BANCO DE VAGAS DE 14/07/2016
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

SUPERVISOR DE RH / ATIBAIA / SP / 1 VAGA(S)
Centro Empresarial de Atibaia está com 1 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 5
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. É 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: 1
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

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

SUPERVISORA DE ESCRITÓRIO / CAMPI / 2 VAGA(S)
Silva Telemarketing LTDA está com 2 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 e-mail
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!

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

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

ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Empresa de médio porte no ramo de exportação e importação. está com 1 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 cado 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!

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 diferêncial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1357350/assistente-administrativologistico-temporario#sthash.tQ9pq2ju.dpuf
www.vagas.com.br

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: 1

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 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-de-controladoriapleno#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

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

ADVOGADO / JD. AMANDA / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Camargo e Nascimento Advogados está com 1 vaga(s) em aberto para
HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Buscamos advogado que tenha AMBIÇÃO em prosperar.
Atividades: captação de clientes não região, que possui bastante comércio; Entrevistas e
atendimento aos clientes (elaboração de contrato de honorários, procuração, etc.);
Elaboração de petições iniciais, cumprimento de prazos, recursos, audiências, etc.;
Principais áreas de atuação: Criminal, trabalhista e usucapião.
Requisitos: Advogado recém-formado na região do Jardim Amanda – Hortolândia
(somente), para atuação na Avenida Brasil
Salário: a combinar
Benefícios: Remuneração em forma de percentual; não há ajuda de custo.
Observações: Horário: das 09:00 as 18:00 horas, 01 hora de intervalo, com
flexibilidade, de segunda a sexta-feira; Veículo próprio; Deverá ter disponibilidade para
atender flagrantes aos finais de semana e feriados; Somente currículos de advogados do
Jardim Amanda serão avaliados.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carlos Camargo para o
e-mail juriscamp.adv@gmail.com com a sigla Adv Jardim Amanda no campo assunto
até o dia 19/07/2016.
Veja outras vagas de ADVOGADO – JD. AMANDA no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUIXILIAR ADMINISTRATIVO (ACD) / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Instituição de Educação Executiva está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Levantamento de dados e elaboração de planilhas no Excel;
Atendimento aos alunos, esclarecendo dúvidas referente as rotinas acadêmicas. Atuará
com os sistemas internos da Instituição e rotinas administrativas.
Requisitos: Cursando Superior em Administração; Experiência com rotinas
administrativas e atendimento ao cliente (mandatório); Excel intermediário; Residir em
Campinas; Disponibilidade de horário;
Salário: R$ 1.247,00
Benefícios: Vale transporte Vale refeição
Observações: Contratação freelancer para 3 meses
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Melina RH para o email oportunidades@ibe.edu.br com a sigla Aux. Reposição no campo assunto até o dia
20/07/2016.
Veja outras vagas de Auixiliar Administrativo (ACD) no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1367156
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Buscamos profissionais com as seguintes características para nosso escritório de São
Paulo.
FORMAÇÃO:
Ensino médio completo.
EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA:
Conhecimentos básicos de rotinas administrativas e pacote Office, boa comunicação
oral e escrita, organização, bom relacionamento interpessoal, comprometimento,
assiduidade, dinamismo.
Irá auxiliar nas rotinas do departamento jurídico.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
Irá auxiliar nas rotinas do departamento jurídico.
BENEFÍCIOS:
Salário de R$ 1.200,00
Vale-refeição
Vale-Transporte
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Seguro de Vida
Incentivos Educacionais
Trabalhar na Região da Avenida Paulista/SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367156/auxiliaradministrativo#sthash.eqPyNu69.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Administrativo
Código da vaga: v1367395
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 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/v1367395/supervisoradministrativo#sthash.ShG4UAjb.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1367359
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Empresa de grande porte contrata:
Assistente Administrativo
Pré-requisitos:
- Graduado em Administração ou área afins;
- Conhecimento do pacote office;
- Possuir boa redação;
- Inglês fluente e Espanhol intermediário;
Irá realizar atividades na Recepção:
- Controle administrativo em geral, como consumo de materiais de
escritório/informática e de copa e cozinha, manutenção de equipamentos da
infraestrutura e manutenção das instalações, cobranças de telefonia, internet, energia
elétrica, cartório.
-Atividades administrativas como serviço de courrier, serviço de postagens, passagens e
hospedagens de colaboradores.
A empresa oferece salário + benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367359/assistenteadministrativo#sthash.XpB7yYDW.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL PL
Código da vaga: v1367251
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
- Apuração dos impostos : IR, CS, PIS e COFINS.
- Obrigações assessorias : DCTF, ECF e ECD.
- Conciliações das contas contábeis de impostos.
- Acompanhamento de certidões negativas.
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
- Conhecimentos na área fiscal, principalmente em tributos diretos, obrigações
assessorias (DCTF, ECF, ECD, DIPJ, PERDCOMP).
- Conhecimento intermediário/avançado em EXCEL.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Superior completo nas áreas de Contabilidade ou Administração de Empresas.
LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO
Avenida Paulista, São Paulo - SP.
Horário Comercial - segunda a sexta-feira.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367251/analista-fiscalpl#sthash.PrEqBCdl.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Sênior
Código da vaga: v1338905
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Conhecimento em: Faturamento e Cobrança, Contas a Pagar e Receber, Tesouraria,
Fluxo de Caixa.
Relacionamento bancário e com o cliente (nacional e internacional), inglês fluente,
Fechamento de contratos de câmbio, Experiência em preparação de Relatórios
Gerenciais. Políticas e procedimentos de contas a pagar e receber. Gestão de recursos
disponíveis e controle sobre recebimentos. Conciliações bancárias e lançamento de
despesas bancárias na contabilidade.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1338905/analista-financeirosenior#sthash.onvdAm6y.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1367632
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Responsabilidades:
* Realizar cobrança dos clientes inadimplentes
* Realizar cadastro de clientes
* Elaboração e reporte de relatórios
Pré requisitos:
* Excel avançado
* Experiência com sistema SAP
Local de trabalho: zona norte de Porto Alegre
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367632/assistentefinanceiro#sthash.a5qoSSJL.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado de Sinistros Pleno
Código da vaga: v1367906
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Empresa multinacional no mercado segurador, busca profissional para atuar como
Advogado de Sinistros Pleno.
Atividades: Profissional será responsável pela gestão de processos de Sinistros, receberá
as ações fará a análise e encaminhará para os parceiros elaborarem a defesa do processo.
Validará o serviço prestado por esse terceiro. Atenderá média de 500 clientes.
Vaga Inicialmente temporária para cobertura de Licença Maternidade (período de 6 a 9
meses)
Local de trabalho: Brooklin
Remuneração: R$ 4000,00 a R$5000,00
Benefícios: VT+VR(24,30)+VA(415,00)
Horário de atuação: Segunda a Sexta-feira das 08h00 as 17h00 (necessário
disponibilidade para horas extras).
Imprescindível Excel Intermediário e experiência anterior com Sinistro
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367906/advogado-de-sinistrospleno#sthash.iprYRCof.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Pleno
Código da vaga: v1367757
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Responsabilidades do Cargo: O profissional irá atuar nas seguintes frentes de trabalho:
Suporte à Operação Comercial no que se refere à interface entre parceiros comerciais
(Consumo e PME) e as principais áreas de atendimento à regional, tais como:
Comissionamento; NDI; COPAG; Jurídico e Suporte Nacional, visando assegurar ,
também, que toda a força de vendas esteja capacitada quanto ao fluxos e processos de
pagamentos de comissões e afins, processos tributários.
o
Apoio no planejamento e controle dos resultados financeiros e físicos da
regional, através do acompanhamento e/ou desenvolvimento contínuo dos indicadores
de gestão e nos cenários de mercadológicos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367757/analista-administrativopleno#sthash.aULz17rU.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1367802
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Requisitos:
Superior cursando em Ciências Contábeis
Desejável conhecimentos em conciliações e lançamentos contábeis. Vivência em
importação e exportação será um diferencial.
Conhecimentos em excel. Vivência com o sistema SAP será um diferencial.
Principais Atribuições:
Reconciliação de contas patrimoniais
Lançamentos contábeis
Compensação de contas contábeis
Fechamento mensal
Elaboração de relatórios gerenciais

