenciais para atendimentos das demandas internas;
Criar a requisição de compra no SAP;
Realizar os ajustes no pedido de compra referente às notas fiscais;
Formação Acadêmica:
Graduação Superior Completa em Administração, Economia ou cursos relacionados
à área.
Desejável conhecimentos em matemática financeira, contabilidade e legislação de
contratos. Informática: Pacote Office (Excel)
Local de trabalho:
Vila Olímpia, São Paulo - SP.
Benefícios:
Assistência Médica e Odontológica;
VR; VT;
Gratificação de Férias;
PLR;
Previdência Privada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1363842/analista-pl-apoioadministrativo#sthash.fBllxvrD.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1345027
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Julho de 2016
Escopo:
- Responsável pela gestão de tributos, auditoria, controle das contas a pagar,
controle das aplicações financeiras, controle dos saldos bancários, administração do
fluxo de caixa e análise das demonstrações financeiras;
- Gerar, planejar e organizar as atividades de controladoria da empresa,
observando princípios legais, políticas e diretrizes adotadas, para definir formas de
controle orçamentário, contábil e financeiro;
- Status dos ativos de longo prazo ou de curto, realizar o planejamento de lucro,
suprir a diretoria com informações gerenciais, subsidiando-a em análises
estratégicas e tomadas de decisões;
- Fornecer demonstrações financeiras precisas, permitindo à diretoria usar os
relatórios para administrar a empresa de modo eficiente, orientar sobre assuntos
contábeis locais;
- Levantar questões comerciais, como custo e formação de preço de venda, garantir
que as demonstrações financeiras cumpram as leis contábeis brasileiras, gerenciar
informações de planejamento através de dados do faturamento, fluxo de caixa,
custos, despesas, para a elaboração de relatórios, acompanha e executa
planejamentos de recebimentos e pagamentos, visando impactar diretamente a
operação no mercado de capitais.
Requisitos:
- Formação Superior Completa
- Experiência com Tesouraria e Planejamento Financeiro
- Hands On
- Pro Ativo
- Analítico
Local: São Paulo, SP (zona Sul).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1345027/gerentefinanceiro#sthash.2bAb4gXz.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL SR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa multinacional serviços financeiros está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Abaixo descritivo
Requisitos:

• Efetuar as escriturações nos Livros Fiscais de Impostos estaduais e municipais de
entradas e saídas;
• Liberar os formulários de NF e GTV, credenciar as NF-e (Estadual e Municipal);
• Garantir as informações fiscais em rede, sempre atualizando para o atendimento
a fiscalização e auditoria;
Salário: a combinar
Benefícios: VR, VT, VA, Odontologica, Seguro Saúde.
Observações: encaminhar o ultimo salário e pretensão no CV
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamento20162016@gmail.com com a sigla Analista Fiscal SR no campo
assunto até o dia 19/06/2016.
Veja outras vagas de Analista Fiscal SR no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COORDENADOR ADM MASC / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
PRESTADORA DE SERVIÇOS está com um vaga(s) em aberto para INDAIATUBA /
SP.
Responsabilidades: Controle do Orçamento ( Budget Forecast ) e projeção do Fluxo
de Caixa a fim de detectar as necessidades de captação, projeção diária e mensal
do Fluxo de Caixa. Forte atuação com gestão de pessoas. Estabilidade nos
empregos anteriores.
Requisitos: Residir na Região RMC, Superior em Ciências Contábeis, Adm ou afins.
Experiência comprovada na cadeia Administrativa Financeira: Tesouraria (Contas a
Pagar e Receber, Fluxo de Caixa), Faturamento, Depto. Pessoal, Custo, Compras,
Logística, COMEX e Sistema de Gerenciamento Integrado.
Salário: a combinar
Benefícios: VT+VR+AM+SG
Observações: EFETIVO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Nalva para o email selecao@elithrh.com.br com a sigla Coord Adm no campo assunto até o dia
20/06/2016.
Veja outras vagas de COORDENADOR ADM MASC no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente do Setor Fiscal (Temporário)
Requisitos para a vaga:
Superior Completo em Ciências Contábeis;

Imprescindível vivência em apuração de impostos diretos e indiretos;
Sólidos conhecimentos em cálculos de tributos e acompanhamento das legislações
inerentes;
Habilidade no Pacote Office;
Inglês Intermediário;
Principais Atividades:
Efetuar a apuração dos impostos(IPI/PIS/COFINS-ICMS/ICMS-ST/ICMSDIFAL/ICMS-PARTILHA); Preparação de Obrigações Acessórias do IPI, ICMS, PIS e
COFINS (DCTF, GIA-ICMS, GIA-ST, SPED, etc); Identificação e Cálculo dos Tributos
a serem retidos nas contratações de serviços-ISS/PIS/COFINS/PCC/INSS. Emissão
de Guias; Emissão de Notas Fiscais; Conferência do registro de Entrada e Saída;
FCI; Acompanhamento das legislações inerentes rotinas da area.
A Empresa oferece:
Salário: R$ 2600,00 + VT + Refeição no Local
Horário: De segunda a sexta de 07h40min até 17h10min
Local de Trabalho: Inhaúma/RJ
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA 90 DIAS COM CHANCE DE PRORROGAÇÃO PARA
MAIS 90 DIAS.
Interessados encaminhar currículos para rh3@personale.com.br colocando no título
Assistente do Setor Fiscal (Temporário)

AUXILIAR DE FATURAMENTO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa nacional do ramo de semijoias em parceria com a Luandre está com um
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Faturamento de vendas, atendimento telefônico, cadastro de
novos clientes, acompanhar e conferir as trocas efetuadas pelos vendedores e
rotinas de caixa.
Requisitos: Ensino Médio Completo. Experiência em faturamento de vendas,
atendimento telefônico, cadastro de novos clientes, acompanhar e conferir as
trocas efetuadas pelos vendedores e caixa. Residir Campinas. Disponibilidade para
trabalhar de Seg a Sex 8h30 às 17h30 e Sab das 8h30 às 12h30.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Convenio Médico, Vale Transporte, Vale Refeição e Comissão.
Observações: Interessados deverão cadastrar-se no site da Luandre: 1º passo:
Faça seu cadastro. 2º passo: No campo vagas busque pelo código da vaga 31033.
3º passo: Acessando a vaga você vai encontrar o ícone “Quero participar” no lado
direito da página, clique nesse ícone. Pronto, você já está cadastrado direto na
vaga e o seu currículo irá automaticamente para triagem.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Adriana para o email vagas.cps@luandre.com.br com a sigla Faturamento no campo assunto até o
dia 18/06/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Faturamento no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Auditoria e Consultoria está com um vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Cursando superior
Requisitos: Lançamentos de notas, apuração de impostos, envio de declarações
acessórias, empresas lucro presumido, simples e real.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VR, convenio médico e odonto.
Observações: contratação CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
brvagascampinas@gmail.com com a sigla fiscal no campo assunto até o dia
20/06/2016.
Veja outras vagas de Assistente Fiscal no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Laboratório de Patologia Clínica está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Organização e controle de estoque, recebimento e entrega de
materiais, conferência de notas fiscais e lançamentos no sistema e outras rotinas
operacionais pertinentes ao estoque.
Requisitos: Experiência comprovada em carteira de rotinas de estoque.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, cesta básica em produtos, vale refeição, seguro vida
em grupo, plano de carreira, assistência médica após experiência.
Observações: Horário de 2ª a 6ª feiras das 08h00min as 17h00min horas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Cristina para o email labvagas2015@gmail.com com a sigla Esto no campo assunto até o dia
30/06/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k2035-1178
Ramo da empresa: Prestação de Serviços

Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: um
Data de abertura: 13/06/2016
Previsão de encerramento: 20/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WMbiXZ

Analista Administrativo
Dnieper- Estreito, MA.
Principais atividades Elaborar e analisar relatórios gerenciais; Monitorar e executar
atividades relacionadas à gestão das pessoas; Controlar atividades de qualificação,
elaborando treinamentos e desenvolvimento da equipe; Gerir os contratos sob sua
responsabilidade elaborar escopos para tomada de preço de serviços; Coordenar e
controlar, documentação serviços de informática; Coordenar e executar o controle
de utilização de bens móveis, imóveis, gestão da frota e gestão de viagens;
Assessorar no atendimento da auditoria interna e externa; Analisar, controlar,
elaborar, desenvolver os processos administrativos e infraestrutura. Requisitos
Superior completo em engenharia, administração, contabilidade ou ciências
correlatas. Desejável pós-graduação e/ou especialização em ciências
socioeconômicas. experiência em atividades vinculadas a coordenação
administrativa, financeira e/ou contábil; Conhecimento intermediário em gestão
pessoas e liderança de equipe; Conhecimento intermediário em legislação
trabalhista, e tributária; Pacote office; Habilitação de veículo automotor – categoria
b; Conhecimentos avançados em gestão de qualidade e em orçamento empresarial.
Benefícios: assistência médica, seguro de vida, tíquete-alimentação, previdência
privada, programa participação nos resultados Regime de contratação: CLT
(efetivo) Local de trabalho: estreito - maranhão Horário: de segunda a sexta, das
8h às 18h30. Faixa salarial: de R$ 4.031,90 a R$ 4.900,80 até dia 18/06
Operacional
Analista Administrativo (Outros)
um vaga(s)
Estreito (Estado Maranhão)
Requisitos
Grau de Escolaridade
Superior
Conhecimento de computação
Nivel Básico Contrato
Tipo de contrato
Contrato CLT(Efetivo)
Jornada de Trabalho
Indiferente

Salário
Entre R$3.001 e R$4.000 (R$) Remuneração-mês
Universia
www.indeed.com.br

Advogado Trabalhista Júnior
Código da vaga: v1364492
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: quatro de Julho de 2016
Hoje a Contax busca Advogado Trabalhista Júnior para auxiliar a equipe nos
controles dos bloqueios, cartas fianças e levantamento dos alvarás da Companhia.
Dentre suas principais atividades destacam-se:
Elaboração de controles dos itens acima;
Suporte à advogada responsável por tais atividades;
Relacionamento com empresas tomadoras de serviço no que diz respeito às ações
trabalhistas movidas por ex-empregados da Companhia;
Desenvolvimento de bom relacionamento com as demais áreas (Financeiro,
Contabilidade) e CEF, bem como clientes.
Imprescindível:
Graduação em Direito;
OAB ativa;
Conhecimento intermediário em excel;
Organização, dinamismo e pro-atividade.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364492/advogado-trabalhistajunior#sthash.dZWfgN0l.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Cível - Contencioso de Massa
Código da vaga: v1364436
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 14 de Julho de 2016

Responsabilidades:
• Efetuar o cumprimento de prazos;
• Elaborar peças;
• Elaborar relatórios internos;
• Analisar e dar baixas em processos;
• Realizar acordos, entre outras atividades.
Experiências:
• Imprescindível sólida experiência em contencioso bancário.
Formação:
• Ensino Superior completo em Direito;
• Possuir registro na OAB;
• Pós Graduação será considerado como diferencial.
Qualificações:
• Ótima capacidade de comunicação e boa dicção / oratória; Bom relacionamento
interpessoal; Comprometimento e organização; Equilíbrio emocional; Flexibilidade;
Proatividade e dinamismo; Assiduidade e trabalho em equipe.
Benefícios:
• Previdência social;
• Bonificação anual;
• Plano de saúde;
• VT + VR R$ 25,00/dia;
Local de Trabalho: Centro do Rio de Janeiro
Regime de contratação: Associação
Horário: De segunda a sexta, de 09h às 18h.
PARA INÍCIO EM JUNHO DE 2016
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364436/advogado-civelcontencioso-de-massa#sthash.9gf1ptNw.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Jurídico (Direito Empresarial)
Código da vaga: v1364521
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / BR
Data de expiração: 14 de Julho de 2016
Pré-requisitos:
- Formação superior completa em Direito, com carteira da OAB;
- Pós graduação na área;
- Experiência consistente em ambiente corporativo;
- Inglês Fluente
Principais atividades:

- Participar, em conjunto com as áreas internas, dos assuntos Societários e
Tributários, elaborando os instrumentos de legitimidade dessas operações, para
assegurar o benefício fiscal aplicável;
- Preparar atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, inclusive
aquelas de aumento de capital, incorporações, fusões, aquisições e alterações
societárias em geral, encaminhando-as para arquivamento na Junta Comercial e
acompanhando a sua tramitação, para validação jurídica dos eventos que envolvam
a participação das empresas;
- Redigir minutas de documentos em português e inglês tais como contratos em
geral protocolo de intenções, memorando de entendimentos, acordos, procurações,
contestações, defesas, etc., sobre questões de natureza consultiva ou contenciosa,
nas matérias Societária, a forma e a terminologia adequadas ao assunto, para
encaminhamento de revisão final do Assessor Jurídico;
- Preparar e analisar contratos em geral, verificando cláusulas que podem
comprometer as empresas, avaliando efeitos legais e possibilidades de
contingências, visando resguardar os interesses das empresas;
- Analisar contratos de diferentes portes, avaliando cláusulas de danos, penalidades
e responsabilidades, além das interfaces requeridas, emitindo pareceres e
documentos, atentando para as possibilidades adversas e as multas decorrentes,
visando resguardar a empresa de prejuízos financeiros ou legais;
- Manter interfaces com clientes, prestando as informações contratuais
recomendadas, buscando possibilidades e intenções das partes, visando à criação
de dispositivos que resguardem a empresa;
- Zelar pelo controle de certidões e documentos de legitimidade das empresas,
mantendo dados societários e prazos atualizados, de acordo com a legislação,
disponibilizando e/ou orientando sobre a conveniência de sua circulação, para
garantir a validade e o sigilo requeridos;
Local de trabalho:
- Rio de Janeiro-RJ/ Botafogo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364521/consultor-juridicodireito-empresarial#sthash.fkUTe8Bg.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga: v1364433
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Julho de 2016
Job Description:

Desejável ter facilidade com números e conhecimento intermediário em excel.
Profissional apoiará o gestor para dar vazão dos processos administrativos, tais
como, automação de planilhas e reportes, uso do Salesforce, auxílio na
implementação e controle de processos com o grupo de vendas entre outras
demandas administrativas. Inglês desejável.
Formação necessária: Administração, Engenharia ou Economia, completo ou
cursando.
Conhecimentos necessários: Pacote office, principalmente excel (pivot table &
fórmulas), Salesforce.
Local de trabalho: V. Olímpia
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/v1364433/analistaadministrativo#sthash.mPxYOR3Y.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Administração de Pessoal - Temporária
Código da vaga: v1364465
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 14 de Julho de 2016
Indústria Metalúrgica Multinacional busca profissional com os requisitos abaixo:
Pré-Requisitos:
Superior completo em Administração de Empresa, Ciências Contábeis ou áreas
correlatas.
Experiência com processo de folha de pagamento e recolhimento de encargos.
Experiência com sistema integrado de preferência com sistema TOTVS, Peoplesoft.
Pacote office intermediário
Descrição das Atividades:
Planejamento de férias; Report mensal de contratos de colaboradores que atuam
em projetos específicos. Controle de ponto. Controle de Perfil Profissiográfico
Profissional. Conhecimento em Legislação Trabalhista (Convenções Coletivas),
Processo completo de Folha de Pagamento (Cálculos Trabalhistas, Compensação e
desoneração de Folha, Conferência de bases, Férias, Rescisão Contratual, PLR, 13º
salário, Provisão de férias e 13º salário), Encargos Sociais mensais e obrigações
anuais, Encargos (FGTS, INSS, IRRF, CAGED, contribuições);
- Retificação de SEFIP, DIRF, RAIS, CAGED;
- Afastamentos;

- Planilhas de conferencia SQL, PROCV, Tabela Dinâmica;
- Conciliação contábil e financeira;
Retificações, Controle de Ponto Eletrônico. Apontamento manual de cartão de
ponto,
Planilhas e Gráficos de Despesa Pessoal,
Outras Informações:
Local de trabalho: Santo Amaro - Zona Sul de São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364465/analista-deadministracao-de-pessoal-temporaria#sthash.5J9aqUks.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1364563
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Junho de 2016
*Descrição da vaga:
Executar diversas atividades típicas de apoio/suporte administrativo, visando
fornecimento de subsídios para orientar estudos e decisões gerenciais.
• Atender as solicitações de compras submetidas através da ferramenta Cervello;
• Interagir com as áreas solicitantes quando as informações fornecidas não estão
corretas;
• Verificar cadastrado de itens na ferramenta OEBS;
• Solicitar cadastro para a área de Gestão de cadastro via ferramenta Qualitor –
CSC Atende;
• Verificar cadastro de fornecedores;
• Verificar vigência e saldo de acordos na ferramenta Oracle;
• Criação de requisição no sistema OEBS;
• Atualizar o status da solicitação de compras na ferramenta Cervello;
• Atualizar controle interno (Excel) de solicitações de compras Cervello;
• Monitorar diariamente os processos de compras em andamento;
• Atividades administrativas;
• Solicitar classificação de ativos via ferramenta Qualitor – CSC Atende;
Qualificações e conhecimentos desejados:
*Necessário superior cursando.
*Conhecimento no Pacote Office;
*Domínio em processadores de textos e planilhas eletrônicas;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364563/assistenteadministrativo#sthash.TYg3Ae4S.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo de TI
Código da vaga: v1364507
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Julho de 2016
Resumo das Atividades:
Responsável pelas atividades administrativas da área de Tecnologia da Informação
- T.I., bem como realizar o controle de contas/faturas relacionadas a área, análise
em telefonia fixa e móvel, realizar atendimento aos usuários e fornecedores de
telefonia, visando controle eficaz e redução nos custos.
Requisitos:
- Graduação Completa em Administração de Empresas/ Economia ou áreas
correlatas
- Excel Intermediário
Local de Trabalho:
- Campinas
Benefícios:
- Plano Médico
- Plano Odontológico
- Restaurante no Local
- Ônibus fretado ou VT
- Vale Alimentação
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364507/analistaadministrativo-de-ti#sthash.pHE7rpMR.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE DE CONTROLADORIA SR
Código da vaga: v1364417
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Junho de 2016
Suas tarefas:
Suporte às tarefas de fechamento mensal da unidade de negócio;
Análise de resultados mensais e planejamento;
Interface com área de compras local e internacional;
Participação em conferências e reuniões gerenciais;
Suporte as atividades de rotina do departamento de controladoria.
Seu perfil:
Cursando Economia, Administração ou Contábeis;
Experiência na área de controladoria e análises de dados;

Conhecimento em Office;
Inglês avançado mandatório.
CONTRATO PRAZO DETERMINADO (oito meses)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364417/assistente-decontroladoria-sr#sthash.ipAKt46Q.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno
Código da vaga: v1364406
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Julho de 2016
Quem buscamos?
Buscamos jovens talentos que agreguem valor à nossa equipe e busquem uma
promissora oportunidade de desenvolvimento e crescimento. Buscamos mentes
inovadoras e motivadas a nos acompanhar em conquistas ainda maiores.
Qualificação e Competências Necessárias:
- Excel intermediário / avançado
- Amplo conhecimento e bagagem na área fiscal
- Já ter atuado no ramo de varejo ou indústria
- Boa comunicação verbal e escrita
- Organização
- Flexibilidade
- Proatividade
Competências diferenciais:
- Cursos diversos na área fiscal
- Participação em parametrização fiscal de sistema
- Atendimento a Fiscalizações de ICMS
- Escrituração Fiscal
- Emissão Manual de NF
Benefícios:
-Seguro de Vida
-Convênio Médico
-Convênio Odontológico
-Vale-refeição
-Vale-transporte ou Estacionamento
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364406/analista-fiscalpleno#sthash.Gsm20pSh.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Contabilidade e Controladoria
Código da vaga: v1364329
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 23 de Junho de 2016
Requisitos Obrigatórios:
• Superior completo em Ciências Contábeis
• Conhecimento avançado de SAP (Módulos FI/CO/PA/SD)
• Conhecimento contábil, de custos e planejamento financeiro.
• Experiência nas áreas de Contabilidade e/ou Controladoria, em indústrias.
• Experiência em IFRS, Reporting, Controles internos.
• Inglês Avançado a Fluente
• Excel avançado e Powerpoint
Diferenciais:
• Experiência em gestão de pessoas
• Experiência na indústria farmacêutica
• Experiência como Key User / Power User do Módulo FI/MM/CO/PA SAP
• Participação em Implementação de SAP e Controles Gerenciais de Custos
• Participação de Implementação de SAP/ERP (Modulo FI)
• Participação em auditorias globais
• Experiência nas áreas de Planejamento Financeiro, Tesouraria, Contas a Pagar,
Receber, Custos ou Fiscal.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364329/supervisor-decontabilidade-e-controladoria#sthash.Vob8f7sy.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Pleno
Código da vaga: v1363854
Nível hierárquico: Pleno
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Descrição:
- Elaborar e consolidar o orçamento, elaborar projeções de curto, médio e longo
prazo;
- Controlar e analisar os desvios de orçamento por área e processo;
- Atuar com a consolidação da informação financeira para o dado real, o budget e o
forecast;
- Fazer análise das depreciações e amortizações de imobilizado e ativo intangível;

- Aperfeiçoar a utilização do sistema promovendo melhorias no software de gestão
financeira da empresa;
Requisitos:
- Essencial ter conhecimentos na área financeira e contábil,
- Experiência na elaboração de orçamentos, projeções financeiras, matemática
financeira, controles internos e auditorias;
- Excel Avançado;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1363854/analista-decontroladoria-pleno#sthash.OqkBER5m.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista Contabilidade
Código da vaga: v1364044
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
Requisitos:
Graduação Completa em Ciências Contábeis
Inglês nível intermediário
Espanhol nível intermediário
Experiência com CPC
Excel Avançado
Conhecimentos Necessário:
Elaboração e Análise de demonstrações contábeis: Balanço patrimonial, DRE, fluxo
de caixa e DMPL.
Conciliação de contas diversas e resolução de pendências
Contabilização de folha de pagamento, cálculo de equivalência patrimonial, variação
cambial, provisões temporárias e diferido.
SPED Contábil
ECF
Atendimento a auditoria externa/interna
Consolidação contábil
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364044/especialistacontabilidade#sthash.FP0PtcSJ.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FINANCEIRO JR
Código da vaga: v1364384
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Julho de 2016
PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Responsável por assegurar o cumprimento das obrigações financeiras
administrando os saldos em contas correntes.
• Emissão de extratos diários;
• Conciliação financeira-Contabil no sistema SAGE;
• Operações intercompany (aporte de capital/mútuo/ dividendos);
• fechamento da movimentação financeira diária, acompanhamento das aprovações
bancárias.
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
• Operacionalização no sistema SAGE,
• Pacote Office.
• Fechamento de câmbio, operações intercompany, aplicações financeiras.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Economia ou Gestão
Financeira.
LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO
Avenida Paulista, São Paul - SP.
Horário Comercial - segunda a sexta-feira.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364384/analista-financeirojr#sthash.ShwagIKw.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR FISCAL
Código da vaga: v1364364
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2016
Formação Superior: Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia.
Principais atividades:
Coordenar equipe fiscal (fechamento);
Será responsável por fechamento de impostos indiretos entrega de obrigações
fiscais em conformidade com as legislações;
Realizar a conferência e validação do fechamento de impostos;

Apoiar o superior imediato no estabelecimento de planos, metas e estratégias da
área;
Apurar e acompanhar o desempenho da área para garantir o cumprimento do
orçamento anual da área (despesas e investimentos);
Controlar os benefícios fiscais, cumprindo as legislações vigentes;
Local da vaga: Sorocaba/ SP
Será um diferencial profissionais com vivência na área contábil.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364364/coordenadorfiscal#sthash.Wl7fWWSP.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro Sênior (TI)
Código da vaga: v1363898
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Julho de 2016
Principais Responsabilidades
• Análises do resultado financeiro mensal para prevenir distorções no orçamento da
área.
• Elaboração de relatórios gerenciais para controles financeiros.
• Reclassificações de lançamentos incorretos.
• Provisões de pagamentos não registrados.
• Elaboração de relatórios gerenciais para controles financeiros.
• Divulgação do resultado financeiro para os líderes de BIS.
• Suporte administrativo e financeiro.
• Criação de requisição de compras de baseline e projetos.
Qualificações/ Pré-requisitos:
• Formação superior cursando na área administrativa financeira.
• Inglês: Avançado
• Desejável Espanhol
• Excel avançado.
• Perfil Analítico
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1363898/assistente-financeirosenior-ti#sthash.a7wDOAjG.dpuf
www.vagas.com.br

Líder de Projetos Fiscais
Código da vaga: v1364472
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Julho de 2016
Empresa multinacional de grande porte, com forte visibilidade no mercado no
segmento esportivo, busca profissional para atuar como Líder de Processos Fiscais.
Atividades: Apoio na implantação no sistema Fiscal (Mastersaf) fará o levantamento
de requerimentos e processos, fará o mapeamento deste e acompanhará a
implantação do sistema nas áreas. Responderá para o líder de processos e se
relacionará com diferentes áreas/departamentos na empresa. Deverá garantir o
cumprimento dos prazos inicialmente estabelecidos para a evolução do projeto.
Necessário: Experiência e conhecimento na área de Finanças e Fiscal;
conhecimento no sistema SAP; desejável Mastersaf e imprescindível Inglês
Avançado.
Remuneração: R$6500,00 a R$7500,00
Benefícios: VT+VR(20,00)+AM
POSIÇÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR IMPLANTAÇÃO DO PROJETO.
Local de trabalho: Lapa
Horário de trabalho: Segunda a Sexta-feira 8 horas diárias (flexíveis)
Necessário: Experiência e conhecimento na área de Finanças e Fiscal;
conhecimento no sistema SAP; desejável Mastersaf e imprescindível Inglês
Avançado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364472/lider-de-projetosfiscais#sthash.sOXu6lLu.dpuf
www.vagas.com.br

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 dois 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!

CHEFE DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Grupo LC está com um 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!

PIZZAIOLO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Grupo LC está com um 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 dois 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 as
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!

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

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!

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

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

Auxiliar de Cozinha - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: alimentação (restaurante)
Atividades:
Elaborar produtos de sua área
Auxiliar na realização de porcionamentos
Zelar pelo cumprimento do padrão de cada item preparado
Requisitos:
Ensino fundamental completo
Desejável experiência na função, preparação de guarnição.
Dias da Semana: Não Informado
www.cadernonacional.com.br

Cozinheiro - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Região / Bairro: Savassi

Atividades:
Trabalhar com fritadeiras, charbroiller, fogão, forno, câmara fria, bancadas
resfriadas.
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

Encarregado de Alimentos e Bebidas
Código da vaga: v1356927
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
Atividades do cargo:
Profissional atuará na gestão de alimentos e bebidas, como abertura e fechamento,
coordenação das atividades dos setores, gestão de pessoas, atendimento ao cliente
e rotinas administrativas do restaurante, bar e lanchonete;
Realizar controle de estoque, pedidos de compras e requisições ao almoxarifado;
Elaborar relatórios, escalas de folga e promover melhorias nos processos.
Salário + Assistência Médica, Assistência Odontológica, seguro de vida, Vale
Refeição ou Vale Alimentação R$ 18,00 ao dia.
Necessário ter experiência em liderança de equipes.
Inglês avançado/ Espanhol Intermediário.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356927/encarregado-dealimentos-e-bebidas#sthash.ps0DgW8p.dpuf
www.vagas.com.br

Líder de Projetos - Pesquisa e Desenvolvimento de Alimentos
Código da vaga: v1355277
Nível hierárquico: Sênior
Local: Cotia / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Junho de 2016
Principais Responsabilidades:
Projetos de desenvolvimento de novos produtos, inovação de tecnologias e projetos
de melhorias para molhos e caldas doces, com foco no Mercado de Food Service;
Desenvolvimento de formulações, e análises de produtos;
Acompanhamento dos testes industriais;
Acompanhamento de testes de Aplicações em Clientes;
Acompanhamento do shelf life do produto;
***Manter-se atualizado na evolução das demandas do mercado de Alimentos, em
especial o mercado de Food Service.***.
Conhecimento Necessário:
Imprescindível vivência na indústria de Alimentos, experiência no desenvolvimento
de molhos e caldas;
Formação Acadêmica
Ensino Superior em Engenharia de Alimentos, Química ou áreas afins. Pósgraduação na área de desenvolvimento de novos produtos será diferencial.
Idiomas
Inglês Avançado.
Espanhol desejável.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1355277/lider-de-projetospesquisa-e-desenvolvimento-de-alimentos#sthash.IdfaW1EP.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR CONFEITEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Padaria está com dois vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: aux padeiro(a)/confeiteiro(a), com interesse por confeitaria e
panificação artesanal, com habilidades manuais, calma e paciência para testes,
interesse por inovar. Gostar de pesquisar e aprender continuamente. Curso ou
conhecimentos em técnicas de confeitaria serão diferenciais.
Requisitos: pães, doces, bolos, salgados.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
zerotrigo@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia 20/06/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Confeiteiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COORD. PLANEJAMENTO SUPRIMENTO / REGIÃO DE INDAIATUBA / 1
VAGA(S).
Confidencial está com um vaga(s) em aberto para Região de Indaiatuba.
Responsabilidades:
- Será responsável pela atualização nos KPIs da área.
- Dar suporte técnico / estatístico para o Gerente de Suprimentos.
Estabelecer e ser o “elo” da ligação entre o departamento de Suprimentos e
operação;
Diagnosticar os processos de suprimentos, com o objetivo de capturar
boas práticas, identificar desvios e oportunidades.
Participar ativamente no processo de S&OP.
Requisitos:
Formação acadêmica em Nutrição.
Experiência como coordenadora de Planejamento e Suprimentos, comprovado na
carteira Profissional.
Desejável inglês e espanhol nível intermediário na comunicação.
Residir nas cidades de Indaiatuba, Salto, Itu ou Sorocaba.
Experiência no ramo alimentício ou similar.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar.
Observações: Enviar os currículos com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bia para o e-mail
bia.recrutamento@gmail.com com a sigla Suprimentos no campo assunto até o dia
20/06/2016.
Veja outras vagas de Coord. Planejamento Suprimento no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Comprador de Alimentos e Bebidas
Código da vaga: v1359146
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Julho de 2016
Atividades do cargo:
Analisa a compra de alimentos e bebidas, realiza cotação e negociação com
fornecedores, emite pedidos e acompanha o fluxo de entrega para cumprimento de
todas as condições negociadas.
Salário + Assistência Médica, Assistência Odontológica, seguro de vida, ValeRefeição ou Vale Alimentação R$ 18,00 ao dia.
Necessário ter com compras de alimentos e bebidas
Inglês Intermediário/ Espanhol Intermediário.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1359146/comprador-dealimentos-e-bebidas#sthash.PEDLWEKF.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Alimentos - LOJA 62 - São Leopoldo / RS
Código da vaga: v1341894
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio Grande do Sul / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Junho de 2016
O Encarregado de Alimentos terá como principal responsabilidade:
•Responderá pelas atividades relacionadas a exposição das mercadorias nas prateleiras, bem.
como reserva de espaço destinados aos produtos, verificando também a higiene e
limpeza, de modo a zelar pela imagem da loja e manter a qualidade do
atendimento ao cliente;
•Contribuir para a redução de quebras;
•Orientar os demais funcionários de sua área de atuação no desenvolvimento de trabalhos;
•Acompanhar e assegurar o cumprimento das políticas da empresa quanto a liberação de volumes
de mercadoria;
Requisitos:
•Ensino Médio Completo;
•Vivência nos concorrentes se torna um diferencial;
•Disponibilidade de horários, inclusive nos finais de semana;
Atenção e dinamismo completam o perfil.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341894/encarregado-dealimentos-loja-62-sao-leopoldo-rs#sthash.IkynUOmN.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE COZINHA / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Vitória Hotel Convention Paulínia está com um vaga(s) em aberto para PAULÍNIA /
SP.
Responsabilidades: Limpeza de copos, pratos, talheres, panelas, bancadas, entre
outros utensílios de cozinha; retirada de lixos; organização da dispensa; limpeza e
organização do refeitório, entre demais atividades pertinentes a função.
Requisitos: Ter disponibilidade para trabalhar em escala seis×um das 08h00min às
16h20min; 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
vitoriahpaulinia@hotmail.com com a sigla Aux. Cozinha no campo assunto até o dia
30/06/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Gerente de Fast Food
Código da vaga: v1360670
Nível hierárquico: Gerência
Local: Salvador / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Julho de 2016
- Garantir a execução da Operação da Loja e os Padrões da Rede em relação a
produtos, serviços e atendimento ao Cliente. Acompanhamento das metas de
vendas, compras, gestão de pessoas e do negócio.
- Manter a visão do negócio, buscando o aumento da lucratividade. Realizar
projeções e reprojeções no Relatório de Despesas. Analisar diariamente o
desempenho da loja. Analisar diariamente o Relatório de Reclamações. Garantir a
aplicação dos Planos Motivacionais da empresa. Garantir a Gestão de Pessoas
conforme diretrizes da empresa. Analisar o relatório mensal de custos dos
alimentos. Garantir o atingimento de Metas de Vendas para os setores da loja.
Garantir que os colaboradores tenham acesso às informações (comunicações
corporativas, promoções e marketing). Assegurar a realização dos programas de
marketing local (ativação dos PDVs). Desenvolver o Plano de Ação Semanal.
Estabelecer o índice de produtividade dos colaboradores. Garantir a avaliação, o
treinamento e o desenvolvimento dos colaboradores. Realizar o fechamento do
mês.
Necessário possuir disponibilidade de horário.
Salário a combinar
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360670/gerente-de-fastfood#sthash.8Sjf8kDA.dpuf
www.vagas.com.br

Repositor - Alimentos/Mercearia- Loja Santo André
Código da vaga: v1353244

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Santo André / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Junho de 2016
O Repositor terá como principal responsabilidade:
•
Responderá pelas atividades relacionadas a reposição de mercadorias na
loja, bem como zelar pela limpeza e eficiência no atendimento ao cliente;
Requisitos:
•
Ensino Médio Completo;
•
Vivência nos concorrentes se torna um diferencial;
•
Conhecimento em informática e no pacote office(preferencialmente excel);
•
Disponibilidade de horários, inclusive nos finais de semana;
Atenção e dinamismo completam o perfil.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353244/repositor-alimentosmercearia-loja-santo-andre#sthash.sWp8PCVr.dpuf
www.vagas.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ALIMENTOS / MEDICINA VETERINÁRIA
Código da vaga: v1359382
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Vitória / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Julho de 2016
Escolaridade:
Medicina Veterinária (com registro no CRMV) e curso de Responsabilidade Técnica.
Atividades Desenvolvidas:
Validar e verificar Lojas e Clubes no cumprimento das normas políticas e
procedimentos relacionados à Segurança Alimentar através de visitas onde deverá
ser realizado um check list específico.
Acompanhamento de prestadores de controle de pragas.
Acompanhamento de fiscalizações e emissão de relatórios objetivando evidenciar
conformidade e, nos de desvios, planos de ação de mitigação para eliminar os
riscos.
Desejável experiência com a atividade de inspeção e contato com órgãos públicos.
Registro no CRMV e curso completo de RT.
Veículo Próprio.
Desejável experiência ou especialização em vigilância sanitária ou segurança
alimentar.
Ter MEI (empresário individual)
Salário: pretensão salarial + ajuda de custo para combustível.
Local de trabalho: Vitória

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1359382/responsavel-tecnicode-alimentos-medicina-veterinaria#sthash.fnDOe1Jn.dpuf
www.vagas.com.br

COZINHEIRA(O) / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa com restaurantes a mais de 10 anos no mercado está com um vaga(s) em
aberto para HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Nosso sistema é buffet e ala carte
Requisitos: mínimo um ano de experiencia comprovado em carteira de trabalho tem
que residir em HORTOLÂNDIA Horário 15; 00 as 23; 00 Escala 6X1.
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Regime CLT, cesta básica em dinheiro, refeição no local, vale transporte
em dinheiro.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Andrew para o email andrewprossini@me.com com a sigla COZ Loja dois no campo assunto até o
dia 30/08/2016.
Veja outras vagas de Cozinheira(o) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

GERENTE DE FAST FOOD / CAM / 2 VAGA(S)
EMPRESA NO RAMO DE FAST FOOD está com duas vaga(s) em aberto para CAM.
Responsabilidades: Organização e limpeza da loja; controle de estoque;
contratações de funcionários e motivação de equipe/; controle de CMV; controle de
despesas.
Requisitos: Ter experiencia em FAST FOOD, praça de alimentação.
Salário: R$ 2.300,00
Benefícios: vale transporte e cesta básica
Observações: disponibilidade de horário; finais de semana e feriados.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CHARLENE para o
e-mail rbp.subway@hotmail.com com a sigla GR SUB no campo assunto até o dia
20/06/2016.
Veja outras vagas de Gerente de Fast Food no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COZINHEIRA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Casa de Família está com uma vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Cozinhar
Requisitos: Ter experiência em cozinhar para casa de família, para poucas pessoas.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Trabalhar de segunda a sexta feira das 08h00min as 16h00min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mariane para o email vaga1emprego@yahoo.com.br com a sigla Cozinheira no campo assunto até o
dia 20/06/2016.
Veja outras vagas de Cozinheira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Nutricionista de Produção (Cozinha Industrial)
Salário
A combinar
Descrição
Área e especialização profissional: Saúde - Nutrição
Nível hierárquico: Especialista
Local de trabalho: Vicente de Carvalho
Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT
Jornada Período Integral
Responsável pela gestão de grande demanda de refeições por dia.
Liderança de equipes.
Responsável pela qualidade da cozinha.
Planejamento de cardápios.
Exigências
Escolaridade Mínima: Ensino Superior
Experiência entre um e três anos
Aplicações de Escritório: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word.
Benefícios adicionais
Assistência médica, Assistência odontológica, Auxílio farmácia, Refeição no local,
Seguro de Vida, Vale-alimentação, Vale-transporte.
Enviar currículo para: rhesultado@yahoo.com.br colocando no assunto Nutricionista
de Produção.

COZINHEIRA / CAMPINAS / SOUSAS / 1 VAGA(S)
Casa de Família está com uma vaga(s) em aberto para Campinas / Sousas.

Responsabilidades: Cozinhar, limpeza do cozinha, lavanderia.
Requisitos: Experiencia em casa de família
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Observações: Horário de trabalho de seg. a sexta das 08h00min as 16h00min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mariane para o email vaga1emprego@yahoo.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
20/06/2016.
Veja outras vagas de Cozinheira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Sous Chefe de Cozinha
Adecco contrata para seu cliente Paineiras – Corcovado.
Atividades do cargo:
Substitui o chefe de cozinha em sua ausência;
Dirige, organiza e supervisiona a produção controlando tempo e temperatura dos
processos, qualidade dos produtos assim como seu armazenamento;
Elabora lista de compras e retirada do estoque;
Garante a aplicação de boas praticas de manipulação;
Supervisiona a execução e apresentação dos pratos;
Recebe e controla mercadorias solicitadas;
Garante a boa execução dos padrões e processos planejados;
Supervisiona escala de trabalho próprio e de cargos subordinados;
Mantem a comunicação e o fluxo de informações entre as áreas (produção,
estoque, logística e serviços;
Reportar a gerencia diariamente os desafios e soluções encontradas;
Garante a realização das metas por meio das métricas estabelecidas inerentes ao
cargo;
Lidera equipe, orienta e se antecipa a possíveis problemas e mudanças de rota.
Salário + Assistência Médica, Assistência Odontológica, seguro de vida, Vale
Refeição ou Vale Alimentação.
Interessados e dentro do perfil, devem enviar currículo com a pretensão salarial
para suellen.silva@adecco.com Colocando no Assunto: Sous Chefe.

AUTOMOTIVA

Gerente Industrial
Talentum- Caxias do Sul, RS.
Coordenação das áreas de Engenharias de Processos e Produto; PCP, Fabricação e
Qualidade.
Escolaridade mínima
Superior Completo
Habilidades esperadas
Possuir Superior Completo em Engenharia ou Administração; Possuir vasta
experiência em gestão industrial do ramo metalomecânico automotivo; Possuir
conhecimento em Lean Manufacturing e planejamento industrial; Domínio de
processos de conformação, corte, dobra solda, montagem, usinagem e pintura;
Vivência nas áreas de engenharia de processos e produto, PCP e qualidade.
Liderança e desenvolvimento de equipe.
Tipo da Vaga
Nova posição
Modalidade de contratação
Efetivo
Remuneração
R$ 7.500,00 por mês
Curriculum.com. BR
www.indeed.com.br

TÉCNICO EM ELETRÔNICA AUTOS / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA NO RAMOS DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS está com um vaga(s) em
aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: CONSERTO DE SONS, MULTIMIDIAS, DVDS, ENTRE OUTROS
ACESSÓRIOS E PROGRAMAÇÃO.
Requisitos: EXPERIÊNCIA EM CONSERTOS DE ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS
AUTOMOTIVOS, COMPROVADA EM CTPS DE NO MÍNIMO dois ANOS. TER CURSOS
NA ÁREA DE ELÉTRICA É DIFERENCIAL.
Salário: a combinar
Benefícios: A COMBINAR
Observações: DISPONIBILIDADE DE SEGUNDA FEIRA A SÁBADO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAMILA para o email VAGAS@JURASOM.COM.BR com a sigla TEC ELETRONICO no campo assunto
até o dia 20/06/2016.
Veja outras vagas de TÉCNICO EM ELETRÔNICA AUTOS no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Soldador Automotivo
Código da vaga: v1358521
Nível hierárquico: Técnico
Local: Lagoa da Prata / MG / BR
Data de expiração: 01 de Julho de 2016
Descrição das Atividades:
Realizar trabalhos de soldagem e caldeiraria de baixa complexidade em
maquinários agrícolas tais como colhedoras, implementos, caminhões em geral e
tratores, operando aparelho de solda elétrica, MIG e solda de oxigênio. Realizam
troca e manutenção componentes de implementos agrícolas.
Conhecimentos Específicos / Habilidades: Curso de Solda, Conhecimento de
Materiais, Noções Segurança e Meio Ambiente.
Necessita de CNH categoria C
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1358521/soldadorautomotivo#sthash.Pu0tflkU.dpuf
www.vagas.com.br

Mecânico Automotivo III
Código da vaga: v1358527
Nível hierárquico: Técnico
Local: Lagoa da Prata / MG / BR
Data de expiração: 01 de Julho de 2016
Descrição das Atividades:
Executar trabalhos de alta complexidade de manutenção preventiva e corretiva em
máquinas e implementos agrícolas, veículos e caminhões pesados na oficina e em
campo, detectando problemas e defeitos, desmontando, lavando peças, observando
desempenho de motores e componentes mecânicos, verificando avarias em peças,
a fim de obter maior disponibilidade dos equipamentos. Realizar ajustes de
dispositivos mecânicos, hidráulicos e elétricos quando necessário. Realizar suas
atividades conforme o Procedimento Operacional Padrão – POP.
Grau de Escolaridade Necessária:
Ensino médio.
Conhecimentos Específicos / Habilidades:
Normas de segurança e meio ambiente, Curso relacionados à mecânica de
equipamentos agrícolas.
Necessita de CNH categoria C
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1358527/mecanico-automotivoiii#sthash.FmQjIL62.dpuf
www.vagas.com.br

Eletricista Automotivo Jr e PL
Código da vaga: v1359209
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Jaboticabal / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 02 de Julho de 2016
duas vagas sendo:
uma vaga para JR e uma para PL
Necessário experiência na área.
BENEFÍCIOS:
- Plano de saúde e odontológico;
- Restaurante na empresa;
- Seguro de vida;
- PPR (programa de participação dos resultados da empresa);
- Convênio com farmácia;
- Transporte para as cidades de Jaboticabal, Taquaritinga ou Guariba.
* Se você é pessoa com deficiência ou reabilitado, envie seu currículo e teremos o
prazer de avaliar o seu perfil profissional e adequação a vaga divulgada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1359209/eletricista-automotivojr-e-pl#sthash.yRSsz5gd.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1358484
Nível hierárquico: Técnico
Local: Lagoa da Prata / MG / BR
Data de expiração: 01 de Julho de 2016
Descrição das Atividades:
Coordenar o andamento geral dos trabalhos relacionados às áreas de manutenção
automotiva corretiva, preventiva e preditiva para serviços de maior complexidade.
Executar o planejamento das atividades mecânicas, elétricas, borracharia e
lubrificação, visando manter as máquinas, veículos, implementos agrícolas e
equipamentos em condições adequadas de funcionamento, bem como determinar
prazos e analisar os custos provenientes das manutenções de todos os
equipamentos. Programar e Coordenar os serviços de montagem e desmontagem,
substituição, recuperação e reparação de peças, garantindo a realização de testes e
liberações de equipamentos em condições de funcionamento adequados, visando a
continuidade e funcionalidade para cumprimentos de metas de produção e
qualidade estabelecidos.