Análise de estoque
Controle e movimentação de estoque
Análise de custo padrão e médio
Autorização e controle de pagamentos de fornecedores
Acompanhamento do custo de processos de importação
Análise e triagem de documentos contábeis
Arquivo
Remuneração e Benefícios:
Salário compatível com o mercado;
Vale Refeição, Vale Alimentação, Assistência medica, Assistência Odontológica e
Seguro de Vida.
Horário e Escala de Trabalho:
De segunda a sexta-feira, das 08h00h às 17h00;
Local de Trabalho:
Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP
Oportunidade efetiva.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367802/assistenteadministrativo#sthash.hKGB4W1m.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo III
Código da vaga: v1367983
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Atendimento à parte jurídica do sindicato; atendimento telefônica.
Requisitos:
Desejável que esteja matriculado no curso de Direito.
Salário R$ 1.296,14
VA R$ 500,00 + Plano de Saúde + Plano Odontológico + Auxílio creche 199,74, por
filho + Cartão Farmácia
Carga horária: 8 horas diárias, de segunda à sexta
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367983/auxiliar-administrativoiii#sthash.fYOb1WgR.dpuf
www.vagas.com.br

Analista administrativo de operação - Financeiro

Código da vaga: v1367851
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Pré-requisitos:Necessário estar cursando ensino superior em Gestão Financeira,
Administração de empresas ou ciências contábeis.
Necessário experiência com acompanhamento de resultados financeiros (Previsto X
Realizados)
Analise de alocação de despesas
Controle de equipamentos de informática e telefonia.
Possuir experiência com compras de ferramentas, EPI e materiais de escritórios.
Principais atribuições: Analise de relatórios financeiros, solicitando as devidas
correções, caso necessário.
busca de possíveis otimizações de recursos financeiros, evitando o desperdício e
melhorando a margem da operação.
Auxilio nos processos de compras.
Salário a combinar.
Horário de trabalho: Das 08:00 às 17:48 de segunda a sexta-feira.
Local de trabalho: Região de São Paulo - SP
Benefícios: VT,VA,VR,AM,AO e Seguro de Vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367851/analista-administrativo-deoperacao-financeiro#sthash.AFPzsQHG.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1367750
Nível hierárquico:Júnior/Trainee
Local: Embu-Guaçu / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Pré-requisitos:
Curso Superior completo / Experiência na Área Fiscal e/ou Contabilidade;
experiência com Recebimento Fiscal;
conhecer as rotinas que envolvem o registro e contabilização de documentos fiscais;
emissão de notas fiscais;
legislação tributária Estadual e Interestadual ICMS/IPI/PIS/COFINS/IR/CSLL/ISSQN;
ERP SAP.
Atribuições:
Atuar no Recebimento Fiscal fábrica de EG - SP com o recebimento e registro entrada
de notas fiscais;
conferência e validação de informações necessárias para o recebimento de materiais na
fábrica;
emissão de notas fiscais diversas e transferências entre centros;

dar suporte às operações da fábrica;
analisar retenções de impostos Estaduais e Interestaduais;
devoluções de materiais à fornecedores;
conciliação de relatórios de contas contábeis/transferências entre plantas UQFN;
controles e arquivos fiscais e demais atividades de responsabilidade do Departamento
Fiscal.
Perfil desejado:
- atenção, concentração, agilidade, senso de organização, trabalho em equipe e proatividade.
Local de trabalho: Embu Guaçu
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367750/assistentefiscal#sthash.8msc36U3.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1367955
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Local de Trabalho: Belo Horizonte
Atividades:
- Contas a pagar.
- Baixa de recebíveis no sistema.
- Envio e recebimento de malote.
- Rotinas gerais do departamento financeiro.
Remuneração: 1.750,00 + VA+VT+Plano de Saúde.
Horário de Trabalho 09:00 ás 18:00.
Experiência com rotinas financeiras e nível intermediário de excel.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367955/assistentefinanceiro#sthash.4j1S82l8.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Pleno
Código da vaga: v1367832
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Elaborar e analisar os relatórios de acompanhamento orçamentário.
Comparar as despesas, sugerir normas e procedimentos relativos aos controles
orçamentários, visando garantir o cumprimento dos resultados contábeis e financeiros
da empresa.
Analisar o balanço e demonstrativo de resultado.
Elaborar relatórios gerenciais, para tomadas de decisões estratégicas da companhia.
Realizar fechamento gerencial.
Analisar as despesas por conta e centro de custo, Responder pelo processo de
preparação do orçamento anual bem como pela análise mensal de suas variações,
Realizar a interface com a contabilidade para análise e validação do resultado,
Identificar as oportunidades de melhorias para auxiliar os tomadores de decisão da
empresa.
Controlar o cálculo das provisões contábeis e gerenciais.
Monitorar com os responsáveis por centro de custos os desvios apurados em relação ao
orçado para correção.
Desejável Ensino Superior completo em Ciências Contábeis / Administração de
Empresas.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Cesta
básica, Tíquete-refeição, Vale-transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: De segunda a sexta, das 8h às 18h00.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367832/analista-de-controladoriapleno#sthash.OvePRshz.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento Financeiro
Código da vaga: v1367863
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Descrição das atividades:
-Realizar análises de viabilidade financeira de projetos, pela elaboração e análise de
relatórios gerenciais para acompanhamento financeiro das diversas áreas de uma
empresa;
-Auxiliar na elaboração de orçamentos a análise dos custos reais x previstos (dentro do
orçamento de cada área);
-Auxiliar no fechamento contábil e auxiliar na elaboração e planejamento de modelos
financeiros para a empresa.
Requisitos:

-Ensino superior completo em Ciências Contábeis, Administração,
Ciências Econômicas ou áreas afins.
-Conhecimento em contabilidade/auditoria contábil.
-Domínio no pacote Office (avançado).
-Experiência na área de atuação.
Benefícios: Assistência Médica e Assistência Odontológica, Vale-Refeição, ValeTransporte e Seguro de Vida.
Local: Alphaville, Barueri.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367863/analista-de-planejamentofinanceiro#sthash.PqEPrpN0.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1367362
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Julho de 2016
Apoio nas atividades de baixa de título, conciliação de baixas contábeis e controles de
títulos e realizar contato para suporte aos clientes.
Desejável conhecimento intermediário em excel.
Desejável conhecimento em sistema ERP.
Benefícios: Vale Transporte/ Vale Refeição/ Assistência Médica e Odontológica/
Seguro de Vida/ Auxilio Creche/ Convênio Farmácia e PLR.
Local de Trabalho: Barra Funda
Segunda a Sexta-feira das 9h às 18h.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367362/assistentefinanceiro#sthash.K1bQv1j8.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1367460
Nível hierárquico: Sênior
Local:Taubaté / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
Coordenar equipe;

Acompanhar processos de Recursos Humanos/ Departamento Pessoal/
Administrativo Financeiro e Produtos e Serviços;
Acompanhar receitas, despesas, prazos das áreas de coordenação;
Controlar o orçamento das áreas;
Fazer aprovação das demandas, de acordo com a alçada;
Garantir que a entrega dos dados para Contabilidade seja de forma eficiente;
Estar disponível para orientações técnicas e suporte a dúvidas colaboradores;
Acompanhar e resolver os problemas relacionados à Instituição.
Promover e participar de reuniões de alinhamento com a equipe de trabalho;
Participar das negociações junto às equipes, de acordo com a demanda;
Revisar e propor melhorias nos processos das áreas;
Controlar o índice de liquidez e ociosidade;
Elaborar relatórios gerenciais.
REQUISITOS INDISPENSÁVEIS:
- Curso Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas ou áreas afins.
- Conhecimento em Pacote Office
- Matemática Financeira
REMUNERAÇÃO: compatível com o mercado
BENEFÍCIOS:
- Assistência Médica
- Assistência Odontológica
- Vale Refeição
- Seguro de Vida
- Vale Transporte
Local de Trabalho: SP e região interior
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367460/coordenador-administrativofinanceiro#sthash.J2LWOlFC.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Pleno
Código da vaga: v1368318
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Atribuições
Necessário Carteira da OAB.
Experiência nas áreas: Contencioso Cível, Trabalhista e Tributário e
Consultivo/Preventivo. (Pode ser estágio)
Pacote Office - Word, Excel, internet, digitação.
Competências Desejáveis: Experiência em Departamento Jurídico de empresas ou
experiência com atividade da construção civil / incorporadoras (pode ser estágio).

Conhecimento de software de processos jurídicos (CPJ, CP-PRÓ,
Tedesco, PRÓ-JURIS etc.).
Competências Pessoais Importantes: Comprometimento, assiduidade, pontualidade,
desenvoltura, firmeza, relacionamento interpessoal, dinamismo, objetividade, atenção
concentrada, organização, assertividade, boa comunicação, iniciativa, boa resposta a
trabalho sobre pressão, curiosidade e boa aparência.
Formação: Superior Completo em Direito.
Salário pretensão salarial.
Benefícios: AM + AO + VT ou auxílio combustível + VR + VA.
Local de Trabalho: Centro - RJ.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368318/advogadopleno#sthash.p1deu63Y.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Júnior
Código da vaga: v1369822
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Julho de 2016
Atuará na área de Direito Trabalhista, contratos e licitações.
Inglês Fluente e Espanhol Intermediário.
Possuir OAB.
Superior Completo em Direito.
Experiência anterior em Direito Trabalhista.
Ter fácil acesso à região de São Bernardo do Campo.
Salário: A combinar + Benefícios: VT + Assistência Médica + Plano odontológico +
Seguro de Vida + PLR
Horário Comercial
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1369822/advogadojunior#sthash.TNU3akxn.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Jr - Gente e Gestão
Código da vaga: v1367687
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Reportando-se ao Diretor de RH, suas principais responsabilidades serão:
- Desdobramento de metas;
- Criação das politicas de R&S e T&D;
- Acompanhamento de indicadores de RH comparando com os resultados dos negócios;
- Análise e viabilidade de estruturas organizacionais/orçamento;
- Pesquisa de Clima e planos de sucessão.
Buscamos um profissional com vivência relevante na área de Gente e Gestão.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367687/gerente-jr-gente-egestao#sthash.HZBpR2Yg.dpuf
www.vagas.com.br
Analista Administrativo - gestão de viagens
Código da vaga: v1368986
Nível hierárquico: Pleno
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Julho de 2016
Atividades/Responsabilidades:
Gestão de todo segmento de viagens (Passagens aéreas nacionais e internacionais,
hospedagens, eventos, táxi), lançamento de faturas, rateio.
Formação:
Graduação completa em Turismo ou Administração
Requisitos:
Domínio do pacote Office;
Conhecimentos em viagens internacionais;
Conhecimentos em SAP.
Local:
Porto Alegre/RS.
Remuneração compatível com o mercado + benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368986/analista-administrativogestao-de-viagens#sthash.cZlcWRlv.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1368548
Nível hierárquico: Gerência
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Julho de 2016