Grau de Escolaridade Necessária: Curso Técnico Completo em áreas
correlacionadas as atividades; Desejável Superior Completo em áreas
correlacionadas as atividades.
Conhecimentos Específicos / Habilidades: Técnico em Mecânica/ Desejável superior
completo em Engenharias. Conhecimento em pacote office.
Necessário CNH B
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1358484/coordenadormanutencao-automotiva#sthash.F70DgVFD.dpuf
www.vagas.com.br

Líder de Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1357293
Nível hierárquico: Técnico
Local: Pedro Afonso / TO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Junho de 2016
Objetivo do Cargo:
Liderar equipe na área de manutenção de equipamentos agrícolas.
Principais atividades:
- Liderança da equipe mecânica automotiva, distribuição das atividades.
- Acompanhamento e orientação de execução das atividades do setor;
- Atuar com manutenção corretiva, preventiva e preditiva;
- Dar assistência no desenvolvimento de programações e orçamento de gestão de
ativos (agregados e componentes) de longo prazo;
- Acompanhar e analisar a entrada de equipamentos agrícolas na oficina e autorizar
a liberação de peças, verificando se há necessidade de troca de peças, com intuito
de evitar desperdícios no setor;
Formação:
- Curso Técnico em Mecânica. Desejável ensino superior.
Conhecimentos Necessários:
- Pacote Office nível intermediário;
- Vivência na área de manutenção automotiva, equipamentos como: caminhão,
trator, colhedora de cana, plantadora de cana e implementos de preparo de solo.
Local de Atuação:
- Pedro Afonso/TO.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357293/lider-de-manutencaoautomotiva#sthash.3YBT8d2f.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor de Controle Automotivo - PCM
Código da vaga: v1341101
Nível hierárquico: Pleno
Local: Jaboticabal / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
Coordenar a equipe responsável pelo planejamento de manutenção de entressafra
e paradas programadas, definindo previamente as atividades a serem
desenvolvidas.
Apoiar na elaboração de planos de ação referente à gestão dos seguintes
indicadores: produtividade de Mão de Obra, qualidade de apontamentos, qualidade
de manutenção, disponibilidade de equipamentos, consumo de combustíveis e
segurança no trabalho.
• Ensino Superior Completo: Engenharia Mecânica.
• Conhecimento nos processos da área automotiva e agrícola.
Benefícios:
• Plano de saúde;
• Plano odontológico;
• Convênio com Farmácia;
• Previdência Privada;
• PPR;
• Cooperativa de Créditos;
• Restaurante na empresa;
• Clube;
• Seguro de vida.
Disponibilidade para residir em Jaboticabal, Taquaritinga ou Guariba.
* Se você é pessoa com deficiência ou reabilitado, cadastre seu currículo e teremos
o prazer de avaliar o seu perfil profissional e adequação a vaga divulgada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341101/gestor-de-controleautomotivo-pcm#sthash.aW1cTrHQ.dpuf
www.vagas.com.br

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

ELETRICISTA DE AUTOS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa a mais de 20 anos mercado, esta contratando eletricista de auto
especializado em som alarme elétrica geral está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: experiencia em elétrica de auto parte elétrica geral som alarme
Requisitos: um amplo conhecimento na area
Salário: a combinar
Benefícios: vale transporte
Observações: segunda a sexta das 8; 00 as 18; 00 e sábados das 8; 00 as 12; 00.
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site jcs.padrao@gmail.com para o
código de identificação da vaga elétrica de autos até o dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de eletricista de autos no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE PINTURA AUTOMOTIVA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Willela Moto Design está com 1 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!

Eletricista Automotivo
Código da vaga: v1355677
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Pereira Barreto / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 23 de Junho de 2016
Executa manutenção elétrica corretiva e preventiva nos equipamentos,
implementos veículos e máquinas do Grupo Santa Adélia, focando buscar a causa
raiz dos problemas evitando retrabalho. Busca ganhar eficiência em sua prestação
de serviços, executando-o com qualidade, rapidez e com o menor custo possível,
age como agente multiplicador de conhecimento e informações com o intuito de
aprimorar o conhecimento dos colegas de trabalho e fortalecer o senso de equipe.
Formação: Ensino Fundamental Completo.
Necessário experiência na área.
BENEFÍCIOS:
- Plano de saúde e odontológico;
- Restaurante na empresa;
- Seguro de vida;
- PPR (programa de participação dos resultados da empresa);
- Convênio com farmácia;
- Transporte para as cidades de Pereira Barreto e Ilha Solteira.
* Se você é pessoa com deficiência ou reabilitado, envie seu currículo e teremos o
prazer de avaliar o seu perfil profissional e adequação a vaga divulgada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1355677/eletricistaautomotivo#sthash.PMaW5Xqp.dpuf
www.vagasa.com.br

Gestor PCM Automotivo - Leme
Código da vaga: v1354061
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: Leme / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
Gestor PCM Automotivo - NE
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 a 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/v1354061/gestor-pcmautomotivo-leme#sthash.cjwDITna.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor de Manutenção Automotiva - Colhedoras
Código da vaga: v1347989
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Jaboticabal / SP / BR
Data de expiração: 09 de Julho de 2016
CONHECIMENTO:
Colhedoras, tratores e máquinas amarelas.
FORMAÇÃO:
Superior completo em engenharia mecânica.
BENEFÍCIOS:
Plano de saúde e odontológico;
Restaurante na empresa;
Seguro de vida;
PPR (programa de participação dos resultados da empresa);
Convênio com farmácia;
Transporte para as cidades de Jaboticabal, Taquaritinga ou Guariba.
* Se você é pessoa com deficiência ou reabilitado, envie seu currículo e teremos o
prazer de avaliar o seu perfil profissional e adequação a vaga divulgada.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347989/gestor-demanutencao-automotiva-colhedoras#sthash.CPt1sOAr.dpuf
www.vagas.com.br

Mecânico Diesel - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência com motor, câmbio, suspensão, freio. CNH: d/e.
Disponibilidade de horário.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: convênio médico + convênio odontológico + seguro de vida + plr +
fretado.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Mecânico - Louveira
Descrição Detalhada
Segmento: indústria (confecção)
Requisitos:
Experiência com injeção eletrônica.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no Local Ajuda de Custo
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

AUXILIAR DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS - Automotive & Ae
AkzoNobel329 avaliações- São Bernardo do Campo, SP.
Auxiliar de Operações Logísticas - Automotive & Aerospace Coatings (São Bernardo
do Campo - SP) - 2 vagas
Principais Responsabilidades:
- Executar tarefas operacionais relacionadas ao recebimento, estocagem, controle e
distribuição de materiais e produtos acabados;
- Separar os materiais (matérias-primas ou embalagens) e produtos acabados para
usos diversos, acompanhando as quantidades apontadas nas ordens de fabricação,
requisições de materiais e notas fiscais, respeitando o sistema “PEPS”;
- Receber as requisições a serem atendidas e retirar os materiais ou produtos
acabados do estoque, observando a quantidade, embalagem, código do item, lote,
validade, colocando-os em “pallets” apropriados;
- Utilizar carrinhos hidráulicos e outros equipamentos de movimentação adequados
a sua função;
- Preencher corretamente as informações necessárias nos controles e registros de
qualidade existentes na sua área;
- Zelar pela conservação de materiais, uniformes, EPI´s e equipamentos sob sua
responsabilidade, mantendo-os em local apropriado, bem como pela ordem e
limpeza do seu local de trabalho;
- Prestar rígida observância às normas e procedimentos de segurança, saúde e
meio ambiente da empresa.
Job requirements / Candidate profile Requisitos Necessários:
Ensino médio completo;
- Experiência anterior na função será considerado diferencial;
- Desejável conhecimento em Logística;
- Disponibilidade de horários;
- Residir em São Bernardo do Campo ou região.
www.indeed.com.br

AUXLIAR DE PRODUÇÃO
Betim, MG
Descrição Completa da Vaga: Nosso cliente é uma multinacional do segmento
automotivo e está contratando: Auxiliar de produção
Atividades de o cargo Montar bancos para automóveis, fazer o reparo, se
necessário e garantir a qualidade do produto.
Requisitos necessários Não é necessário experiência anterior Local de trabalho:
Betim Residir preferencialmente em Betim
Vaga Temporária (1 mês) De seg a sex, das 05h50 às 15h05 e, aos sábados
alternados, das 06h00 às 12h00.

Salário: R$ 5,48 por hora.
Benefícios: Vale Alimentação, Transporte, Refeição na empresa, PPR proporcional e
cesta básica. Disponibilidade para início imediato.
Emprego Minas Gerais
www.indeed.com.br

TÉCNICO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA
Rio de Janeiro, RJ.
*EXPERIÊNCIAS FORMAIS OU INFORMAIS NA FUNÇÃO SERÃO UM DIFERENCIAL
INFORMAÇÕES DA VAGA:
Local: RECREIO DOS BANDEIRANTES
Horário: 08h00minh às 18h00minh (SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA)
*SERÁ UM DIFERENCIAL POSSUIR LOGRADOURO PRÓXIMO AO LOCAL DA VAGA
(Recreio dos Bandeirantes)
OFERECEMOS: R$ 1.150,00 + VT (Bilhete Único) + Vale Refeição (R$15,00/ Dia) +
Assistência Odontológica + Assistência Médica (Após 03 meses)
Emprega Carioca
www.indeed.com.br

TÉCNICO EM PROCESSOS
Jacareí, SP
Atuará com métodos e processos em indústria automotiva;
Auxílio no plano de manutenção da fábrica;
Execução de manutenção ordinária de máquinas e dispositivos;
Realizará treinamento de operadores “on-the-job”.
Técnico em Processos (Protesista)
Área profissional: Industrial
Carga-horária: Segunda à sexta-feira, das 07h30 às 17h00 – (com disponibilidade
para trabalhar em qualquer outro horário, conforme necessidade).
Benefícios: Transporte, assistência médica e odontológica, PLR, restaurante.
Escolaridade mínima:
Técnico/Profissionalizante – Mecânica – Concluído – Obrigatório
Técnico/Profissionalizante – Mecatrônica – Concluído – Obrigatório
Idiomas: –
Inglês – Intermediário – Desejável
Informática: –

Pacote Office – Intermediário – Obrigatório
Experiências e qualificações:
Experiência comprovada em PLC, em transferência de tecnologia de máquinas e
equipamentos de produção.
Ter conhecimentos sólidos e práticos em rotinas e trâmites de processos produtivos
aplicados à melhoria continua.
Emprega São José
www.indeed.com.br

Técnico Instalador
Gi Group196 avaliações- São Paulo, SP.
Nosso cliente é uma empresa nacional de grande porte no segmento de segurança
veicular
Principais Responsabilidades:
Executar instalações, manutenções e retiradas de equipamentos de segurança
veicular (rastreadores), check list de serviços, realização de testes e finalização de
ordem de serviço.
Requisitos necessários:
Necessário Formação Técnica em Elétrica, eletrônica, Mecatrônica e afins.
Desejável experiência na área (preferencialmente no segmento); Desejável
experiência na área de manutenção/ reparo elétrico automotivo.
Necessário conhecimento em eletro/Eletrônica (preferencialmente veicular);
Conhecimento de uso de ferramentas específicas como multímetro.
Informações Adicionais:
Regime de contratação: Efetivo
Horário de trabalho: Horário Comercial, de Segunda a sábado.
Salário compatível com o mercado.
Benefícios: Vale Transporte, Vale refeição, Plano Médico e Odontológico, Convênio
Farmácia.
Local de trabalho - Santo Amaro
www.indeed.com.br

MECANICO DE AUTOS
Campinas, SP
Alinhamento, Balanceamento, Mecânica de autos, Injeção.
Requisitos: Alinhamento, Balanceamento, Mecânica de autos, Injeção.

Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: por favor, entregar o currículo na Rua Comendador Bernardo Alves
Teixeira, 123 SOMENTE a partir de segunda dia 13/06.
Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo até o endereço Rua
Comendador Bernardo Alves Teixeira, 123, para a vaga de Mecanico de Autos aos
cuidados de Roberto / Marcio até o dia 17/06/2016.
Emprega Campinas
www.indeed.com.br

IS Solutions Senior Support Analyst
HR Communications Manager- Taubate, SP
Mission:
Provide day by day users support on SAP system following Scoop Rules.
Activities:
Support and enhance various functional aspects of the SAP system landscape
including troubleshooting of application problems, performing system configuration
requests, and analysis of business requirements and their translations into SAP
specific context
Develop requirements, business specifications, and testing documents;
Perform unit testing in development and quality assurance and recommend test
scenarios.
Manage daily issues and problem solving for a variety of functional areas
Provide training and support to users
Recommend policies/procedures regarding program specific requirements;
communicate change to related areas
Research and recommend enhancements of SAP functional areas;
Request to Core Team new techniques and innovative approaches to enhance
system functionality and automate business processes;
Ensure internal controls and standards are maintained
Professional Background:
Graduation on IS Sciences or related areas.
Fluent English
Spanish desirable
Solid experience as SAP R/3 Support Analyst.
Advance Knowledge in: Supply Chain Flows (PP/MM/SD), SAP Brazil Localization
(IVA, CST, CFOP), Nfe
Basics Knowledge in FI/CO
Desirable experience in EDI and Idocs
Available for Short Term Trips
Good Communication and Team Work are apreciated
Experience in Automotive Industry will be considered a plus.
www.indee.com.br

AUXILIAR DE MECÂNICA
Rio de Janeiro, RJ.
(AUTOMOTIVO)
REQUISITOS: - Curso Técnico de MECÂNICA AUTOMOTIVA COMPLETO (AULAS
TEÓRICAS + ESTÁGIO EM MECÂNICA AUTOMOTIVA)- Organização, Seriedade e
Foco.
*EXPERIÊNCIAS FORMAIS OU INFORMAIS NA FUNÇÃO SERÃO UM DIFERENCIAL
INFORMAÇÕES DA VAGA:
Local: RECREIO DOS BANDEIRANTES
Horário: 08h00minh às 18h00minh (SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA)
*SERÁ UM DIFERENCIAL POSSUIR LOGRADOURO PRÓXIMO AO LOCAL DA VAGA
(Recreio dos Bandeirantes)
OFERECEMOS: R$ 1.150,00 + VT (Bilhete Único) + Vale Refeição (R$15,00/ Dia) +
Assistência Odontológica + Assistência Médica (Após 03 meses)
Emprega Carioca
www.indeed.com.br

Montador de Bancos
Rio de Janeiro, RJ.
Empresa no segmento de forração de bancos automotivos contrata: Cargo:
Montador de Bancos Número de vagas: 4 Descrição do cargo / Responsabilidades:
Montagem de bancos automotivos. Vaga Efetiva de Início Imediato. Formação e
experiências requeridas: Necessário Experiência na área. Bairro: São Cristóvão
Cidade: Rio de Janeiro Benefícios: - Vale Transporte; - Vale Alimentação; Horário
de Expediente: Segunda à Sexta, de 08h00min às 18h00min Salário: R$ 1.300,00.
RioVagas
www.indeed.com.br

Engenheiro Projetista
Seleção Engenharia- Cascavel, PR.
Elaborar termo de referência contendo diretrizes para contratação de estudos,
projetos e serviços.
Ensino Superior completo em (Engenharia Mecânica, Industrial, Automotiva ou
Produção).

Conhecimento em AutoCAD, Solid Works e informática básica (pacote Office).
Idioma(s):
Conhecimento de Informática: AutoCAD (Avançado), SolidWorks (Avançado).
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Convênio com farmácia, Estacionamento, Restaurante na empresa, Seguro de vida
em grupo, Transporte fornecido pela empresa.
Tipo de Contratação: CLT
Área de atuação: Projetos
Especialidade: Automobilística, Mecânica, Metalúrgica.
Tipo de Obras: Industrial
Cursos: Graduação em Engenharia Automotiva, Graduação em Engenharia de
Produção, Graduação em Engenharia Industrial, Graduação em Engenharia
Mecânica.
Disponibilidade para Mudança: Indiferente | Disponibilidade para Viagem:
Indiferente | Possuir Veiculos: Indiferente | Possuir CREA: Indiferente | Habilitação:
www.indeed.com.br

Operador de Montagem
RH Automotive- Araquari, SC.
Técnicas
Função desejada:
Técnico Mecânica
Escolaridade:
2º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SC-Araquari
Salário:
À combinar
Requisitos/Comentários sobre a vaga:
Como Operador de Montagem você será responsável por alcançar as metas dentro
do seu grupo em termos de qualidade, produção, volume e organização da área de
trabalho, montando as partes necessárias para os grupos de construção
correspondentes de acordo com a especificação do processo BMW e manual de
montagem.
Você também será responsável por garantir de forma proativa a fluidez do
processo, mesmo durante a ausência temporária do líder da equipe, para alcançar
as metas de produção realizando o cronograma de produção diariamente e
participando de atividades de melhoria contínua.
Nessa função você será responsável por agir como um modelo nos procedimentos
de grupo (montagem manual, instruções de trabalho e plano de controle dinâmico),

além de operar máquinas e equipamentos do processo de montagem. Neste
sentido, você irá atuar de uma forma multifuncional, auxiliando no treinamento de
outras pessoas de sua equipe nas estações de trabalho, bem como, ajudando a
escrever as Instruções Padrão de Trabalho para suas ações de acordo com as
informações da Área de Planejamento.
Adicionalmente, você também deve contribuir ativamente para o sistema de
produção enxuto, para melhor utilização dos recursos, evitando desperdícios e
auxiliando o líder da linha no balanceamento das atividades.
Qualificação
Educação:
•Ensino Médio completo.
•Ensino Técnico em mecânica/engenharia (desejável não obrigatório).
Conhecimentos/Habilidades:
•Foco em qualidade.
•Habilidade com atividades manuais.
•Iniciativa.
•Conhecimento do processo de produção enxuta e de métodos de qualidade.
•Habilidade para trabalho em equipe.
Experiência:
•Experiência em linhas de produção, preferencialmente na área automotiva.
Outros:
•Disponibilidade para trabalhar em turnos.
Quantidade de vagas: 1
www.indeed.com.br

ELETRICISTA DE CAMINHÃO DIESEL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: O profissional será responsável pelo diagnóstico de falhas,
elaboração de orçamentos e outras atividades de acordo com a necessidade da
área.
Requisitos: Ampla experiência anterior na função com diagnostico de falhas,
remoção e instalação de componentes elétricos, conhecimentos no funcionamento
(Alternador, Motor de Partida), diagnosticar falha nos módulos de comando,
elaboração de orçamento conforme pré-diagnóstico. Conhecimento em
Manutenções Preventivas. Ensino fundamental completo, residir em Campinas.
Salário: a combinar
Benefícios: VT + VA (250,00) + CB + Premiação Variável.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Adriana para o email rh@achi.com.br com a sigla Eletricista Diesel no campo assunto até o dia
23/06/2016.
Veja outras vagas de Eletricista de caminhão diesel no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

BORRACHEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
RHF Talentos está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Montar e desmontar pneus, alinhar pneus e rodas, calibragem e
balanceamento de pneus.
Requisitos: NECESSÁRIO CNH-D, TER EXPERIENCIA COMPROVADA NA ÁREA
Conhecimento em linha amarela-terraplanagem e pavimentação, caminhões e
veículos de passeios. Enviar seu currículo somente se estiver dentro do perfil
solicitado nos pré-requisitos
Salário: R$ 1.800,00
Benefícios: VT + VR(18,05)
Observações: Será um diferencial ter experiência com as marcas New Holanda,
Caterpillar, Volvo ou Volks. Horário de segunda a quinta das 07h00min às
17h00min e sexta das 07h00min às 16h00min.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana para o e-mail
recrutamento@rhf.com.br com a sigla BORRACHEIRO no campo assunto até o dia
20/06/2016.
Veja outras vagas de BORRACHEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ELETRICISTA MANUT CAMINHÕES / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
CAMPINAS RH em parceria com empresa. está com 1 vaga(s) em aberto para
SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Ampla experiência anterior na função com diagnostico de
falhas, remoção e instalação de componentes elétricos, conhecimentos no
funcionamento (Alternador, Motor de Partida), diagnosticar falha nos módulos de
comando, elaboração de orçamento conforme pré-diagnóstico. Conhecimento em
Manutenções Preventivas.
Requisitos: Ensino fundamental completo, cursos na área, residir em Campinas e
região.
Salário: R$ 1.800,00
Benefícios: VT + VA (250,00) + CB + Premiação Variável.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sirlene para o email selecao@campinasrh.com.br com a sigla Eletricista Caminhão no campo
assunto até o dia 20/06/2016.
Veja outras vagas de ELETRICISTA MANUT CAMINHÕES no Emprega Campinas. É
100% grátis!

BORRACHEIRO PNEU PESADO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Reparo e manutenção de pneus
Requisitos: Experiência com reparo e manutenção de Pneus Pesados
Salário: a combinar
Benefícios: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de thais para o e-mail
vagas@myjobrh.com.br com a sigla BORRACHA no campo assunto até o dia
20/06/2016.
Veja outras vagas de BORRACHEIRO PNEU PESADO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

MECÂNICO
São José dos Campos, SP.
Requisitos: PREFERENCIA PARA PROFISSIONAIS COM EXPERIÊNCIA NO SEGMENTO
DE CENTRO AUTOMOTIVO COM EXPERIÊNCIA EM ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO, FREIOS, SUSPENSÃO, INJEÇÃO ELETRÔNICA E CORREIA
DENTADA.
ENSINO MÉDIO COMPLETO
RESIDIR NA ZONA SUL / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
Atividades a Serem Desenvolvidas: ALINHAMENTO
BALANCEAMENTO
MECÂNICA EM GERAL
Salário: ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL
Benefícios Oferecidos: Vale Transporte
Horário e Dias a Trabalhar: HORÁRIO COMERCIAL
SEGUNDA A SABADO
Observação: IMPRESCINDÍVEL POSSUIR EXPERIENCIA NA ÁREA. CURRÍCULOS QUE
NÃO ATENDAM OS REQUISITOS SERÃO DESCARTADOS.
SERÁ APLICADO TESTE PRÁTICO.
Emprega São José
www.indeed.com.br

Preparador de Pintura Automotiva
Brasília, DF
•Segmento: automotivo. Região / Bairro: Asa Norte. Atividades. Preparação em
geral para pintura automotiva.

Requisitos: Ensino médio completo. Conhecimento informática básica. CNH b.
Desejável experiência na área de preparação de pintura automotiva. Dias da
Semana: Não Informado. Horário / Período: A definir.
A empresa oferece: Salário: a combinar. Comissionado: Sim. Benefícios: Vale
Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio Odontológico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
Caderno Nacionalwww.indeed.com.br

Técnico - Encarregado de Manutenção Elétrica
Contagem, MG
•Atividades. Liderar a equipe de manutenção elétrica preventiva e corretiva da
frota de ônibus da empresa. Cumprir o cronograma de manutenção junto com a
equipe das áreas de elétrica, mecânica e lanternagem. Avaliar os veículos para
manutenção.
Distribuir as atividades de manutenção entre a equipe. Requisitos. Necessária
experiência como encarregado de manutenção elétrica de veículos e com gestão de
equipes. 2º grau completo.
Desejável curso técnico na área de elétrica de autos /automotivo. Conhecimento
básico pacote office. Dias da Semana: De segunda-feira à sábado. Horário /
Período.
Comercial. Trabalha aos sábados. A empresa oferece. Salário: a combinar.
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio
Médico. Forma de contratação: CLT. Os interessados na oportunidade deverão
encaminhar o currículo atualizado informando a pretensão salarial.
Caderno Nacional
www.indeed.com.br

Lubrificador de Automóveis
Posto Buriti- Goiânia, GO.
Ensino médio completo. De seg-sab Necessário experiência como trocador de óleo.
Benefícios: vale alimentação + vale transporte Atividades: as atividades a serem
realizadas pelo profissional devem ser com total responsabilidade, eficiência e
qualidade. Vagas próximo ao shopping passeio das águas e casas de show play. .
Disponibilidade de início imediato. Obs.: se possível anexe seu currículo no
momento da candidatura.

Operacional
Lubrificador de Automóveis (Outros)
Uma vaga(s)
Goiânia (Estado Goiás)
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

Indústria Multinacional do Segmento Automotivo
Page Personne - Pernambuco
Responsável pela elaboração do plano de produção com a execução do
planejamento da empresa, bem como programação e controle de estoque e
almoxarifado; •Acompanhamento diário de materiais, elaboração de planos de
compras e monitoramento dos processos produtivos;
•Acompanhar e controlar devolução e troca de insumos reprovados, assim como
administrar e controlar a saída de produto acabado e controle de tópicos críticos de
abastecimento de materiais;
•Administrar recursos fabris com objetivo de maior produtividade e redução de
custos.
O candidato •Perfil ativo, disposto e com boa energia;
•Resiliência para atuação sob pressão e senso de autogestão;
•Excelente comunicação;
•Capacidade analítica e raciocínio abstrato.
O que está sendo ofertado •Salário atrativo + Benefícios + Possibilidade sólida de
desenvolvimento.
www.indeed.com.br

COMERCIAL

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

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

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

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!

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

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

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

Consultor Comercial
Código da vaga: v1357044
Nível hierárquico: Pleno
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
Descrição da oportunidade:
Responsável pela gestão de carteira de clientes, prospecção e mapeamento de
oportunidades;
Elaborar propostas comerciais e realizar follow up com clientes;
Promover a fidelização dos clientes por meio de relacionamento e acompanhamento
técnico;
Promover o atingimento das metas comerciais, bem como o sucesso da estratégia
em toda a região atendida;
Gerenciar informações comerciais através de relatórios de vendas.
Qualificação:
Superior completo ou cursando em Administração, Marketing ou áreas afins;
Experiência sólida em vendas externas/técnicas;
CNH Categoria B;
Possuir veículo próprio;
Comunicação, relacionamento interpessoal, gestão de processos, visão estratégica,
boa capacidade de negociação e organização.
Remuneração:
A combinar
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357044/consultorcomercial#sthash.NYN3hB5y.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE COMERCIAL I
Código da vaga: v1357024
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Jaú / SP / BR
Data de expiração: 27 de Junho de 2016
Responsável pelo controle de Anatel e análise de indicadores.
Desejável: Superior completo ou cursando.
Obrigatório: Excel avançado.
BENEFÍCIOS: Salário fixo, VT, VR ou VA. Assistência médica e odontológica
(extensivo a cônjuge e filhos), PPR (Plano de Participação nos Resultados), Seguro
de Vida, Desconto nos Produtos da empresa (TV a cabo, Internet e Telefone).

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357024/assistente-comerciali#sthash.tplVL4B7.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Vendas Senhor (Crédito/Caixa)
Código da vaga: v1356766
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Junho de 2016
Atividades:
Realizar a venda de serviços financeiros e telemarketing;
Realizar a análise e liberação de crédito;
Operar o caixa;
Contribuir com atingimento de metas da loja.
Requisitos necessários:
Ensino Médio Completo (2º Grau);
Pacote Office intermediário.
Competências necessárias:
Cortesia no Atendimento;
Liderança;
Organização;
Espírito de Equipe.
Salário e Benefícios:
Assistência Médica e Odontológica;
Vale Refeição ou Alimentação;
Previdência Privada;
Bolsa de Estudos;
Cheque Mãe;
Plano de Carreira;
Treinamentos internos.
INTERLAGOS 2255
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356766/assistente-de-vendassr-credito-caixa#sthash.OghKJ0hh.dpuf
www.vagas.com.br

CONSULTOR DE VENDAS LÍDER - Sales Consumer - Retail Store - Loja Norte
Sul Plaza Shopping - TCO
Código da vaga: v1356716
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Campo Grande / MS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Junho de 2016
Descrição das Atividades
Gestão de pessoas, condução de reuniões, contagem de estoque, venda e
atendimento ao cliente.
Conhecimento e Experiência Desejável
Desejável segundo grau completo;
Desejável experiência com vendas/Telecom, gestão de pessoas.
Empresa e Local de Trabalho
TIM Sede - TCO - Campo Grande/MS
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356716/consultor-de-vendaslider-sales-consumer-retail-store-loja-norte-sul-plaza-shoppingtco#sthash.wJR0uNc1.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Comercial
Código da vaga: v1353525
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
Local de trabalho: Brasília
Horário: Segunda a Sexta feira de 9h às 18h.
Atividades:
Coordenação da loja e gestão de equipe;
Atingimento de metas individuais e global;
Atendimento ao público;
Administração de conflitos e interesses;
Acompanhamento dos indicadores de resultados;
Treinamento de novos funcionários;
Experiência com crédito consignado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353525/coordenadorcomercial#sthash.gct91xD3.dpuf
www.vagas.com.br

Promotor de vendas - Temporário
Código da vaga: v1360482
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Juiz de Fora / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Julho de 2016
Atividades:
Será responsável pelo abastecimento de loja, conforme orientação fará
implementação de materiais de visibilidade, displays, ilhas, ponto extra e
precificação. Realizará o relacionamento com a loja.
Requisitos necessários:
Ensino Médio ou Técnico Completo.
CNH categoria A e moto própria.
Informações sobre o contrato:
Local de trabalho: Juiz de Fora / MG
Regime de contratação: Temporária
Horário: de segunda à sábado das 07h00min às 15h20min
Salário: R$ 1.171,00
Benefícios: Reembolso de Km, R$ 83,00 de vale alimentação por mês, R$ 16,00 de
vale refeição por dia.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360482/promotor-de-vendastemporario#sthash.U8SES0zg.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Vendas e Operações - Ipatinga
Código da vaga: v1360483
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Ipatinga / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Julho de 2016
Atividades do cargo: Será responsável pela gestão das lojas, garantindo o
atingimento das metas de vendas, implantação dos processos de rotina e
desenvolvimento e capacitação de equipes.
Requisitos necessários: Ensino superior completo e experiência no segmento de
varejo.
Informações sobre o contrato:
Contrato Efetivo
Jornada de trabalho: Seg a sext – 08h00min as 18h00min e aos sábados de
08h00min às 12h00min;
Salário: compatível com o cargo no segmento da empresa + comissão sobre
faturamento e atingimento de metas.

Benefícios: Seguro de Vida em Grupo, Cartão Combustível (R$ 450,00), VR
(R$346,50), Previdência Privada, Plano de saúde, plano odontológico e carro da
empresa.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360483/coordenador-devendas-e-operacoes-ipatinga#sthash.F6qoDjFU.dpuf
www.vagas.com.br

Representante Comercial
Código da vaga: v1360096
Nível hierárquico: Técnico
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Julho de 2016
As atividades serão ligadas a representação de produtos com visitação aos clientes
com roteiro determinado pelo superior, apresentação aos clientes do portfólio e
catálogo, negociação de volumes, acompanhamento da exposição dos produtos nos
pontos de venda, buscando sempre a melhoria na exposição dos mesmos.
Desejável experiência em vendas no segmento de bens duráveis.
Desejável possuir empresa (LTDA ou EIRELI)
Disponibilidade para viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360096/representantecomercial#sthash.ECy2AJz8.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Comercial Sênior
Código da vaga: v1360060
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Julho de 2016
Atendimento a novos clientes na venda de estandes, prospecção de novos clientes,
visitas externas, interface entre o cliente e a área de projetos, acompanhamento na
entrega do produto final e relatórios de vendas.
Pré-Requisitos:
-Graduação em Administração, Marketing, Comércio Exterior ou áreas afins.
-Experiência comercial no ramo de eventos

-Sólida experiência na área comercial
-Inglês avançado será diferencial
Competências Necessárias:
-Desenvoltura em negociações
-Postura pró-ativa
-Motivação para buscar novos parceiros e soluções
Pacote de Benefícios:
-Salário + comissões
-Benefícios compatíveis com o mercado
Local de trabalho: Barra da Tijuca - RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360060/consultor-comercialsenior#sthash.IFLedAdN.dpuf
www.vagas.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

Supervisor Comercial - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: móveis
Atividades:

Elaborar estratégia de atendimento e vendas, desenvolver ações comerciais para
aumento de mercado, treinamentos técnicos, acompanhamento dos vendedores em
visitas aos clientes.
Participação em negociações de grande porte
Relatórios mensais, controles de metas e indicadores.
Responsável por 04 filiais em estados diferentes.
Requisitos:
Provir do segmento de software
Formação
Superior completa e experiência em gestão de equipes.
Disponibilidade para viagens constantes
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 Vendas – Mariana/MG
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 a 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

Consultora Técnica Comercial - Ribeirão Preto
Descrição Detalhada
Requisitos:
Superior na área de saúde, preferencialmente nutrição.
Experiência na área de vendas / comercial
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Auxílio Combustível, Celular Fornecido pela Empresa,
Bonificação, Veículo da Empresa, Outros.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Representante Comercial - São Paulo
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

Supervisor de Vendas - Taubaté
Descrição Detalhada
Requisitos:
Segundo grau ou superior completo.
Experiência na área.
Residir em Taubaté, Tremembé e Pinda.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

VENDEDOR EXTERNO / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Net serviços de comunicação SA está com 3 vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: PROSPECÇÃO E VENDAS PESSOAIS DE MULTISERVIÇOS DA
NET. DISPONIBILIDADE PARA ATUAR EM PLANTÕES DE VENDA/POSSUIR CARRO
PRÓPRIO vendas porta a porta
Requisitos: EXPERIÊNCIA COM VENDAS EXTERNAS, Ensino médio completo,
Conhecimento em Informática POSSUIR CARRO PRÓPRIO.
Salário: a combinar

Benefícios: ASSISTÊNCIA MÉDICA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, VALE
REFEIÇÃO, AJUDA DE CUSTO, PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS E SEGURO DE
VIDA.
Observações: Regime de contratação CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de JORGE para o email vagasecurriculosnet@gmail.com com a sigla vendedor externo no campo
assunto até o dia 20/06/2016.
Veja outras vagas de VENDEDOR EXTERNO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Gerente de Loja
Código da vaga: k4256-8
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Balneário Camboriú/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 10/06/2016
Previsão de encerramento: 24/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UI1Tgw

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
Código da vaga: k7-3322
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/06/2016
Previsão de encerramento: 30/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/25FCOeQ

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!

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

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 a 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/conections).
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 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

Coordenador de Customer Services - Campinas
Descrição Detalhada
Requisitos:
Superior completo em marketing ou áreas correlatas.
Experiência na função
Inglês intermediário.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico,
Seguro de Vida.
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

Analista de Marketing - Taubate
Descrição Detalhada
Atividades:
Atuará com elaboração e distribuição de materiais gráficos promocionais e
institucionais, tais como: catálogos, folders, apresentações, conteúdos para mídias
sociais, google adwords, google analytics, facebook ads e seo.
Desenvolvimento de materiais para PDV e também de estruturas e materiais para
eventos
Apoio com a criação de layouts para internet / e-mail marketing e criação de textos
publicitários.
Requisitos:
Escolaridade: técnico ou superior incompleto ou superior completo.
Cursos: publicidade e propaganda ou cursos relacionados.
Necessário experiência na área de marketing.
Experiência com execução de atividades administrativas do departamento de
marketing.
Assistência no desenvolvimento e implantação de ações de marketing, pesquisas de
mercado e campanhas publicitárias e promocionais.
Experiência em coreldraw, excel básico, photoshop e indesign.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar

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

Assistente de Trade Marketing - Campinas
Descrição Detalhada
Requisitos:
Graduado ou estar cursando administração ou marketing
CNH
Dias da Semana: De segunda-feira à sábado
Horário / Período:
Das 09h00min horas às 18h00min horas
Trabalha aos sábados das 09h00min às 15h00min
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Convênio Médico, Auxílio Combustível.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de Marketing - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: indústria (farmacêutica)
Atividades:
Experiência em liderança de equipe de marketing
Experiência com lançamento e acompanhamento de novos produtos no mercado e
ações promocionais
Análises mercadológicas
Requisitos:
Curso superior completo em marketing, economia, administração de empresas.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Assistente de Marketing - Guarulhos
Descrição Detalhada
Atividades:
Auxiliar no planejamento e acompanhamento dos eventos e campanhas
institucionais
Análise em conjunto com o líder imediato, os projetos de planejamento e aprovação
das ações de marketing.
Executar atividades administrativas do departamento de marketing
Requisitos:
Experiência na função
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$3001,00 à R$4000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Café da Manhã, Seguro de Vida.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Comunicação Pleno
Código da vaga: v1356478
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Junho de 2016
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
•
Planejar e conduzir planos de comunicação incluindo ações táticas,
treinamentos e campanhas de incentivo para diversos segmentos de mercado;
•
Constante busca de informações com áreas de suporte internas e/ou fontes
externas para melhor embasamento das ações;
•
Relacionar-se com agências de promoção e mídia bem como demais
fornecedores (gráfica produtora de vídeo, etc);
•
Garantir o planejamento da produção de peças de comunicação controlando
sua qualidade e entrega no prazo;
•
Relacionamento e proximidade com equipe comercial, planejamento e
comunicação interna;
* Imprescindível: Superior Completo em Publicidade e Propaganda, Marketing ou
Comunicação Social.
É necessário conhecimento intermediário no Pacote Office e Idioma Inglês.

** Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição e Alimentação + Assistência Médica
e Odontológica + Convênio Farmácia + Previdência Privada + Seguro de Vida +
Academia.
** Local de Trabalho: Região Central de SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356478/analista-decomunicacao-pleno#sthash.tj6Tanjr.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Comunicação- RJ
Código da vaga: v1355075
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
Requisitos Necessários:
•Ensino superior completo.
•Experiência na área de comunicação.
•Experiência com branding.
•Experiencia com comunicação em eventos será considerado um diferencial.
•Boa capacidade de comunicação oral e verbal.
•Capacidade de trabalhar sobre pressão e com alta demanda.
•Habilidade para trabalhar com cumprimento de prazos.
•Inglês fluente (Será testada a comunicação escrita e oral).
Atividades a serem desempenhadas:
•Coordenar o processo de comunicação dos convidados do evento.
•Gerenciar o engajamento dos convidados junto o cliente.
•Gerenciar as relações com os líderes de mercado, focando em seus requerimentos
específicos de comunicação.
•Dar suporte com a marca e elementos criativos.
•Monitoramento e gerenciamento de todas as informações relevantes recebidas dos
convidados.
•Ponto de chegada dos convidados antes da chegada dos mesmos na cidade.
•Durante o evento, gerar e distribuir os relatórios para cada área operacional.
Salário: A combinar
Oportunidade para atuação em projeto temporário.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1355075/gerente-decomunicacao-rj#sthash.XANq4U0f.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Desenvolvimento Organizacional e Comunicação Sr
Código da vaga: v1356094
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Junho de 2016
Desenvolver e implementar programas de treinamento, desenvolvimento
profissional e comunicação interna, visando melhorar continuamente a capacitação
técnica e desempenho individual e coletivo dos colaboradores, bem como assegurar
a difusão de informações para a empresa, através de ações e programas de
comunicação interna.
Salário: R$7000,00
Benefícios: Convênio Estacionamento ou VT, VR, VA, Plano de Saúde e
Odontológico, Seguro de vida.
Horário Comercial Segunda a Sexta
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356094/analista-dedesenvolvimento-organizacional-e-comunicacao-sr#sthash.SGgnEHZt.dpuf
www.vagas.com.br

Cinegrafista II
Código da vaga: v1355493
Nível hierárquico: Técnico
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Junho de 2016
O QUE FAZ:
Operar equipamentos de captação de vídeo profissional.
Responsável pela gravação do programa Estúdio C.
Auxiliar na captação dos programas da rede.
CARACTERÍSTICAS:
Desejável superior completo ou cursando.
Conhecimento em equipamentos Sony.
Conhecimento básico em fotografia.
conhecimento básico de edição e noções em captação de áudio.
Disponibilidade para escalas e viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1355493/cinegrafistaii#sthash.IN82qcfd.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Sênior
Código da vaga: v1348805
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Principais Atividades:
Responsável por gerir e facilitar o processo de comunicação interno e externo da
organização;
Supervisionar as estratégias de propaganda, marketing e promoções; Implantar
ações de relações públicas e assessoria de imprensa; Estabelecer e administrar as
políticas, práticas e procedimentos específicos para as atividades sob sua
responsabilidade.
Requisitos:
Ensino Superior Completo em Jornalismo;
Experiência em comunicação e marketing;
Domínio Pacote office.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348805/analista-decomunicacao-senior#sthash.PGx7nwJ0.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista de Comunicação e Marketing - América Latina
Código da vaga: v1360367
Nível hierárquico: Gerência
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Julho de 2016
Principais responsabilidades
Trabalhar em parceria com as áreas de Negócios, Produtos, Comunicação e
Marketing para desenvolvimento e gestão de campanhas de comunicação e eventos
(internos e externos).
Desenvolvimento e implantação do plano de comunicação alinhado às diretrizes da
região.
Gestão do budget.
Aplicar os princípios de marketing aos planos e atividades de comunicação.
Gestão de desenvolvimento dos canais de comunicação: publicidade impressa e online, Feira de Negócios, seminário, conferências, relações com a mídia, impressos e
informação de produto e marketing online, canais e ferramentas digitais, branding,
promoções.
Estabelecer e gerenciar métricas para garantir a eficácia da ações em relação aos
objetivos do plano de comunicação.
Requisitos:

Sólida experiência em comunicação (interna e externa) e/ou marketing corporativo.
Experiência em indústria B2B multinacional.
Experiência com reporte internacional.
Formação acadêmica:
Formação superior completa preferencialmente em Marketing, Comunicação ou
áreas afins.
Especialização, pós-graduação ou MBA em Marketing será um diferencial.
Idiomas:
Inglês: fluente para conversação e escrita. O idioma será avaliado durante o
processo.
Espanhol: avançado para conversação e escrita. O profissional precisa ser capaz de
manter conversação. O idioma será avaliado durante o processo.
Local de trabalho: São Paulo, SP. Necessita ter disponibilidade para viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360367/especialista-decomunicacao-e-marketing-america-latina#sthash.L4101u5V.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação
Código da vaga: v1358436
Nível hierárquico: Pleno
Local: Joinville / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Analista de Comunicação
Formação mínima: Comunicação Social – Jornalismo ou Relações Públicas
Formação desejável: Pós-graduação em planejamento de comunicação
Experiências desejáveis
- Comunicação interna: atuação em indústria e/ou agência de comunicação.
- Redação: prática em redação jornalística e institucional com atuações em veículos
de comunicação ou outras empresas.
Atividades a serem realizadas
- Atendimento in loco ao cliente, interface com as 11 unidades.
- Organização das demandas e atendimento delas (ou repasse à agência)
- Interface entre o cliente e a Prefácio
- Geração de conteúdos e formatação para quadro de avisos, comunicados,
intranet.
- Criação de materiais de rotina (apresentações, cartazes, e-mails).
- Levantamento de briefings de campanhas e ações
- Acompanhamento dos jobs, desde o briefing até a entrega final ao cliente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1358436/analista-decomunicacao#sthash.51JD6NNK.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Comunicação
Código da vaga: v1359297
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Julho de 2016
Responsável pela Coordenação do departamento de assessoria de imprensa;
Relacionamento com veículos de mídia;
Relacionamento com clientes.
Formação Superior: Jornalismo
Desejável experiência em planejamento de comunicação e mkt; experiência na
elaboração de releases e textos para os diversos segmentos da comunicação.
Flexibilidade de horário e disponibilidade para viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1359297/coordenador-decomunicacao#sthash.TeSfeS3N.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Sênior
Código da vaga: v1358585
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Julho de 2016
Principais Responsabilidades:
Auxiliará na elaboração e estruturação de estratégias e ações de marketing online e
off-line
Criar conteúdo para canais de comunicação on-line e off-line
Desenvolvimento de textos, publicação de conteúdo e gestão e monitoria de redes
sociais.
Elaboração de relatórios de acompanhamento.
Definição e análise de métricas e indicadores de comunicação, marketing digital e
off-line.
Planejamento e gestão de campanhas de mídia online
Implementar e avaliar soluções de marketing digital
Avaliação do desempenho e planejamento das ações de todas as estratégias de
marketing
Requisitos:
- Superior completo em Administração de Empresas, Marketing, Publicidade e
Propaganda, Jornalismo e/ou áreas relacionadas;
- Imprescindível Inglês Avançado;
Localização: São Paulo - Zona Sul.

* Remuneração compatível com o mercado + Benefícios: Vale-transporte,
Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale-Refeição, Vale-Alimentação,
Seguro de Vida, Auxílio Creche e Previdência Privada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1358585/analista-decomunicacao-senior#sthash.yURgu8WZ.dpuf
www.vagas.com.br

ARTE FINALISTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: O profissional será responsável por grande demanda de
produção e finalização de produtos gráficos, tais como: criação de cartões de
visitas, banners, flyers, folhetos, apostilas, encadernações, classificações e
criações.
Requisitos: Escolaridade: Ensino Médio Completo. Necessário experiência com
CorelDraw e Photoshop e rotinas de gráfica rápida: desde a criação, passando por
impressão e acabamento.
Salário: R$ 1.202,00
Benefícios: VT, VA, comissão, almoço no local e assistência médica.
Observações: Contratação: CLT De segunda a sexta feira, horário comercial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Lívia para o e-mail
rhcontratacao@terra.com.br com a sigla arte finalista no campo assunto até o dia
20/06/2016.
Veja outras vagas de Arte Finalista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Promotor Merchandising (Home Center / Roteiro - RJ)
Requisitos:
Ensino Médio Completo (Graduação concluída será considerado diferencial)
Experiência com Merchandising e Vendas em PDV
Experiência em campo, como promotor motorizado;
Como diferencial a atuação anterior em varejo e casas de construção;
Possuir carro e CNH B com documento regular;
Disponibilidade para viajar pela empresa.
Atribuições:
Vestir os PDVs com materiais de comunicação;
Ações em PDV e outros locais (feiras e eventos em parceria com os clientes);
Identificação de situações no PDV que possam impactar o resultado;

Aplicar treinamento para os vendedores as lojas/clientes;
Atingir as metas estabelecidas de merchandising;
Conquistar visibilidade da marca no PDV;
Reportar todos os relatórios exigidos no sistema mobile, como leitura de preço,
estoque, sellin e sellout, roteiro.
Remuneração: R$ 1.300,00
Benefícios: Ajuda de custo R$ 600,00 + VR + Cesta Básica + KM
Horário: 2ª a sábado (necessário viajar pela empresa, disponibilidade em torno de
uma semana em viagem).
Interessados poderão encaminhar currículo para recrutamento.rj@nvh.com.br,
colocar no campo assunto: Promotor Merchan.

ANALISTA DE MARKETING / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa situada no centro de Campinas está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuar no gerenciamento e análise de campanhas de mídias
sociais, análise de campanhas no Google Adwords, Facebook, acompanhamento
para otimizar a publicidade e o ROI. Fazer estratégia e execução para pesquisas e
aquisições de usuários pagos, SEM/SEO, entre demais atividades.
Requisitos: Necessário ter experiência com estratégias de publicidades pagas e
implementações, Google Adwords, publicidade para consumidores mobile, análises
digitais, Google Analytics, Display e Youtube. Ensino Superior completo ou
cursando. Conhecimento em pacote Office (Excel). D
Salário: a combinar
Benefícios: VR + VT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rh para o e-mail
recursoshumano8@gmail.com com a sigla Analista de MKT no campo assunto até o
dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de Analista de Marketing no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Aux. de Visual Merchandising
Para as filias localizadas no Centro RJ, Norte Shop. Tijuca, Duque de Caxias,
Bonsucesso.
Requisitos:
-Responsável por garantir o padrão de exposição e sinalização das lojas auxiliando
o Vitrinista;

-Participar da arrumação das lojas que serão inauguradas
-Ter interesse em moda, merchandising e design.
- Desejável estar cursando ou ter curso na área.
Salario:
R$976,00 + VT + Plano de saúde(depois dos 3 meses de experiência).
Os interessados devem encaminhar o currículo para selecaorh098@gmail.com.
Colocar no assunto Aux. de Vitrine.

EDUCAÇÃO

COORDENADORA PEDAGÓGICA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Escola de Educação Infantil está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Orientação à equipe, apoio à direção, atendimento de pais e
demais rotinas inerentes à escola.
Requisitos: Formação em Pedagogia ou larga experiência em escolas.
Imprescindível ter habilidade em gestão de pessoas, boa comunicação,
relacionamento interpessoal e experiência anterior.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale-transporte e Vale-alimentação. Premiações.
Observações: Horário de trabalho - meio período ou integral, dependendo da forma
de contratação.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Diretoria para o email l contato@colegiosmart.com.br com a sigla Coordenação no campo assunto
até o dia 20/06/2016.
Veja outras vagas de Coordenadora Pedagógica no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

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!

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!

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

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

PROFESSOR - Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA
Código da vaga: v1356884
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campo Grande / MS / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
*Preparar aulas de acordo com o plano de ensino da IES;
* Participar de atividades e reuniões acadêmicas;

* Ministrar aulas de acordo com a especialidade exigida;
Curso: EDUCAÇÃO FÍSICA
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
*Especialização Completa
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Experiência em Docência
HORÁRIO DE TRABALHO
Matutino ou Noturno
À Combinar
LOCAL DE ATUAÇÃO
Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande - Unidade 2
ROD. BR 163, 3203 - Chácara das Mansões.
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356884/professor-cursoeducacao-fisica#sthash.Q3lfJ2WW.dpuf
www.vagas.com.br

Diretor de Operações Escolares
Código da vaga: v1355047
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
Requisitos:
Profissional sênior, capacidade de liderança de times, excelente articulação para
atuar em rede, perfil analítico, experiência em padronização de processos e gestão.
Atribuições:
Responder pela gestão de todas as marcas dos colégios, permeando por todos os
pilares de operações das escolas, inclusive, resultado Operacional; Assegurar o bom
resultado financeiro das unidades de negócio, criando sinergia entre as escolas.
Padronização dos processos, sinergia de equipes. Garantir a implementação do
Totvs. Melhoria contínua dos processos operacionais.
Formação acadêmica: Engenharia, Economia ou Administração. Desejável pósgraduação.
Local de trabalho: São paulo
Disponibilidade para viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1355047/diretor-de-operacoesescolares#sthash.f4DNwNF4.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR - CURSO: ENGENHARIAS
Código da vaga: v1356858
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campo Grande / MS / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
*Preparar aulas de acordo com o plano de ensino da IES;
* Participar de atividades e reuniões acadêmicas;
* Ministrar aulas de acordo com a especialidade exigida nos cursos:
- Engenharia Mecânica
- Engenharia de Produção
- Engenharia Civil
- Engenharia Elétrica
- Engenharia de Controle e Automação
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
*Especialização Completa
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Experiência em Docência
HORÁRIO DE TRABALHO
Matutino ou Noturno
À Combinar
LOCAL DE ATUAÇÃO
Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande - Unidade 2
ROD. BR 163, 3203 - Chácara das Mansões.
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356858/professor-cursoengenharias#sthash.S3VsxVHe.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR - Curso: Biomedicina
Código da vaga: v1356867
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campo Grande / MS / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
*Preparar aulas de acordo com o plano de ensino da IES;
* Participar de atividades e reuniões acadêmicas;
* Ministrar aulas de acordo com a especialidade exigida;

Curso: Biomedicina
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
*Especialização Completa
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Experiência em Docência
HORÁRIO DE TRABALHO
Matutino ou Noturno
À Combinar
LOCAL DE ATUAÇÃO
Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande - Unidade 2
ROD. BR 163, 3203 - Chácara das Mansões.
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356867/professor-cursobiomedicina#sthash.KtvCKNd9.dpuf
www.vagas.com.br

Professor de Enfermagem
Código da vaga: v1355131
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
Cargo: Professor
Unidade: Mooca
Horário de trabalho: segunda à sexta, das 19h10min às 22h40min.
Formação:
-Pós graduação Stricto Sensu;
-Mestrado Completo;
-Desejável Doutorado
Requisitos Necessários:
-Ser enfermeiro regularmente registrado no COREN/SP, com anuidade de 2015
quitada;
-Ter experiência assistencial prévia e com docência de graduação em Enfermagem;
- Habilidades de comunicação verbal para o trabalho em equipe, dinamismo;
-Motivação para trabalhar com adultos jovens.
- Experiência na área comprovada.
Atividades a Desempenhar:
- Ministrar aulas teóricas e práticas no curso de graduação em Enfermagem, nas
disciplinas Semiologia e Semiotécnica, práticas educativas e Saúde Coletiva.
-Participar de reuniões acadêmicas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1355131/professor-deenfermagem#sthash.GDRHtgx4.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Desenvolvimento Pedagógico PL
Código da vaga: v1354672
Nível hierárquico: Pleno
Local: Olímpia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
Responsabilidades:
Elaborar planejamento de atividades anuais. Elaborar planos de aula, coordenar e
acompanhar o trabalho dos voluntários, bem como a elaboração dos seus planos de
aula. Acompanhar o desenvolvimento e aprendizagem dos jovens. Desenvolver
todas as ações para implantação e implementação de uma Unidade de
aprendizagem. Estabelecer contatos com outras Unidades da rede Pescar, visando à
integração e a troca de experiências.
Requisitos necessários:
Ensino superior completo em Pedagogia, Psicologia ou Serviço Social.
Desejável Pós-graduação na área social.
Ter experiência com desenvolvimento de trabalho com jovens.
Conhecimento com planejamento técnico-pedagógico e didática básica.
Pacote Office intermediário.
Inglês básico.
Local de Trabalho:
Olímpia - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354672/analistadesenvolvimento-pedagogico-pl#sthash.kNAfNKiy.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR DO CURSO DE PEDAGOGIA - DIURNO (JACAREÍ)
Código da vaga: v1355587
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Jacareí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Junho de 2016
Possuir ensino superior completo, preferivelmente mestrado;
• Ter conhecimentos em Diretrizes Acadêmicas e do Ministério da Educação (MEC);
* Responsável pela gestão dos resultados gerais do curso que coordena,
supervisionando a execução dos planos de ensino, estabelecendo vínculos com os
alunos, através do relacionamento continuo na unidade.
*Contribuir com a estrutura pedagógica dos programas acadêmicos;
*Formar corpo docente compatível com o padrão institucional e especificidade dos
cursos;

Manter excelência no atendimento discente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1355587/coordenador-do-cursode-pedagogia-diurno-jacarei#sthash.y7V2tvVR.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Pedagógico
Código da vaga: v1354205
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
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.
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;
Salário: R$3.600,00 + Benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354205/analistapedagogico#sthash.SfW4Zg2y.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Pedagogia
Código da vaga: v1354333
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
Atividades:
- Coordenação do curso;
- Gestão de equipe e da área;
- Atendimento ao público;
- Ministrar aulas;
- Garantir a implementação e disseminação dos procedimentos internos.
Requisitos:
- Ensino Superior completo em Pedagogia;
- Mestrado ou Especialização completa;
- Experiência em sala de aula será um diferencial.
Remuneração:
- Compatível com o mercado;
Local:
- Zona Norte (RJ).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354333/coordenador-depedagogia#sthash.EuqjUCDm.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR DE ESPANHOL / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Instituto de idiomas, especializado no ensino de inglês e espanhol para crianças
jovens e adultos está com 1 vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Ministrar aulas de espanhol para turmas e alunos particulares
na escola. Corrigir atividades de casa e provas Acompanhar desenvolvimento do
aluno e preencher Diário de Classe
Requisitos: Graduação completo ou cursando na área de Letras ou afins. Espanhol
fluente ou nativo Desejável Certificação Internacional de Proficiência Não é
necessária experiência
Salário: a combinar
Benefícios: VT, bolsa de estudos, estacionamento e treinamentos pagos.
Observações: Necessária disponibilidade para aulas no período noturno
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Patrícia para o email patricia.manzato@yazigi.com com a sigla PE01 no campo assunto até o dia
30/06/2016.
Veja outras vagas de Professor de Espanhol no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ENGLISH TEACHER / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Instituto de idiomas, especializado no ensino de inglês e espanhol para crianças,
jovens e adultos está com 1 vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Ministrar aulas de inglês na escola para turmas reduzidas e
alunos particulares. Corrigir atividades para casa e provas Dar opinião e preencher
Diário de Classe
Requisitos: Graduação completa ou cursando na área de Letras ou afins; Inglês
fluente ou nativo Certificado de Proficiência desejável Não é necessária experiência.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, bolsa de estudos, estacionamento no local, treinamentos pagos.
Observações: Necessário disponibilidade para dar aulas no período noturno. As
aulas serão organizadas conforme a disponibilidade do candidato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Patrícia para o email patricia.manzato@yazigi.com com a sigla ET01 no campo assunto até o dia
30/06/2016.
Veja outras vagas de English Teacher no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Consultor Educador de Inglês - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Região / Bairro: Messejana
Requisitos:
Superior cursando ou concluído em letras
Experiência em sala de aula
Desejável toeic acima de 700
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador Pedagógico - Ribeirão das Neves/MG
Descrição Detalhada
Segmento: educação (profissionalizante)
Região / Bairro: Centro
Atividades:
Planejamento anual, carga horária, planos de curso, ementas, requisição e
montagem de oficinas, coordenar equipe de instrutores dos cursos, orientar sobre
andamento dos cursos, atendimento aos pais, inscrições de alunos, enturmação.
Requisitos:
Superior completo em pedagogia e experiência na função
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio Odontológico.
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 as 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

Professor de Inglês
Código da vaga: v1359454
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Junho de 2016
Professor de Inglês
Pré-Requisitos:
- Formação superior completa em Letras
- Experiência comprovada com ensino fundamental
- Conhecimento da língua inglesa fluente – será testado
- Conhecimento da língua portuguesa - nova regra ortográfica
- Domínio completo do pacote Office (Word, Excell e Power Point), Internet Explorer
e Outlook Express.
Carga Horária: segunda à sexta; 12h00min às 15h30min.
Local de Trabalho: Laranjeiras.
Salário: R$ 3.315,00
Benefícios: VT
Os currículos analisados e considerados APTOS nesta etapa serão contatados num
prazo máximo de 15 dias da data de sua inscrição. Não havendo contato dentro do
prazo estipulado, solicitamos a atualização do seu currículo no banco de dados da
Alliage (www.alliage.com.br) para futuros contatos e oportunidades.
http://www.alliage.com.br/
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1359454/professor-deingles#sthash.lzh6HjIw.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR ENSINO SUPERIOR: ENGENHARIA MECÂNICA
Código da vaga: v1359351
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Santa Bárbara d'Oeste / SP / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 30 de Junho de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Irá ministrar aulas no curso Superior de Engenharia Mecânica.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Graduação em Engenharia Mecânica
Necessário Pós-graduação no nível de especialização, mestrado e/ou doutorado.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Desejável experiência docente no Ensino Superior nas disciplinas relacionadas ao
curso de Engenharia Mecânica.

HORÁRIO DE TRABALHO
Período Noturno: 19h00min às 22h50min (3 noites por semana)
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1359351/professor-ensinosuperior-engenharia-mecanica#sthash.r8DaH6sz.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR DE ESPANHOL / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
CNA Escola de Idiomas está com 1 vaga(s) em aberto para HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Preparar e ministrar aulas de Espanhol para adultos e participar
das reuniões e treinamentos da empresa.
Requisitos: Espanhol Fluente. Disponibilidade de horário para ministrar aulas a
tarde/noite e aos Sábados.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Contrato CLT como regime horista.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Lair para o e-mail
hortolandia@cna.com.br com a sigla Espanhol no campo assunto até o dia
20/06/2016.
Veja outras vagas de Professor de Espanhol no Emprega Campinas. É 100% grátis!

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: Ficará responsável por grupo socioeducativo no dois períodos
(manhã e tarde).
Requisitos: Ter Licenciatura em Pedagogia e Especialização em Educação Especial e
Inclusiva. Ter conhecimento de práticas de intervenção com Autistas. Experiência
no atendimento a crianças e adolescentes autistas.
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta Básica, Alimentação no local.

Observações: Carga horária: de segunda à sexta-feira – das 08h00min às
17h00min. PREFERENCIALMENTE PROFISSIONAIS QUE RESIDEM EM VALINHOS /
VINHEDO / LOUVEIRA / CAMPINAS. CURRÍCULOS QUE NÃO SE ENQUADRAM AOS
REQUISITOS DESCRITOS ACIMA, NÃO SERÃO AVALIADOS.
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 04/07/2016.
Veja outras vagas de Pedagogo (a) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ENGENHARIA

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
Código da vaga: v1355039
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
Requisitos:
Experiência em execução e acompanhamento de obras, perfil "mão na massa",
senso de dono, liderança de times, proativo, trabalho em equipe, capacidade de
conexão com todos os times de escolas (que já tocam essa agenda). Desejável
experiência em instituições de ensino.
Atribuições:
Liderança de equipe; prospecção e desenvolvimento de fornecedores, gestão de
contratos; orçamentos; visitas técnicas; análise de viabilidade; elaboração de
propostas; análise e compatibilização de projetos; definição de metodologias
construtivas; acompanhamento de atividades em campo; planejamento das
atividades.
Contratação e medição de serviços com empresas terceirizadas; Responsável pelo
orçamento e toda parte de contratos.
Formação acadêmica: Engenharia, desejável pós- graduação.
Local de trabalho: São paulo
Disponibilidade para viagens.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1355039/engenheiro#sthash.9bEB1a6f.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Código da vaga: v1354649
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Itacoatiara / AM / BR
Quantidade de vagas: uma
Atribuições:
- Realizar controle de manutenções preventivas, preditivas e corretivas da equipe
de manutenção elétrica do estaleiro;
- Acompanhar em campo a execução das ordens de serviços de manutenção
elétrica de embarcações e empurradores;
- Elaborar relatórios de indicadores.
Requisitos Necessários:
- Graduação Completa em Engenharia Elétrica ou áreas afins;
- Experiência com manutenção de equipamentos marítimos, conhecimento em
eletrônica de automação, propulsores marítimos Rolls Royce, motores eletrônicos
(Cummins, Wartsila, e Caterpillar);
- Sólidos conhecimentos em retificadores / carregadores de baterias, quadros
elétricos, geradores de energia;
- Inglês intermediário.
Benefícios da vaga:
- Assistência Médica e Odontológica Nacional;
- Seguro de Vida em Grupo;
- Vale Alimentação;
- Programa de Participação nos Resultados;
- Previdência Privada.
*Todas as nossas vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência*
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354649/engenheiroeletricista#sthash.YlqXKGjJ.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Automação Pleno
Código da vaga: v1354930
Nível hierárquico: Estágio
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
Empresa Multinacional contrata:
Requisitos:
Formação em Engenharia Mecânica, Automação, Elétrica;
Inglês intermediário/avançado
Conhecimentos:

Conhecimento e manejo de redes indústrias como: ETHERNET/IP, PROFINET,
MODBUS-TCP, DEVICENET, PROFIBUS IO-LINK E SISTEMAS SCADA.
Conhecimento em dispositivos de seguridade industrial (NR10 e NR12) homemmáquina, como cortinas eletrônicas de segurança, Interlocks, relês e PLC´s de
segurança.
Conhecimentos de hidráulica e pneumática.
Conhecimento técnico em sensores industriais, (sensores indutivos, capacitivos,
fotoelétricos, ultrassónicos, etc.).
Conhecimento Microsoft office, Project management,
Conhecimento Auto CAD, desenho 3D e simulação.
Atividades:
Implementar e desenvolver projetos de automação em PLC´s especialmente AB
(allan Bradley), IHM´s Plus view, Servo motores e variadores de frequência.
Cobrindo necessidades dos clientes internos e externos, com produtividade,
qualidade, segurança, custos competitivos e dentro dos prazos negociados.
Programação de PLC’S, HMI’S, servo motores, variadores de frequência, controles
de temperatura, etc. Para o desenvolvimento das aplicações.
Contribuir nos processos de cotação para produtos novos, através da coordenação
dos trabalhos de pré-cálculo de custos dos projetos, bem como pelo seu
cumprimento quando do início de fabricação.
Coordenar os trabalhos para modificações em processos correntes.
Acompanhar o start-up de novos equipamentos, visando a elaboração de métodos
de trabalho para os mesmos, bem como treinamento operacional.
Local de trabalho:
Sorocaba/SP
Observações:
Trabalho por prazo determinado de 12 meses
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354930/engenheiro-deautomacao-pleno#sthash.sALPBtl2.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR
Código da vaga: v1356130
Nível hierárquico: Sênior
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Requisitos:
•
Formação: Engenharia Mecânica.
•
Conhecimentos: Informática Pacote Office, Softwares de Cálculo
Mecânico e Estrutural (PV Elite, COMPRESS, Softwares de Projeto: AUTO CAD,
SOLID WORKS entre outros).
•
Idioma: Inglês Nível Intermediário (desejável).

•
Especialização: Sólidos conhecimentos em equipamentos destinados ao
setor de Recepção, Preparação e Extração de cana de açúcar, incluindo todas as
atividades inerentes ao projeto de equipamentos.
•
Perfil: Dinamismo, proatividade, capacidade de trabalhar em equipe e
vontade de vencer desafios poderão ser um diferencial.
Principais atividades:
Desenvolver e coordenar projetos de engenharia para indústrias de equipamentos,
setor de açúcar e etanol, empresas de engenharia/consultoria e usinas de açúcar e
etanol. Elaborar e analisar propostas técnicas e desenvolve projetos completos em
atendimento a encomendas; prestar apoio aos clientes internos e externos.
Eventual participação em comissionamento e posta em marcha de plantas
industriais.
Local de trabalho: Piracicaba – SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356130/engenheiro-deprojetos-senior#sthash.YiniWOY9.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Engenharia
Código da vaga: v1356154
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
RESPONSABILIDADES:
• Assegurar que a equipe de Engenharia de Processos, elabore a estrutura do
processo produtivo de novos produtos e monitore sua implementação.
• Realizar constantemente melhorias contínuas nos processos de produção, a fim
de reduzir tempo e custo dos processos.
• Realizar análise de layout da fábrica, adequando o local conforme necessidade.
• Avaliar junto à Gerencia de Produto a viabilidade de fabricação de novos produtos
a fim de atender a demanda e cronograma estabelecido.
• Gerenciar e controlar o plano de investimento visando o planejamento sobre
aquisições de novos equipamentos, conforme a necessidade das áreas.
• Gerenciar a equipe de manutenção, assegurando o funcionamento das máquinas
em condições adequadas.
REQUISITOS:
• Superior em Engenharia Mecânica ou Elétrica.
• CREA ativo.
• MBA em Adm. de Empresas(diferencial).
• Experiência na função e na área de Manutenção (preferência em empresa
metalúrgica).
• Experiência com Lean Manufacturing.
• Inglês - Fluente.
• Conhecimento de ISO 9001/14000, SGI, MS Project e AutoCad.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356154/gerente-deengenharia#sthash.1LPPatGT.dpuf
www.vagas.com.br

Avaliador Técnico (Engenheiro)
Código da vaga: v1356201
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Vitória / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Junho de 2016
Requisitos:
- Possuir diploma de curso de nível superior de engenharia civil, elétrica, mecânica,
metalúrgica, de produção ou naval, reconhecido pelo CREA;
- Experiência, como engenheiro, em atividades técnicas em empresas prestadoras
de serviços de engenharia ou correlatos;
- Experiência em atividades de planejamento e controle de processos de pesquisa;
- Bom conhecimento de estatística;
- Conhecimento em nível regular do idioma inglês.
- É requisito adicional, não excludente, MBA e/ou cursos de pós-graduação.
Atividades a desenvolver:
- Planejamento, pesquisa, análise, controle e acompanhamento dos processos das
empresas de interesse com potencial para se tornarem fornecedoras;
- Realizar ações de apoio e incentivo ao cadastramento das novas empresas
identificadas através de pesquisas, com a utilização de ligações telefônicas para
orientar e incentivar o avanço no processo de cadastramento.
Faixa salarial: R$5.000,00
Benefícios:
- Vale transporte;
- Ticket refeição;
- Assistência médica;
- Assistência odontológico;
- Seguro de vida em grupo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356201/avaliador-tecnicoengenheiro#sthash.Y45AI5gU.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Segurança do Trabalho
Código da vaga: v1355965
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Santos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Junho de 2016
Atuar como responsável pelos indicadores da área de Segurança do Trabalho;
Responsável por auditorias, treinamentos de segurança, NRs;
cumprir com a política do SGI e seus controles para minimizar e/ou eliminar riscos
e impactos ambientais,
Responsável por equipe de segurança e responsabilidade técnica pela unidade.
Experiência como Engenheiro de Segurança do Trabalho;
Experiência em liderança de equipes.
Ensino Superior em Engenharia
Especialização em Segurança do Trabalho
Local de Trabalho: Santos/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1355965/engenheiro-deseguranca-do-trabalho#sthash.ne36In5D.dpuf
www.vagas.com.br

TECNICO EM PLANEJAMENTO / MONTE MOR / SP / 2 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com 2 vaga(s) em aberto para MONTE MOR / SP.
Responsabilidades: Elaborar, quantificar e controlar o escopo dos contratos.
Desenvolver o planejamento das atividades, atualizando e distribuindo
cronogramas. Realizar interface entre as áreas de engenharia, departamento de
pessoal, suprimentos e expedição a fim de garantir o fluxo de informações e o
cumprimento dos prazos acordados. Desenvolver a função de controle de
planejamento e processo de qualidade.
Requisitos: Ensino Técnico em Mecatrônica/Eletrotécnica. Desejável Ensino Superior
na área com ênfase em Engenharia. Experiencia em prestar suporte ao cliente,
elaborar relatórios gerenciais e indicadores de serviços. Dominar o pacote Office
(Excel avançado). Conhecimento em obras de grande porte, ferramentas de gestão,
ser extremamente técnico e cumpridor de prazos.
Salário: a combinar
Benefícios: vale-transporte / refeição no local/ Seguro de vida, convenio farmácia,
Assist. Odontológica, Assist. Medica, Convenio Faculdade, Desconto em varias áreas
de laser.
Observações: REGIME CLT Horário: 08h00min as 18h00min segunda a sexta.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecaonova1@gmail.com com a sigla Técnico Planejamento no campo assunto até
o dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de Técnico em Planejamento no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Engenheiro (a) Eletricista Júnior
da vaga: k4231-14
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: 8 a 10 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 25/05/2016
Previsão de encerramento: 24/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WV3jZ3

Coordenador de Assistência Técnica - Jundiaí
Descrição Detalhada
Superior em engenharia elétrica ou mecatrônica.
Experiência na função, no ramo de máquinas. Conhecimento em mecânica,
hidráulica, pneumática e automação.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro de Obras - Jundiaí
Descrição Detalhada
Superior completo em engenharia civil.

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

Engenheiro Civil - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: construção civil
Atividades:
Garantir a execução das obras dentro dos padrões de qualidade, produtividade,
prazos e custos estabelecidos.
Garantir o contínuo desenvolvimento tecnológico da empresa
Analisar e desenvolver tecnicamente os procedimentos da empresa
Analisar, programar e desenvolver métodos de planejamento e controle de obras.
Efetuar a contratação dos fornecedores de serviços de obra
Efetuar a avaliação de desempenho dos projetistas e consultores
Selecionar e aprovar os fornecedores de materiais, serviços de obras, projetistas e
consultores.
Requisitos:
Possuir formação de nível superior em engenharia civil.
Conhecimentos em project
Experiência em canteiro de obra
Conhecimento em AutoCad, erp, bim.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Auxílio
Combustível, Seguro de Vida, PLR.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro de Desenvolvimento de Produtos - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: automotivo
Atividades:
Atuar com desenvolvimento de produto exterior, focado em peças plásticas.
Realizar a gestão técnica do desenvolvimento do produto, desde a fase de conceito
até a entrada da produção.
Responsável pela gestão dos colaboradores do departamento de p&d
Responsável pelo desenvolvimento técnico do time de p&d
Responsável pela gestão do desenvolvimento de novas matérias primas, novas
tecnologias de embalagem e produto, além de novos fornecedores.
Gestão de melhorias e otimizações relacionadas a formulações, embalagens e
tecnologia.
Requisitos:
Experiência em empresas no ramo automotivo
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$5001,00 à R$7000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, Cesta Básica, PLR.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro de Processos SR
Código da vaga: v1357281
Nível hierárquico: Sênior
Local: Alto Horizonte / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Perfil:
- Formação em Engenharia de Minas, Engenharia Química ou Engenharia
Metalúrgica;
- Experiência consolidada na função;
- Disponibilidade para residir em Alto Horizonte-GO.
Conhecimento em:
- Tratamento estatístico, Metodologia de solução de problemas, PDCA, Análise de
custos, gestão e acompanhamento da produção, SSMAC, conceitos, normas e
procedimentos da empresa, Procedimentos operacionais de sistemas de gestão
integrados da sua área de atuação.

- Balanço de massa (eficiência dos equipamentos, recuperações metalúrgicas).
Ensaios em escala de laboratório.
- É necessário conhecimento avançado do Pacote Microsoft Office e de sistemas de
gestão integrados.
Principais atividades:
Desenvolver e aplicar técnicas de Engenharia de Processo Mineral, conforme
necessidades levantadas utilizando as ferramentas dos Sistemas de Gestão Lean,
focando a busca de novas rotas de processo, novas tecnologias, novos reagentes
e/ou novos padrões operacionais. Apoiar no desenvolvimento de programas de
testes em escala de laboratório e industrial para melhoria do desempenho de
processo, ganho de produção e redução de custos. Realizar diagnósticos dos
circuitos de britagem, moagem, classificação, flotação, espessamento e filtragem
para identificar oportunidades de ganhos de produtividade e redução de custos. Dar
apoio técnico à padronização de procedimentos de Laboratórios de Processo e
Químico com relação às atividades destas áreas. Realizar estudos e elaborar
relatórios com pareceres técnico-econômicos referentes aos processos de
beneficiamento, priorizando ações de melhoria de impacto (alto valor agregado).
Dar apoio técnico às áreas de produção, na condução de Resolução de Problemas,
participação de Diálogos de Desempenho, Confirmações de Papel e Confirmações
de Processo e Coaching da liderança. Contribuir para a implantação e manutenção
do Programa Lean nas diversas áreas da empresa.
Oferecemos remuneração e benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357281/engenheiro-deprocessos-sr#sthash.JIcXrdvm.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE PROJETOS PL
Código da vaga: v1358606
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Julho de 2016
Suas tarefas:
Elaborar orçamentos de construção de novas máquinas e equipamentos;
Desenvolver conceito técnico conforme escopo, custos, segurança, qualidade e
prazos;
Projetar em Solidworks, acompanhar a montagem, prova prática e try out, dando
apoio a equipe de técnicos montadores.
Seu perfil:
Superior completo em Engenharia Mecânica;
Conhecimentos avançados em AutoCAD, Solidworks e Autodesk Inventor;
Experiência em liderança de projetos de máquinas;

Conhecimento intermediário em Office;
Inglês avançado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1358606/engenheiro-deprojetos-pl#sthash.V1VKQcUL.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Civil Pleno
Código da vaga: v1359372
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR
Data de expiração: 02 de Julho de 2016
Atividades: Responsável por verificar e executar os projetos de Engenharia de
Manutenção, análise dos materiais empregados, elaboração dos roteiros e
procedimentos, objetivando garantir a desempenho dos sistemas no âmbito do
material rodante e instalações fixas da empresa.
Requisitos:
- Superior Completo em Engenharia Civil
- CREA ativo
- Experiência na área de construção civil, com foco em infraestrutura.
Horário: Comercial
Informar pretensão salarial.
A empresa oferece amplo pacote de benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1359372/engenheiro-civilpleno#sthash.7DBU6GhX.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Engenharia
Código da vaga: v1359393
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Julho de 2016
Principais Requisitos;
Formação em Engenharia Mecânica
Inglês Fluente
Capacidade de entender e projetar os desenhos de mecânica.
Conhecimento em Cátia / Auto- CAD

Conhecimento de usar o programa MS Office, sistema de TI (ERP), etc.
Responsabilidades;
1. Revisão de Desenhos
2. Compreender e definir o processo de fabricação.
3. Desenvolver, verificar e alterar o plano mão de obra e capacitação para cada
processo.
4. Desenvolver, verificar e modificar POP para cada processo.
5. Projeto, verificar e modificar os gabaritos adequados, ferramentas e
equipamentos para cada processo.
6. Desenvolver e manter a lista de materiais para cada processo através de sistema
de TI (ERP)
7. Desenvolver e implementar programas de treinamento e materiais para novos
trabalhadores, segundo padrões brasileiros, de acordo com legislação e
normas/Procedimentos.
8. Planejar cronograma de produção, conforme solicitado.
9. Monitorar e analisar o desempenho regularmente.
10. Gerenciar e controlar os recursos, tais como materiais mão de obra e
ferramentas.
11. Melhorar o processo de fabricação e qualidade para alcançar a meta.
12. Resolução de problemas: Definir e resolver os problemas no processo de
fabricação.
13. Trabalhar com sistema de TI (ERP).
14. Identificar outras necessidades para produção de trens.
Vaga para a cidade de Araraquara.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1359393/analista-deengenharia#sthash.8dOROe5k.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE LOGÍSTICA PL
Código da vaga: v1360182
Nível hierárquico: Pleno
Local: Itupeva / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Julho de 2016
Suas tarefas:
- Definir estratégia de transporte internacional com freight forwarders;
- Avaliar e definir rotas, design de fluxo logístico e suporte para operação;
- Analisar criticamente contratos de prestadores de serviço e monitorar KPI’s;
- Consolidar dados para BID de fornecedores;
Seu perfil:
- Superior completo em Administração, Engenharia, Logística;
- Desejável Pós-graduação (cursando);

- Experiência sobre processos de comércio internacional (já tendo trabalhado em
funções similares);
- Experiência com transportes, rotas internacionais, freight forwarders e serviços
logísticos;
- Experiência com processo de cotação e BID de serviços logísticos internacionais;
- Conhecimentos nos sistemas Ecomex / Softway;
- Domínio em Office e conhecimentos em SAP;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360182/engenheiro-delogistica-pl#sthash.xdw8FXep.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!

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!

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

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!

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!

Mecânico Industrial - Taubaté
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Requisitos:
Ensino médio completo.
Cursos na área.
Experiência em mecânica diesel, mecânica de manutenção, mecânica hidráulica e
mecânica pneumática.
Residir em 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

Ajudante de Usinagem - Taubaté
Descrição Detalhada
Segmento: indústria

Requisitos:
Segundo grau completo.
Experiência na função e indústrias.
Residir em 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

Coordenador de Logística - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: indústria (farmacêutica)
Atividades:
Movimentação de materiais e wip a fim de garantir o cumprimento no nível de
serviços aos clientes internos e externos, buscando contínua redução de custo e
ganhos de produtividade, sempre em uniformidade aos padrões, procedimentos e
especificações da empresa.
Requisitos:
Superior completo em administração, logística, engenharia.
Conhecimento em gerenciamento de projetos em indústrias
Desejável MBA / pós graduação 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

Encarregado de Produção – Contagem/MG
Descrição Detalhada
Segmento: indústria (alimentação)

Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Operador de Máquina - Piracicaba
Descrição Detalhada
Requisitos:
Experiência com usinagem e cursos na área de usinagem
Ensino médio completo
Residir em Piracicaba
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Encarregado de Elétrica - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Interlagos
Atividades:
Acompanhar equipe no desenvolvimento de atividade de elétrica em obras civil,
manutenção.
Requisitos:
Experiência de 6 meses na função
Desejável experiencia em construção civil
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir

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

Encarregado de Indústria
Código da vaga: v1359084
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Várzea Grande / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Julho de 2016
Requisitos:
Gestão de Estoques
Processos de Produção e aplicação de Produtos
Manutenção de Equipamentos
Segurança do Trabalho
Pacote Office
Noções de Logística
Descrição sumária do cargo:
Analisar e acompanhar a programação de produção diária e relatórios da produção
realizada, checando dados gerais de quantidades produzidas, manutenção de
equipamentos, transporte de produto acabado, etc., de forma a assegurar os níveis
exigidos.
Monitorar o processo produtivo, analisando ocorrências de produção e alterações
nos pedidos, bem como acompanhando volume fabricado, para ajustar a
programação quando necessário.
Analisar diariamente junto com o Supervisor de Logística os carregamentos e
descarregamentos programados.
Direcionar a equipe da área de carga e descarga conforme programação.
Apoiar a equipe na produção orientando sobre as especificidades do sistema.
Realizar medições de php e resíduo.
Realizar processo seletivo quando necessário para compuser equipe;
Orientar sobre processos de carga e descarga de produtos recebidos da refinaria.
Calcular as medidas do estoque de produtos e enviar para o administrativo;
Acompanhar e manter atualizado diariamente e mensalmente as informações do
estoque de produtos químicos; (informando o responsável da filial da Emam).
Executar (na ausência de pessoal da Manutenção) a manutenção corretiva em
máquinas e equipamentos da Produção, a fim de mantê-los em perfeitas condições
de funcionamento.
Orientar a equipe sobre manutenção e limpeza das máquinas em geral;

Certificar a análise de produção dos testes de laboratório cumprindo as normas da
ABNT.
Checar e garantir as condições do ambiente de produção, sob os aspectos de
temperatura, limpeza e equipamentos.
Administrar a sua equipe liderada, com relação a disciplina, horários, programação
de férias, ausências e ocorrências em geral.
Escalar o pessoal eventualmente por ocasião de realização de horário
extraordinário, visando o cumprimento das metas de produção.
Relatar as ocorrências em geral à Gerência de Planta, visando sempre a solução de
problemas e correção de possíveis desvios no processo produtivo.
Requisitar os EPIS, promover as trocas periódicas e orientar a equipe sobre o seu
uso obrigatório no trabalho.
Zelar pelos equipamentos e materiais cedidos pela empresa e utilizados no
desenvolvimento das suas funções.
Cumprir as normas e procedimentos voltados à preservação do Meio Ambiente,
Segurança e Saúde Ocupacional.
Remuneração: R$ 2.000,00
Vinculo Empregatício: CLT
Região: Várzea Grande - MT
Benefícios: Assistência Medica / Vale Refeição E OUTROS
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1359084/encarregado-deindustria#sthash.0nqsFhN6.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista em Lean Manufacturing
Código da vaga: v1358182
Nível hierárquico: Sênior
Local: Pouso Alegre / MG / BR
O profissional será responsável por:
- Implementação de ferramentas do Lean Manufacturing, tais como VSM, 5S,
Trabalho Padrão, Fluxo de Material Lean, Redução de Setup, TPM, Resolução de
problemas e Six Sigma.
- Coordenação de eventos Kaizen
- Participação na definição/ gerenciamento de indicadores de desempenho (KPI)
- Demais atividades correlatas
Requisitos:
- Graduação completa em Engenharia ou Administração
- Grande experiência em Lean Manufacturing
- Bons conhecimentos em Six Sigma, Lean Manufacturing e Sistema Toyota de
Produção.
- Obrigatório Inglês avançado

Benefícios:
- Plano de Saúde
- Plano Odontológico
- Restaurante na empresa
- Transporte fretado
- Seguro de vida em grupo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1358182/especialista-em-leanmanufacturing#sthash.uCo8u4Hu.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE PRODUCAO / HORTOLÂNDIA / SP / 5 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com 5 vaga(s) em aberto para HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Rebobinarão dos rótulos e etiquetas. Verificação de falhas e ou
defeitos nos produtos. Visualização e separação do produto: Conforme - para
recebimento do cliente / Não Conforme - Fora de registro, Falhas na impressão,
Troca de rolos. Preencher Carta de Controle
Requisitos: Ensino Médio Completo
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: Convenio médico, convenio odontológico, cesta básica, vale transporte e
refeição no local.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rec.campinas@gmail.com com a sigla PRODUCAO no campo assunto até o dia
30/06/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE PRODUCAO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE DA QUALIDADE / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Serão informados na entrevista
Requisitos: Ensino médio completo.
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta básica, CM, Fretado, Refeição no local, Seguro de Vida.
Observações: Deve ter disponibilidade de horário finais de semana e feriados.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Qualidade para o
e-mail qualidaderecruta@gmail.com com a sigla AQ no campo assunto até o dia
15/06/2016.
Veja outras vagas de Assistente da Qualidade no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Analista de Controle de Qualidade - RJ
Estamos com oportunidade de emprego para Analista de Controle de Qualidade
para indústria farmacêutica localizada no Rio de Janeiro.
É necessário ter graduação completa em Farmácia, Química Industrial ou
Engenharia Química.
Inglês em nível intermediário.
Ter conhecimento em HPLC - Agilmente.
Atribuições:
Verificação de conformidade físico-química de matérias-primas, produto em
processo e produto acabado.
Elaboração de documentação técnica
Suporte analítico
Acompanhamento das qualificações da área instrumental
Controle de estoque de consumíveis, dentre outras.
Interessados, favor encaminhar currículo para alessandra.deploy@deployrh.com.br.

Assistente Técnico (Têxtil) – 2 vagas
Personale Consultoria contrata para Instituição de Ensino e de Tecnologia,
localizada no Rio de Janeiro:
REQUISITOS:
- Ensino Médio Completo com Técnico Têxtil.
- Conhecimento e experiência em operação de máquinas e equipamentos têxteis;
- Conhecimento de Pacote Office e Internet.
ATIVIDADES:
- Deixar preparada e operante as máquinas/equipamentos da Planta Piloto de
Tecelagem, mediante solicitação de utilização;
- Prestar suporte aos alunos e empregados quanto a correta utilização dos
equipamentos/máquinas da Planta Piloto de Tecelagem;

- Cuidar da infraestrutura e perfeito funcionamento dos equipamentos/máquinas da
Planta Piloto de Tecelagem por meio de pedidos de manutenção em geral;
- Prover, manter e racionar a utilização de materiais necessários ao funcionamento
da Planta;
- Zelar pela correta utilização do ambiente e dos equipamentos/máquinas;
- Responsável pelo fluxo de pessoas, bem como, abertura e fechamento da Planta
Piloto de Tecelagem;
- Orientar os alunos e empregados em relação aos procedimentos para utilização da
Planta;
- Preencher e organizar relatórios e planilhas;
- Zelar pela segurança das pessoas e equipamentos.
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
NA CONSULTORIA:
- Testes psicológicos/personalidade;
- Testes de Aptidão;
- Redação;
- Entrevista pessoal.
NA INSTITUIÇÃO:
- Entrevista com Gestor/RH;
- Entrevista com diretores.
•Informamos que os interessados deverão cadastrar seu currículo no período de
08/06/16 até 22/06/16. Só estarão aptos a participar deste processo seletivo
candidatos cadastrados neste Banco de Talentos, no período de inscrição
informado.
•Os candidatos, ao se cadastrarem para este processo seletivo, estão
automaticamente garantindo que possuem documentação comprobatória de todos
os requisitos que declaram nesta ficha cadastral.
•A omissão de informações curriculares pode excluir os candidatos na etapa
triagem curricular.
•Este processo seletivo tem validade de 12 meses a partir da divulgação.
•Informamos que os candidatos remanescentes comporão um banco de reserva e
poderão ser convocados em caso de desistência dos primeiros colocados ou
surgimento de nova vaga com igual perfil, em um prazo de 12 meses.
Principais benefícios oferecidos pela Empresa:
*Plano de Assistência Médica;
*Médico no local;
*Plano de Previdência Privada;
*Refeição no local;
*Cursos de Aperfeiçoamento;
*Academia no local;
*Estacionamento;
Os interessados e dentro do perfil deverão realizar a candidatura através do site
www.vagas.com.br/V1362398

REVISOR DE TECIDO
Atividades:
- Receber tecidos;
- Fazer a revisão do mesmo;
- Separar ordem de produção, organização do estoque e inventário.
Pré-requisito:
- Ter conhecimento em estoque, entrada e saída de mercadorias;
- Ter conhecimento com tecidos.
Remuneração:
- A combinar
Benefícios:
- Vale transporte + vale refeição + plano de saúde com co-participação
Horário de trabalho:
- 07h00 ás 17h00
Local de trabalho:
- São Cristóvão/ Rio de Janeiro.
INTERESSADOS DEVEM ENVIAR CURRÍCULO ATUALIZADO COM PRETENSÃO
SALARIAL PARA: rhrecrutamil@gmail.com, mencionando no assunto REVISOR DE
TECIDO.

ENGENHEIRO DE PROCESSOS / LOUVEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Grande porte está com 1 vaga(s) em aberto para LOUVEIRA / SP.
Responsabilidades: Responsável por garantir a segurança consistente, qualidade,
eficiência e produtividade na máquina de revestimento atribuído (s) para garantir o
melhor desempenho das tripulações e equipamentos. responsável por operações de
fabricação, matérias-primas químicas, e recuperar operações. Avaliar e responder a
reclamações de clientes e planos de ações corretivas, a fim de evitar que o
problema se repita. Pode visitar clientes e fornecedores para identificar problemas e
trabalhar em direção a resolução.
Requisitos: Superior completo em Engenharia de Materiais, Engenharia Química ou
Engenharia Mecânica; Experiência em papel ou papel indústria de conversão;
Experiência na área mecânica de maquinário de departamento de revestimento;
Inglês fluente; Residir próximo a Louveira.
Salário: a combinar
Benefícios: Enviar pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Camila para o email cangeli@feeta.com.br com a sigla ENGPROC no campo assunto até o dia
17/06/2016.
Veja outras vagas de Engenheiro de Processos no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA DE MATERIAIS / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Indústria está com 1 vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: - Planejamento de materiais, Forecast e todas às atribuições
pertinentes área. -Inglês intermediário/avançado - Excel avançado
Requisitos: Irá apoiar o serviço de gerenciamento de estoque dos parceiros da
empresa, prover direcionamento aos parceiros em busca de rentabilidade, realizar
análises rigorosas direcionadas à otimização de estoque, baseadas no histórico de
vendas, apoiar o gerenciamento de inventário dos parceiros através de sugestões
de transferências, compras, recompras, procedimentos de atendimento ao cliente,
participar de reuniões presenciais de kpis, estabelecendo metas, já ter trabalho
com forecast.
Salário: a combinar
Benefícios: Na entrevista Enviar pretensão salarial
Observações: Contratação como CLT, horário comercial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Viviane para o email vivimartis@hotmail.com com a sigla Analista no campo assunto até o dia
01/07/2016.
Veja outras vagas de Analista de materiais no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Encarregado (a) de Costura
Código da vaga: k1669-1863
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Brusque/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 10/06/2016
Previsão de encerramento: 30/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UI2ApZ

PRODUÇÃO / CAMPINAS / SP / 30 VAGA(S)
LINHA DE PRODUÇÃO COMPONENTES ELETRÔNICOS, AUTO PEÇAS E ALIMENTOS JAPONESA está com 30 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: OS CANDIDATOS DEVEM IR PARA O JAPÃO, ATUAR NA LINHA
DE PRODUÇÃO JAPONESA, COMPONENTES ELETRÔNICOS, AUTO PEÇAS E
ALIMENTOS.

Requisitos: SOMENTE DESCENDENTES ATÉ A 3º GERAÇÃO. VISTO COMPANHEIRO
(A) BRASILEIRA DEVERÁ ACOMPANHAR O MARIDO OU A ESPOSA.
Salário: R$ 8.000,00
Benefícios: BENEFÍCIOS SERÃO DIVULGADOS NA ENTREVISTA
Observações: CORRA A HORA É AGORA! ESTA DESEMPREGADO É DESCENDENTE?
ENTÃO É A SUA CHANCE DE GANHAR DINHEIRO E VOLTAR A TRABALHAR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RECRUTAMENTO
para o e-mail vagascps@premiereempregos.com.br com a sigla JAPÃO no campo
assunto até o dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de PRODUÇÃO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

DIVERSOS PROJETOS UNESCO

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

EDUCADOR SOCIAL / CAMPINAS / SP / 4 VAGA(S)
Entidade Filantrópica está com quatro vagas (s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades:
•
Planejar, organizar, coordenar e ministrar atividades relativas à oficina para
qual tem sido designado;
•
Participar de atividades de planejamento e avaliação;
•
Registrar as atividades desenvolvidas e entregando relatório de avaliação
com registro de fotos;
•
Registrar a participação das crianças e adolescentes nas oficinas;
•
Participar de atividades e encontros de capacitação;
•
Realizar mediação e resolução de conflitos;
•
Cuidar, educar, acompanhar a rotina das crianças e adolescentes;
Requisitos: Experiência em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
com crianças de 6 a 14 anos, Ensino médio completo.
Salário: a combinar

Benefícios: - Cesta básica; - Refeição no local; - Seguro de vida em grupo;
Observações: Horário de trabalho de segunda a sexta das 07h45min às 16 h com
uma hora de intervalo para refeição/descanso de segunda a sexta-feira. Regime
CLT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ANA II para o email empregaana@outlook.com com a sigla EDUCADORA SOCIAL no campo assunto
até o dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de EDUCADOR SOCIAL no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Assistente Social - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: organização não governamental
Região / Bairro: Jabaquara
Atividades:
Atendimento especializado na perspectiva de orientação sócio familiar nos casos de
ameaça ou violação de direitos individuais e/ou coletivos para proteção e defesa em
permanente articulação com os órgãos do poder judiciário (defensoria e promotoria
pública) e outros órgãos de defesa de direitos.
Prover a acolhida e ações direcionadas a crianças, adolescentes, famílias e demais
segmentos na perspectiva de potencializar sua capacidade de proteção.
Visitas domiciliares (famílias e indivíduos) trabalho em equipe multidisciplinar e
elaboração de relatórios sociais aos órgãos solicitantes.
Requisitos:
Possuir cress ativo
Residir na zona sul
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

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

V1357033
Consultor de
Negócios Júnior
Aventura de
aberta em 27/5 - 1
Construir
posição
(São
Paulo/SP/BR)

V1356768
Contratação de
consultoria para
execução de
Pesquisa sobre
PLAN
percepções de
Gênero no
(Salvador/BA/BR)
mercado de
trabalho do
projeto Pontes
aberta em 27/5 - 4
posições
V1354026
Analista Jurídico
Sênior
Empresa não
aberta em 20/5 - 1
identificada
posição
(Brasil)

V1353093
Analista de
Projeto Senhor
aberta em 19/5

Descrição sucinta
Procuramos quem
possa assistir os
microempreendedores
auxiliados em: avaliar os negócios e
os empreendimentos
que serão
assessorados; - definir
as propostas...

RESUMO DO PROJETO
O projeto "Pontes para
o Futuro: Soluções de
emprego para jovens
em risco" surgiram da
demanda
identificada...

Profissional para atuar
como apoio e
assistência geral da
assessora jurídica.
Perfil de equipe,
proativo, goste de
desafios,
organizado,...

Requisitos:
Imprescindível ter
experiência com
gestão de projetos de
Instituto Triunfo
terceiro setor, da área
(Curitiba/PR/BR)
social, cultural ou de
educação; Experiência
em assuntos
administrativos...

V1352745
Analista de
Instituto Ayrton
Treinamento Sr
Senna
aberta em 18/5 - 1
(São
posição
Paulo/SP/BR)

Requisitos: Superior
completo em
Psicologia,
Administração de
Empresas, Pedagogia
ou áreas correlatas.
Domínio em Excel

para produção de
relatórios, planilhas
e...
V1351333
Consultoria para
PLAN
a elaboração do
Manual da Escola (São
Luís/MA/BR)
de Liderança
aberta em 16/5 - 1
posição
V1349780
Estágio em
Comunicação
aberta em 12/5

1. Objetivo da
proposta Elaboração
de um manual para
educadores / as e / ou
facilitadores / as para
mediação de
oficinas,...

Principais Atividades: Apoio no
desenvolvimento das
United Way Brasil
estratégias de
(São
comunicação; Paulo/SP/BR)
Produção de textos
para site, News e
email marketing; -...

V1349194
Cargo: Estagiário
na Área de
FMCSV - Fundação
Gestão de Fundo
Maria Cecília
Patrimonial
Souto Vidigal
aberta em 11/5 - 1
(São
posição
Paulo/SP/BR)

Estamos à procura de
candidatos altamente
motivados,
graduandos em
Economia,
Administração de
Empresas,
Contabilidade,
Engenharias e afins,
com bom nível...

V1348657
EDUCADOR
SOCIAL DE ARTES Projeto Arrastão
aberta em 11/5 - 1 (São
Paulo/SP/BR)
posição

O Programa de
Formação de Jovens
do Projeto Arrastão
seleciona educador
Social para
desenvolver atividades
com jovens de 15 a...

V1348451
Consultor para
Projetos de
Mobilização de
IDIS
Recursos
aberta em 10/5 - 1 (São
posição
Paulo/SP/BR)

Requisitos • Formação
superior completa •
Experiência com
captação / mobilização
de recursos,
investimento social
privado,
responsabilidade
social,
sustentabilidade ou
áreas afins •...

V1348444
IDIS
Trainee
(São
Financeiro
Paulo/SP/BR)
aberta em 10/5 - 1

Escopo de Atuação: •
Financeiro; •
Controladoria e
contábil; • Contratos;

posição

• Recursos humanos;
• Gestão financeira de
projetos. Funções: •
Apoiar na gestão e
controle de...

V1348440
Trainee em
Projetos de
Investimento
IDIS
Social Privado
(São
aberta em 10/5 - 1
Paulo/SP/BR)
posição

Requisitos: •
Formação na
graduação em
administração, gestão
pública ou áreas
correlatas; • Domínio
de inglês; •
Disponibilidade para
viagens; • Facilidade
para...

V1348437
Estagiário de
Comunicação
IDIS
aberta em 10/5 - 1
(São
posição
Paulo/SP/BR)

Requisitos: • Cursando
no mínimo 2° ano de
faculdade de relações
públicas, design,
marketing ou
propaganda; •
Experiência ou
interesse no terceiro...

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

GIFE
(São
Paulo/SP/BR)

Articulação é uma das
estratégias centrais do
GIFE para a realização
das suas ações, ao
lado de conhecimento,
comunicação e...

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...

V1324127
Supervisor
Educacional BM&FBOVESPA
aberta em 9/5 - 1
posição

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

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

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

1. Preâmbulo 1.1 Trabalhando em 50
Plan International países em
Brasil
desenvolvimento na
(São
África, Ásia e
Paulo/SP/BR)
Américas, a Plan tem
o objetivo de
alcançar...

V1336357
Analista de
Relações
Institucionais

Empresa não
identificada
(São
Paulo/SP/BR)

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES...

OPERACIONAL

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.

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

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

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

- 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

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

Encarregado Operacional
Código da vaga: v1355576
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Contagem / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Junho de 2016
REQUISITOS:
* Ensino Superior em curso em Logística ou áreas afins;
* Desejável experiência no segmento de transporte;
* Conhecimento do pacote Office.
ATIVIDADES:
* Programar e acompanhar atividades do setor e garantir o cumprimento das
coletas e entregas dentro do prazo programado;
* Analisar relatórios operacionais a fim de verificar cumprimento dos indicadores
operacionais e identificar pontos de melhoria;
* Dar suporte a área de Atendimento ao Cliente;
* Participar de reuniões com clientes para alinhamento de processos; Planejar e
controlar contratações e substituições de veículos que prestam serviço terceirizado;
* Fazer gestão de pessoas, garantindo o cumprimento das políticas de RH.
BENEFÍCIOS:
* Assistência Médica;
* Assistência Odontológica;
* Cesta básica;
* Seguro de Vida;
* Cartão Farmácia;
* Restaurante na empresa.
Disponibilidade para trabalhar de 20h às 06h.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1355576/encarregadooperacional#sthash.WxX5IFyZ.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Operacional
Código da vaga: v1356817
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Vitória / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
Escolaridade
Ensino Médio completo e/ou Técnico
Descrição da Função
Separação e embalagem de produtos, atendimento ao cliente, liberação de
mercadorias para transportadora, rastreamento de entregas, realizar baixa de
informação, suporte ao clientes e relatórios gerenciais.
Benefícios
Vale transporte, Vale refeição e alimentação, Assistência médica e odontológica,
Seguro de Vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356817/auxiliaroperacional#sthash.o8QrHBub.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Operacional - Belo Horizonte
Código da vaga: v1354730
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
Atividades:
• Lavar externamente e internamente todos os veículos disponíveis no pátio;
•
Realizar o acabamento estético do veículo disponível no pátio;
•
Preparar os veículos de entrega do dia que estão especificados no relatório
diário;
•
Retirar decalque de chassi e motor de todos os veículos disponíveis no pátio
e entregar ao responsável para arquivamento;
•
Sinalizar ao gestor a compra dos materiais utilizados para o exercício de sua
função;
•
Realizar a guarda dos materiais e equipamentos utilizados na sua rotina;
•
Certificar que os veículos estejam trancados no fim da jornada de trabalho;
•
Manter os veículos identificados conforme padrão estipulado pela
Companhia;
•
Identificar desvios de funcionamento dos veículos e avisar os responsáveis
para devidas providências
Necessário:
• Ensino médio completo

• CNH B

Informações sobre a vaga:
Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida, PPR, V.T e V.R.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354730/assistente-operacionalbelo-horizonte#sthash.qZEmiuGA.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Operacional - Manutenção Predial (Jaguaré / SP)
Código da vaga: v1348780
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Junho de 2016
Descrição das Atividades:
Este profissional será responsável por:
• Responsável pela supervisão dos serviços técnicos de terceiros (segurança,
limpeza, portaria, recepção, jardinagem e etc), planejamento da estratégia e
logística da execução dos serviços.
• Realizar verificações pontuais e inspeções para assegurar que os fornecedores /
prestadores de serviços cumpram com as obrigações contratuais para o cliente.
• Avaliação da eficiência das terceirizadas, identificação e correção dos pontos
críticos da operação, supervisão e atribuição de responsabilidades às equipes de
trabalho.
• Gerar relatórios, especificações, além de acompanhamento de obras no
empreendimento.
• Desenvolver planos de melhoria, habilidade em reduzir custos operacionais;
Conhecimentos e experiências desejáveis:
• Ensino superior em Engenharia.
• Experiência anterior em gerenciamento predial, implantação de edifícios e
relacionamento com incorporadoras, construtoras, clientes, proprietários.
• Conhecimento técnicos de instalações prediais, ar condicionado, hidráulicas,
elétricas, combate a incêndio, SDAI, CFTV, controle de acesso e automação predial.
Local de Trabalho:
Jaguaré - SP
Para mais informações sobre a JLL acesse o site: www.jll.com.br
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348780/coordenadoroperacional-manutencao-predial-jaguare-sp#sthash.AwfcSIXx.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor (a) de Concierge
Código da vaga: v1326454
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Junho de 2016
O Concierge é responsável por:
Recepcionar e prestar serviços de apoio a hóspedes, visitantes e passantes; prestar
atendimento telefônico e fornecer informações pertinentes ao hotel e região;
agendar serviços, reservar (hotéis, restaurantes, passagens e etc) e indicar
passeios turísticos, observar normas internas de segurança, conferindo documentos
e idoneidade dos hóspedes e/ou visitantes.
Cumprir com tarefas e obrigações do local de trabalho seguindo Check List. Por
favor, observe que o Check list é regularmente revisado sofrendo alterações
refletindo assim padrões, expectativas de hóspedes e filosofias operacionais.
Ser totalmente flexível e adaptar-se a rotatividade e aos diferentes
subdepartamentos de Hospedagem ou de qualquer outro departamento
estabelecido pelo hotel.
Participar de reuniões nas trocas de turnos.
Certificar-se que o local de trabalho e arredores estão limpos e organizados durante
todo o dia.
Ser capaz de ajudar na rotina do departamento de Mensageiros quando necessário,
maximizando o serviço com o intuito de alcançar a satisfação do hóspede.
Realizar abertura e fechamento do local de trabalho de acordo com o procedimento
estabelecido.
Escutar ativamente as solicitações feitas e inconvenientes reportados por hóspedes,
anotando e tirando dúvidas sempre que necessário e assegurar o seguimento
adequado.
Oferecer ajuda com o agendamento de serviços de transporte privado, taxis
externos e ter conhecimento para dar indicações de serviços úteis na região
(correios, bancos, casa de câmbio etc).
Pré Requisitos:
Graduação em Hotelaria/Turismo é desejável
Fluência em Inglês (falado e escrito).
Conhecimento de outro idioma (Francês, Alemão, Espanhol, Japonês, Chinês ou
Mandarim).
Disponibilidade total de horário.
Proativo, habilidade em trabalhar em equipe e atitude positiva.
Desejável ter noções básicas de Microsoft Office e Opera, além de demonstrar
conhecimentos sobre a cidade do Rio de Janeiro.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326454/supervisor-a-deconcierge#sthash.xELaCW7K.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Operacional
Código da vaga: v1354185
Nível hierárquico: Gerência
Local: Macaé / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
Carga horária comercial
Salário a combinar
Benefícios: Vale transporte, vale refeição ou alimentação, participação nos lucros,
plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida.
Ter experiência com planejamento e gerenciamento de grande equipe de pessoas
será um diferencial.
Competências necessárias:
Senso de Urgência
Liderança
Planejamento
Capacidade Analítica E Estratégica
Relação Interpessoal
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354185/gerenteoperacional#sthash.mSmA7pgD.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Operacional
Código da vaga: v1353925
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Junho de 2016
Profissional com experiência comprovada na área de:
- Gestão de pessoas;
- Opinião;
- Gestão por competências;
- Gestão de conflitos;
- Integração e capacitação;
- Análise de indicadores;
- Elaboração / execução de plano de ação;
- Avaliação de KPI's;
- Implantação de procedimentos.
- Toda gestão de administrativa e financeira da área.

Experiencia nas Atividades:

Gestão administrativa/financeira, com visão analítica em prestação de contas,
controle do fluxo operacional e financeiro dos caixas de pagamento e mensalistas;
Gestão operacional dos supervisores de garagem, caixas e postos de trabalhos;
Elaboração de procedimentos, processos e fluxo operacional para caixa assistido,
controle de evasões, processos internos e etc.;
Rotinas administrativas, controle de fundo fixo, emissão de boletos, notas fiscais e
reclamações de clientes mensalistas;
Apoio na elaboração e controle das escalas de trabalhos;
Visão analítica das concorrências e oportunidades de negócio;
Forte visão na qualidade na entrega de serviços, visando postura, disciplina e
harmonia no posto de trabalho;
Promover reuniões com o time e alinhamento de clima operacional;
Forte experiência em reuniões de crise;
Excel/PowerPoint/Word;
Disponibilidade de horário;
Ensino superior completo em ADM ou áreas correlatas.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Participação nos lucros, Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição, Valetransporte, vaga de estacionamento.
Horário: De segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min.
Salário: R$ 5.000,00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353925/coordenadoroperacional#sthash.ym4fFFNK.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Empilhadeira
Código da vaga: v1354482
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Carlos / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 22 de Junho de 2016
Atividade:
Preparar e organizar a movimentação de carga, armazenar de acordo com o prazo
de validade do produto, identificar características da carga para transporte,
armazenar e separar;
Realizar manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas e
trabalhar seguindo normas de segurança;
Escolaridade:
Ensino médio completo
Requisitos:

Possuir CNH e experiência anterior comprovada.

Local de Trabalho: São Carlos
Horário: 21h40 às 06h
Salário e Benefícios: Compatíveis com o mercado.
Nossas vagas aplicam-se também a profissionais com deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1354482/operador-deempilhadeira#sthash.sbOSYnyH.dpuf
www.vagas.com.br

Porteiro / Vigilante - Campinas
Descrição Detalhada
Requisitos:
Curso de vigilante atualizado
Informática nível básico.
Experiência na função
CNH a/b, com moto.
Escala: 06x02
Horário / Período:
A definir
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Convênio Médico, Cesta Básica, Seguro de Vida.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Serralheiro - Hortolândia
Descrição Detalhada
Requisitos:
Curso de serralheiro e/ou soldador.
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
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Operador de Empilhadeira - Jundiaí
Descrição Detalhada
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 Refeição, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Operacional - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência com roteirização, emissão de ct-e.
Horário de trabalho: 2° a 6° - 14h00min as 00h00minhrs.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1294,36
Benefícios: convênio médico + convênio odontológico + vr + VT.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

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

Analista de Qualidade de Atendimento (SP)
Código da vaga: v1360491
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 10 de Julho de 2016
Atividades: Realizar visitas; preencher a planilha de investimentos referente aos
gastos com descolamentos realizados no dia; Realizar diagnóstico de 3 a 5
atendimentos através de questionário previamente definido;
Participar de treinamentos; Auxiliar na elaboração e testes de questionários;
Periodicamente preparar materiais de apresentações captados na percepção
durante as visitas.
Requisitos: Ter trabalhado, no mínimo, 6 meses com vendas em varejo. Nível
superior cursando ou completo (flexibilidade para continuidade do curso via EAD).
Disponibilidade para trabalhar de segunda à sábado e realizar viagens frequentes.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1360491/analista-de-qualidadede-atendimento-sp#sthash.U5jgFuBF.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Operacional
Código da vaga: v1358127
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: Campinas / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Profissional responsável por coordenar a implementação do plano de produção e de
alocação de recursos operacionais por meio de controles, acompanhamento.
de níveis de serviço, planos de ação e gestão de equipes.
Desafios:
· Promover execução serviços de qualidade;
· Compreensão de cláusulas contratuais;
· Desenvolver bom relacionamento com o cliente;
· Minimização de despesas.
Principais Responsabilidades:
· Assegurar cumprimento de metas de custos diretos operacionais da área de sua
responsabilidade por meio de controles, acompanhamento e indicadores;
· Assegurar o cumprimento de níveis de serviço por meio de implementação de
planejamento e acompanhamento diário de produção, controles operacionais e.
gestão de equipes;
· Garantir o cumprimento de normas de segurança do trabalho, cláusulas
contratuais.
e demais legislações por meio de acompanhamento, análise de resultados de.
auditorias, implementação de procedimentos e diretrizes.
Formação Acadêmica:
· Técnico em telecomunicações. Desejável ensino superior
em engenharia, administração ou em cursos correlatos.
Remuneração:
A combinar
Benefícios:
Vale-refeição ou Vale Alimentação; Assistência Médica e Odontológica; PLR; Seguro
de Vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1358127/coordenadoroperacional#sthash.e00DHpd1.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR OPERACIONAL
Código da vaga: v1358393
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Julho de 2016
ATRIBUIÇÕES:
- Supervisionar as operações para que sejam cumpridas de acordo com o
determinado, controlar todas as operações do fluxo de trabalho e liderança.

REQUISITOS:

- Superior Completo;
- Pacote Office Intermediário;
- Necessário possuir experiência na área.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1358393/supervisoroperacional#sthash.licgI9SK.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Operacional Jr
Código da vaga: v1359383
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Cuiabá / MT / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Julho de 2016
Atividades a serem desenvolvidas:
Atendimento telefônico/eletrônico (skype/e-mail) e vendas aos clientes (agentes de
viagens); Apoiar e orientar os clientes quanto ao manuseio do maisfly;
Contatar fornecedores e clientes para solucionar questões relacionadas a emissão/
remissão de passagens, calcular tarifas simples; Atender as agencias para
efetivação e alteração de reservas e marcação de assentos;
Auxiliar confirmação de reservas que estejam em espera; Passar informações sobre
vôos e companhias aéreas;
Receber e conferir OPE´s com os dados da reserva e checar a tarifa para preparar a
emissão; Emitir bilhetes, EMD´s, M.C. O´S de debito e credito. Manter bom
relacionamento com clientes e fornecedores internos e externos; Verificar as filas
dos GDS´s e informar as agências das alterações;
Informar as alterações recebidas por e-mail´s das cias aéreas que não estão no
GDS;
Conhecimento: Sabre, Amadeus e emissão.
Experiência na área.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1359383/consultor-operacionaljr#sthash.W5lBD7H4.dpuf
www.vagas.com.br

Líder Operacional
Código da vaga: v1359949

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Julho de 2016
Requisitos:
Verificar a utilização de EPI's de segurança constantemente;
Distribuir tarefas aos auxiliares, operadores, conferentes;
Avaliar produtividade dos colaboradores;
Ministrar reuniões antes do turno da operação;
Acompanhar fluxo de separação e conferencia, avaliando a forma de carregamento
dos veículos;
Liderar e integrar colaboradores;
Fiscalizar áreas de picking e área de materiais, certificando que os procedimentos e
processos sejam realizados;
Coordenar recebimento e carregamento de paletes vazios, embalagens e outros
insumos;
Analisar Indicadores Operacionais.
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Necessário experiência em empresas de e-commerce, operadores logísticos ou
varejo de grande escala;
Local de Trabalho: Curitiba/PR
Salário e Benefícios: Compatíveis com o mercado.
Nossas vagas aplicam-se também as profissionais com deficiência
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1359949/lideroperacional#sthash.xLyyX4HB.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador (a) de Obras
Código da vaga: k337-987
Ramo da empresa: Indústria de Refrigeração Industrial
Cidade: Santa Luzia/MG
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 02/06/2016
Previsão de encerramento: 31/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1O77ePg

AUXILIAR OPERACIONAL / CAMPINAS / SP / 8 VAGA(S)
Empresa nacional de Logística de Grande porte está com 8 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ensino médio completo, experiência comprovado no mínimo 6
meses.
Requisitos: Carga e Descarga, separação, estoque.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência médica e odontológica vale alimentação, refeição no local,
desconto compra de produtos e PLR.
Observações: CLT, desejável morar na região.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marília RH para o
e-mail marilia.silva@directlog.com.br com a sigla Aux. Operacional no campo
assunto até o dia 30/06/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Operacional no Emprega Campinas. É 100% grátis!

INSTALADOR DE AR CONDICIONADO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Uka Consultoria em parceria, com empresa de Refrigeração e Instalação de Ar
Condicionado, está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Já ter trabalhado, com instalação de Ar Condicionado, em
Empresas ou Residências. Horário; de segunda a sexta das 08h00min as 18h00min
horas.
Requisitos: Experiência em instalação de ar condicionado Split. O serviço consiste
somente na instalação do Ar Condicionado e Manutenção ao clientes.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: FIXO INICIAL + AJUDA DE CUSTO + HORAS EXTRAS + CLT + VR R$
15,00
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Wagner para o email uka.consultoria@gmail.com com a sigla ARCON no campo assunto até o dia
20/06/2016.
Veja outras vagas de INSTALADOR DE AR CONDICIONADO no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

Auxiliar de Manutenção Predial
Código da vaga: k1629-39

Ramo da empresa: Prestação de Serviços

Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/06/2016
Previsão de encerramento: 30/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1WMaWRd

Auxiliar de Manutenção Predial
Código da vaga: k1629-40
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 13/06/2016
Previsão de encerramento: 30/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1S3jviz

SAÚDE

TÉCNICO EM LABORATÓRIO PARA HOSPITAL – São Paulo – SP
05 VAGAS
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
Realizar as triagens dos materiais biológicos e encaminhar aos laboratórios de apoio
e dar todo o suporte na preparação das amostras para análise.
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA
Escolaridade: Ensino Médio Completo / Desejável Capacitação Técnica em
laboratório.

Experiência necessária: 01 de experiência em Laboratório.

OBSERVAÇÕES:
Horário de Trabalho
Diurno: das 6h às 18h / Noturno: das 18h x 6h e Folguista Diurno/Noturno: 6h às
18h e 18h às 6h
Local de Trabalho: Região da Av. Paulista.
SALÁRIO: Admissão – R$ 1.405,00 / Após experiência – R$ 1.704
Benefícios: Convênio Médico e Odontológico; Cesta Básica; Refeição no local; Vale
transporte.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: TÉCNICO EM LABORATÓRIO HOSPITAL.
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

Técnico de Enfermagem para Atuar na Maternidade.
Hospital de médio porte situado em Niterói busca TÉCNICO DE ENFERMAGEM para
atuar na MATERNIDADE
Formação/Experiência Requerida:
-Curso técnico de enfermagem completo;
-COREN ativo;
-Sólida vivência em maternidade nos cuidados pré e pós-parto.
Carga Horária:
Plantão 12h/36h - Turno dia - 07h às 19h.
Salário: R$1282,94 + Insalubridade + Adicional Noturno
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale transporte;
Vale alimentação;
Refeição no local;
Desconto em faculdade;
Desconto em farmácia.
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
sauderhniteroi@gmail.com mencionando no assunto TÉC. DE
ENFERMAGEMMATERNIDADE/SD.

Técnico de Enfermagem CTI Adulto (2).
Hospital de médio porte situado em Niterói busca 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.

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

Farmacêutico - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: varejista
Local: ilha do governador
Porte: grande
Escala de trabalho: 6x1
Horário de trabalho: 14h40min h às 22h00min 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)

Beneficios: 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 nasoenteral.

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

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

Médico Saúde Corporativa I (Clínico - Promoção da Saúde)
Código da vaga: v1355518
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Junho de 2016
Jornada de Trabalho: 200 h/mês (segunda à sexta-feira).
Atribuições
•
Realizar consultas clínicas aos colaboradores da
Instituição, com foco na identificação precoce de fatores de risco para o
adoecimento;
•
Gerenciar casos clínicos de pacientes com condições
crônicas ou complexas;
•
Oferecer suporte clínico e acompanhamento dos
colaboradores inscritos nos Programas de Saúde da Saúde Corporativa;
• Avaliar causas médicas de absenteísmo (curto, médio e longo prazo),
direcionando os colaboradores para os programas de saúde e prevenção.
Requisitos
Imprescindíveis:
• Graduação em Medicina;
• Residência Médica em Medicina de Família ou em Especialidades Clínicas
• Disponibilidade para atuar 200h mensais
Requisitos
Desejáveis:
• Pós-graduação;
• Conhecimento de informática (Pacote Office);
• Idioma: Inglês Nível Intermediário;

• Experiência em gerenciamento de casos clínicos; Análises Estatísticas; Medicina
Preventiva e Abordagens Específicas para Mudanças Comportamentais.

Salário + Benefícios + Bônus Anual + Educação Médica continuada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1355518/medico-saudecorporativa-i-clinico-promocao-da-saude#sthash.iwT8AH03.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Unidade de Saúde - ESF (Cadastro Reserva)
Código da vaga: v1356190
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 24 de Junho de 2016
ATIVIDADES DESEMPENHADAS:
1. Garantir que as equipes desenvolvam suas ações, conforme os atributos
essenciais e derivados da Atenção Primária à Saúde (acesso, integralidade,
longitudinalidade, coordenação da atenção, orientação familiar, orientação
comunitária e competência cultural);
2. Cumprir as atribuições delegadas e/ou as determinações propostas e pactuadas
pela Coordenação de Área Programática da SMSDC e a OSS Viva Rio;
3. Repassar as informações de interesse do serviço para todos os profissionais de
saúde lotados na Clínica de Saúde da Família;
4. Representar a Clínica de Saúde da Família em reuniões administrativas e
técnicas, junto à OSS Viva Rio, Conselho Distrital de Saúde, CAP, SMS, Conselho
Gestor, Colegiados de Gestão Local e/ou outras reuniões técnico-científicas;
5. Incentivar e colaborar com a pesquisa e produção de trabalhos científicos;
6. Reportar-se, sempre que necessário, à Coordenação de Área Programática da
SMSDC e a coordenação da OSS Viva Rio;
7. Desenvolver ações para o bom relacionamento interpessoal e estimulando o
trabalho em equipe;
8. Buscar melhores resultados em saúde com menor gasto de recursos.
REQUISITOS:
- Graduação completa em áreas da Saúde;
- Registro Ativo
- Experiência na Estratégia de Saúde da Família;
- Experiência como gestor;
ATRIBUTOS DESEJÁVEIS:
- Residência/Especialização em Saúde da Família, Saúde Coletiva ou Afins.
REGIME DE CONTRATAÇÃO: CLT
CARGA HORÁRIA: 40h semanais
A VIVA RIO OFERECE:
- Salário

- Insalubridade (R$157,60)
- Gratificação de Função

- VA ou VR
- VT (Opcional)
LOCAL DE ATUAÇÃO: AP3. 3
Serão reservadas 5% (cinco por cento) do total de vagas para pessoas com
deficiência, conforme Lei 8213/91 e Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356190/gerente-de-unidadede-saude-esf-cadastro-reserva#sthash.IwG7CUnS.dpuf
www.vagas.com. BR

Cirurgião Dentista (Saúde da Família) - Cadastro de Reserva
Código da vaga: v1356215
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Junho de 2016
ATIVIDADES PROPOSTAS
- Promover palestras visando medidas educacionais, prevenção e tratamento da
saúde buco-dento-Maxilo-facial;
- Diagnosticar e tratar afecções bucais, dentes e região Maxilo facial, utilizando
processos clínicos ou cirúrgicos para promover e recuperar a saúde bucal;
- Acompanhar os casos patológicos no âmbito da entidade administrativa,
encaminhando se for o caso, às emergências, e os casos mais graves para os
setores públicos mais indicados;
- Interagir com outros profissionais na área da saúde, visando à defesa, à
preservação e à recuperação da saúde buco-dento-Maxilo-facial;
- Proceder a levantamentos específicos na área odontológica, com finalidade de
aperfeiçoar os serviços de saúde e atendimento;
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento do serviço.
REQUISITOS:
- Formação Superior: Odontologia;
- Registro ativo (CRO)
- Experiência como Dentista em serviço de Atenção Básica;
- Interesse na Atenção Primária;
- Interesse em atuar junto a comunidades, inclusive com disponibilidade para
realizar visitas domiciliares.
ATRIBUTOS DESEJÁVEIS:
- Especialização em Saúde da Família;

- Experiência em Saúde de Família e Comunidades;
- Especialização em Saúde Pública/Coletiva.

REGIME DE CONTRATAÇÃO: CLT
CARGA HORÁRIA: 40h
ATUAÇÃO NA ÁREA PROGRAMÁTICA: AP 3.3
A VIVA RIO OFERECE:
- Salário
- Insalubridade (R$176,00)
- VA ou VR (R$396,00)
- VT (Opcional)
Serão reservadas 5% (cinco por cento) do total de vagas para pessoas com
deficiência, conforme Lei 8213/91 e Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
Av
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356215/cirurgiao-dentistasaude-da-familia-cadastro-de-reserva#sthash.utHQpZsG.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Enfermagem (Promoção a Saúde)
Código da vaga: v1340238
Nível hierárquico: Técnico
Local: Santa Catarina / BR
Data de expiração: 30 de Junho de 2016
ATIVIDADES:
Prestar cuidados de enfermagem de forma humanizada, ética e segura, efetuando
as anotações e controles conforme rotinas do serviço, visando cumprir o plano de
cuidados de enfermagem e prescrições médicas.
REQUISITOS NECESSÁRIOS:
Curso de Técnico de Enfermagem;
Registro no COREN;
Experiência na área da saúde;
Informática;
OBRIGATÓRIO Carteira de Habilitação B.
REMUNERAÇÃO:
R$ 1.514,91
BENEFÍCIOS:
Vale Alimentação (R$ 638,00);
Plano de Saúde;
Assistência Odontológica;
Vale Transporte;
Auxílio Creche (para filhos até 06 anos);

Plano de Carreira, 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/v1340238/tecnico-deenfermagem-promocao-a-saude#sthash.zjThA9WD.dpuf
www.vagas.com.br

Fisioterapeuta (Atendimento Domiciliar) Dourado - SP
Código da vaga: v1357314
Nível hierárquico: Pleno
Local: Dourado / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 29 de Junho de 2016
Atividades:
*Realizar visitas domiciliares.
*Atuar na prevenção e reabilitação de patologias (ortopédicas, respiratórias,
neurológicas, pediátrica e geriátrica).
*Estabelecer parâmetros respiratórios para equipamentos (ventilação, mecânica).
*Realizar exercícios manuais e/ou com auxílio de aparelhos/equipamentos.
Requisitos:
- Graduação concluída em Fisioterapia
- Possuir Credito Ativo
- RESIDIR EM DOURADO - SP
- DISPONIBILIDADE PARA INICIO IMEDIATO
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357314/fisioterapeutaatendimento-domiciliar-dourado-sp#sthash.biu2frY7.dpuf
www.vagas.com.br

ENFERMEIRO (A) / CAMPINAS / SP / 30 VAGA(S)
Central de Cooperativas. está com 30 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: CORE ATIVO
Requisitos: Assistência integral domiciliar ao paciente de baixa, média ou alta
complexidade.

Salário: a combinar
Benefícios: À combinar

Observações: Escala 12x36h
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAPTAÇÃO para o
e-mail curriculo.coopsaude@gmail.com com a sigla ENF no campo assunto até o dia
01/08/2016.
Veja outras vagas de ENFERMEIRO (A) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

NUTRICIONISTA / CAMPINAS / SP / 5 VAGA(S)
Cooperativa de Home Care está com 5 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: CRN ATIVO
Requisitos: Atendimento domiciliar
Salário: a combinar
Benefícios: À combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAPTAÇÃO para o
e-mail curriculo.coopsaude@gmail.com com a sigla NUTRI/Campinas no campo
assunto até o dia 01/08/2016.
Veja outras vagas de Nutricionista no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FISIOTERAPEUTA / CAMPINAS / SP / 5 VAGA(S)
Cooperativa de Home Care está com 5 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: CREFITO ATIVO
Requisitos: Atendimento domiciliar.
Salário: a combinar
Benefícios: À combinar.
Observações: Atendimento domiciliar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAPTAÇÃO para o
e-mail curriculo.coopsaude@gmail.com com a sigla FISIO/Campinas no campo
assunto até o dia 01/08/2016.
Veja outras vagas de FISIOTERAPEUTA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE ENFERMAGEM / CAMPINAS / SP / 30 VAGA(S)
Central de Cooperativas está com 30 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: COREN ATIVO
Requisitos: Assistência integral domiciliar ao paciente de baixa, média ou alta
complexidade de cuidados.
Salário: a combinar
Benefícios: À combinar
Observações: Escala 12x36h
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAPTAÇÃO para o
e-mail curriculo.coopsaude@gmail.com com a sigla Aux/Campinas no campo
assunto até o dia 01/08/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Enfermagem no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

FONOAUDIÓLOGO (A) / CAMPINAS / SP / 5 VAGA(S)
Cooperativa de Home Care está com 5 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: CRFa ATIVO
Requisitos: Atendimento domiciliar.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Observações: Atendimento domiciliar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAPTAÇÃO para o
e-mail curriculo.coopsaude@gmail.com com a sigla FONO/VAGA no campo assunto
até o dia 01/08/2016.
Veja outras vagas de FONOAUDIÓLOGO (A) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

FONOAUDIOLOGA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Comercia de Aparelhos Auditivos está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.

Responsabilidades: Indicar, selecionar e adaptar aparelhos auditivos. Realizar
testes auditivos específicos com o objetivo de diagnosticar, avaliar e investigar cada
caso.

Requisitos: Formação superior em Fonoaudiologia. Ter CRFA Ativo Já ter atuado
pelo menos em Estagio em Centros Auditivos
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte.
Observações: A vaga é para atuar em Campinas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana Paula para o
e-mail rh_alvitex@alvitex.com.br com a sigla FONO CPQ no campo assunto até o
dia 24/06/2016.
Veja outras vagas de Fonoaudióloga no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Farmacêutico - ANSI, Curicica, Pechincha e Freguesia.
Rede de Drogarias Contrata: Farmacêutico RT com CRF Ativo.
Salário R$2.868 + Bonificação + Alimentação no local + VT + Benefícios
Vagas Efetivas com grandes oportunidades de crescimento para trabalhar em uma
de nossas filiais.
Cargo: Farmacêutico RT
Atividades:
Assistência farmacêutica, suporte de balcão, conferência de inventários
controlados, entre demais funções pertinentes ao cargo.
Candidatos Interessados deverão encaminhar o currículo com o titulo “Farmacêutico
RT”
para o e-mail: felipe.pavao@dpsp.com.br

ENFERMEIRO HOSPITALAR - CME / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Hospital está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotinas do CME
Requisitos: Superior completo em Enfermagem. Coren Ativo. Especialização em
Central de Materiais e Esterilização. Imprescindível experiência com C.M.E.
Disponibilidade para horário Comercial. Vaga TEMPORÁRIA.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, cesta básica, seguro de vida, convênio médico e odontológico.

Observações: Cobertura de Licença Maternidade e férias - 150 dias. Horário das
08h Às 17h.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
hospitalcps.rh.cv@gmail.com com a sigla Enf. CME no campo assunto até o dia
20/06/2016.
Veja outras vagas de Enfermeiro Hospitalar - CME no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

TEC. ENFERMAGEM / CAMPINAS / SP / 20 VAGA(S).
Home Care. Atendimento domiciliar está com 20 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
/ SP.
Responsabilidades: Plantonista interno, residir em Campinas, ter veiculo próprio,
Requisitos: COREN ATIVO.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Observações: Cooperativa de Home Care
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAPTAÇÃO para o
e-mail curriculo.coopsaude@gmail.com com a sigla Plantonista interno no campo
assunto até o dia 10/07/2016.
Veja outras vagas de Tec. Enfermagem no Emprega Campinas. É 100% grátis!

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Analista Programador(a) Java
Código da vaga: k1790-28
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/06/2016
Previsão de encerramento: 31/07/2016

Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1ZliAQm

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

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

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

Desenvolvedor (a) Web
Código da vaga: k4302-1
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Curitiba/PR
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 27/05/2016

Previsão de encerramento: 27/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XWUDjQ

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 FLUENTE-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

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

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) Comércio Exterior
Código da vaga: k3422-226
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA

Salário: Não informado
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 1
Data de abertura: 03/06/2016
Previsão de encerramento: 03/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/25FCL2v

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 - Controladoria
Código da vaga: v1333584
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Junho de 2016
Suporte na área de Controladoria Financeira e de Negócios;
Ajuda com diversos relatórios e solicitações de informações;
Ajuda com levantamento de informações para o fechamento do mês;
Relatório diário de vendas;
Reportar as vendas semanais no sistema;
Alocação de despesas nos respectivos centros de custo;
Rateio do laboratório;

Cálculo de comissões dos consultores;
Provisão de comissão dos consultores do próximo mês;
Análise das despesas de ocupação;
Provisão de 13º aluguel;
Reportar número de FTE no sistema;
Efetuar cadastro de produtos sem comissão no sistema;

Efetuar/modificar cadastro de lojas no sistema;
Analise das despesas de Marketing;
Acompanhamento Realizado x Orçamento;
Reportar as vendas de franquias no sistema.
Bolsa-auxílio: R$1500
Benefícios: VT, VR (R$ 15,00), desconto em produtos Fotóptica, rede de benefícios
com empresas conveniadas.
Local de trabalho: Vila Olímpia
Horário de trabalho: seg-sex - 9h às 16h
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1333584/estagiariocontroladoria#sthash.XyLPq0N5.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário de Direito
Código da vaga: v1356984
Nível hierárquico: Estágio
Local: Porto Alegre / RS / BR
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
Oportunidade para estagiar na área trabalhista;
Ter carteira da OAB;
Disponibilidade para turno integral;
O Escritório oferece bolsa auxílio, Vale refeição e auxílio transporte.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356984/estagiario-dedireito#sthash.ktbuQTNE.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário Administrativo de Treinamento
Código da vaga: v1356900
Nível hierárquico: Estágio
Local: Jundiaí / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
Auxiliar os colaboradores do treinamento nas seguintes atividades diárias:
•
Monitoramento das atividades de treinamento,
organização das salas, controle de material, cumprimento das atividades, auxilio na
recepção dos alunos e controle de horários e relatórios financeiros.

•
Atualização de planilhas diárias e gráficos
mensais de atividade de treinamento.
•
Auxilio aos funcionários da Nissan em questões
administrativas e suporte no portal de treinamento.
Local: Jundiaí/SP.
Cursando Administração de Empresas (conclusão prevista entre 12/2017 a
07/2018)
Bolsa auxilio: R$ 10,65 por hora
Benefícios: VR + VT + Assistência Médica e Seguro de Vida
Horário: segunda a sexta das 09h00min às 16h00min com 1 hora de almoço.
Inglês intermediário, conhecimentos em Power Point e Excel.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356900/estagiarioadministrativo-de-treinamento#sthash.kWniJObb.dpuf
www.vagas.com.br

CWB Estágio de Mídia
Código da vaga: v1356905
Nível hierárquico: Estágio
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
Atividades:
- Auxiliar na implementação, otimização e relatórios diários de campanhas em
redes sociais como o Facebook, Instagram e Twitter.
- Acompanhar as metas mensais de desempenho.
- Realizar interface com atendimento, veículos e clientes.
Requisitos:
- Cursando Graduação em Matemática, estatística, publicidade e propaganda,
administração ou áreas correlatas.
- Estudar no período da noite, até o 3 ano.
- Excel básico/intermediário.
- Gostar de trabalhar com números e na área de mídia.
- Desejável experiência na área de mídia e conhecimento de métricas e formatos.
Nossa agência oferece vale-refeição, seguro de vida e plano de saúde (para
efetivos). Além disso, nossa estrutura oferece um espaço descontraído e

confortável, nossos profissionais são referências no mercado e incentivamos o
crescimento e desenvolvimento profissional.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356905/cwb-estagio-demidia#sthash.ZFoYPlFP.dpuf
www.vagas.com.br

Estágio em Comércio Exterior (Customer Service)
Código da vaga: v1356790
Nível hierárquico: Estágio
Local: Campinas / SP / BR
Data de expiração: 26 de Junho de 2016
- Atividades:
Irá realizar atividades de coordenação de embarque, follow up com clientes,
contato com origem e destino, imput em sistemas, suporte às áreas operacionais.
- Escolaridade:
Deve estar cursando bacharel em Administração, Administração com ênfase no
comércio exterior, Relações Internacionais.
- Requisitos necessários:
Inglês avançado, pacote Office (Excel primordial), desejável já ter atuado em
agentes de cargas e/ou companhias aéreas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356790/estagio-em-comercioexterior-customer-service#sthash.dogJr8dE.dpuf
www.vagas.com.br

Estágio em Marketing
Código da vaga: v1339213
Nível hierárquico: Estágio
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Junho de 2016
O estagiário na área de Marketing vai atuar na revisão de conteúdo, entrega de
material para as agências, trabalhar na edição de materiais.
É necessário estar cursando Marketing, administração ou áreas correlatas.
Inglês avançado e conhecimento em AutoCad é um pré requisito.
Bolsa Estágio + Benefícios: Assistência Médica, Seguro de Vida, Restaurante no
Local, Uniforme (lavado e passado).

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1339213/estagio-emmarketing#sthash.IvHUmjaP.dpuf
www.vagas.com.br

Programa de Estágio Grupo Neoenergia
Código da vaga: v1340661
Nível hierárquico: Estágio
Objetivo do programa:
Você tem iniciativa, gosta de desafios e busca desenvolver sua carreira em um
grupo que valoriza e reconhece seus talentos?
Então, o seu lugar é aqui, na Neoenergia!
O Programa de Estágio Neoenergia tem como objetivo desenvolver jovens talentos,
através da participação ativa na rotina, nos processos e nos projetos da empresa,
encarando os desafios e superando-os com iniciativas inovadoras!
Acreditamos que através do Programa de Estágio o jovem pode aplicar seus
conhecimentos e desenvolver suas competências, aprendendo com as melhores
práticas de mercado e as mais avançadas tecnologias, pensando num futuro
sustentável dentro e fora da empresa.
Contamos com um processo seletivo unificado padronizado para todas as empresas
do Grupo, que possui atuação em 12 estados brasileiros. As principais localidades
de contratação são nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio
de Janeiro.
Junte-se a nós!
Perfil do Estagiário NEOENERGIA:
Ter previsão de formatura entre Junho/2018 e Dezembro/2019;
Desejável Inglês;
Pacote Office: Intermediário;
• Estar cursando Graduação Tradicional:
Administração;
Ciências da Computação;
Ciências Biológicas;
Ciências Contábeis;
Comercio Exterior;
Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade, Propaganda e Relações Públicas).
Comunicação Visual;
Desenho Industrial;
Design;
Direito;
Economia;
Engenharias;
Estatística;
Geografia;
Geologia;
Informática;

Marketing;
Pedagogia;
Psicologia;
Sistemas de Informação.
Benefícios:
Bolsa Auxílio compatível com o mercado;
Vale Refeição;

Vale Transporte.
Locais de trabalho:
Rio de Janeiro;
Rio Grande do Norte;
Pernambuco;
Bahia.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1340661/programa-de-estagiogrupo-neoenergia#sthash.Dil3rGiL.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário (a) Suporte de Informática
Código da vaga: k4301-1
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: 2
Data de abertura: 27/05/2016
Previsão de encerramento: 30/06/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1XWV6Cm

DIVERSOS

Moço de Máquinas - São Sebastião
Descrição Detalhada

Requisitos:
Ensino médio
Carteirinha marítima (Mac/mon)
CNH (ao menos categoria b)
Experiência em contingência (qualquer tipo de contingência de no mínimo três
anos)
Dias da Semana: Não Informado

Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Convênio Médico, Seguro de Vida,
Periculosidade.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

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

Recreacionista - São Paulo

Descrição Detalhada
Segmento: educação
Região / Bairro: Morumbi
Requisitos:
Formação superior em pedagogia
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

Governanta / Assistente Pessoal - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Segmento: saúde
Atividades:
Pernoitar quando empregador estiver viajando (neste caso não trabalhará durante
o dia).
Auxiliar na limpeza leve (eventualmente).
Cozinhar (eventualmente).
Cuidar de criança na faixa etária de 02 anos (eventualmente
Requisitos:
Possuir CNH
Possuir carro próprio
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Alimentação no Local, Auxílio Combustível.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Estilista - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Acompanhar blogs, instagram, novelas, trazendo para o comprador de tecidos e
gerente de loja informações em tempo real.

Propor ideias relacionadas à pesquisa realizada para a inserção dentro da coleção
da empresa.
Atuar junto à equipe de vendas.
Participar do desenvolvimento e criação de coleção semanal de produtos de moda,
acompanhando todo o processo.
Trabalhar com vm, seguindo os procedimentos do manual de orientações e
vitrinismo nas lojas da empresa elevando a experiência do consumidor e
impulsionando as vendas.
Requisitos:
Formação em desing de moda
Cursos na área de estilismo
Experiência com produção de moda, visual merchandising e vitrinismo.
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 Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, Cesta Básica,
Plano de Carreira.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Caseiro - Itaquaquecetuba
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Vila Mesquita
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

Auxiliar de Plataforma - São Paulo
Descrição Detalhada
Requisitos:
Ensino fundamental completo
Residir em Cajamar, Santana de Parnaíba/divisa com Cajamar, Caieiras, Perus,
Pirituba, Francisco Morato, Franco da Rocha, Carapicuíba, Osasco, Morro Doce.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Pintor de Aviões - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Segmento: aeronáutica
Requisitos:
Conhecimento de isolamento de peças partes para processo de pintura.
Preparação de peças partes para processo de pintura.
Habilidade com equipamento lixadeira roto orbital.
Conhecimento básico preparação de tintas.
Habilidade equipamento de pintura de sucção e gravidade (pistola).
Ensino médio completo.
Curso de pintura.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Das 07h00min horas às 16h30min horas
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00

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