Sendo responsável pelo planejamento e organizações das áreas
Administrativas (RH, Contabilidade, Jurídico, Controladoria, Fiscal e TI), orçamentos,
controle de KPI's e auditorias.
Desejável conhecimento em contabilidade de custos, análise de balanços,
IFRS/USGAAP e metodologia PDCA.
Formação Superior: Ciências Contábeis ou Direito.
Idiomas: Inglês avançado e Espanhol intermediário.
Desejável experiência anterior no mercado de linha branca ou eletro portáteis.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368548/gerente-administrativofinanceiro#sthash.90JeCCih.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar administrativo
Código da vaga: v1367525
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Desafios do Cargo:
Suporte a secretaria executiva em demandas burocráticas da diretoria
_Principais Responsabilidades:
-Atendimento telefônicos
-arquivos
-organização de pastas de contas pessoais
-Agendamentos de médicos
-marcação de salas de reunião
-agendamentos de compromissos
Competências Comportamentais:
_Conhecimento em secretariado;
_Capacidade de se expressar na escrita e verbalmente;
_Capacidade de relacionamento interpessoal;
Dados da vaga:
_Barra da Tijuca
_Remuneração compatível com o mercado + Benefícios
_Horário: 08h45 às 18h30 de Segunda à Sexta.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367525/auxiliaradministrativo#sthash.VHDmnwW3.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro

Código da vaga: v1370237
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Itajubá / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Julho de 2016
Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração ou Economia
Sólida vivência em área financeira
Excel avançado
Atividades :
Responsável pelos processos de pagamento, respeitando os compromissos da empresa,
de acordo com os procedimentos e normas estabelecidos.
Realizar todas as atividades pertinentes a contas a pagar como fluxo de caixa, prestar
suporte a área financeira e contábil, controle de adiantamentos, efetuar os
pagamentos,efetuar o lançamento de notas fiscais, preparar lotes de pagamentos, emitir
e controlar os cheques, transmissões bancárias, atendimento aos fornecedores,
recebimento de malote e arquivo.
Remuneração:
R$ 1.800 + Benefícios
Local de trabalho: Cidade Itajubá
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370237/analistafinanceiro#sthash.FNZkl4Zy.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1370247
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Cotia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Julho de 2016
Responsável pelo recebimento de notas fiscais e obrigações acessórias.
Principais Atividades:
•Lançamento das notas nos sistemas SAP e Datasul
•Análise de notas fiscais para retenção de impostos
•Lançamento de notas fiscais de saídas nos sistemas SAP e Datasul
•Conciliações de impostos
•Obrigações acessórias (GIA, DCTF, SPED´s Contribuições e Fiscal, Perd/Comp, etc).
•Apuração dos impostos indiretos (ICMS, IPI, PIS, Cofins e ISS)
Pré-requisitos
•Ensino superior completo ou em curso em Ciências Contábeis ou áreas afins
•Experiência anterior em escrita fiscal
•Vivência em SAP
•Inglês intermediário

•Pacote office intermediário
•Fácil acesso à Cotia
Desejável
•Conhecimento de legislação tributária
•Vivência no Sistema Data-sul
•Inglês avançado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370247/analistafiscal#sthash.VVxtWD7M.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Pleno
Código da vaga: v1367458
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
IMPRESCINDÍVEL ter experiência anterior na área financeira em Seguradora.
Resumo das atividades:
- Efetuar análises e conferências de pagamentos efetuados a favor da Cia, envolvendo
parcelas de seguros e cosseguro, realizando a atualização do fluxo financeiro e os
controles devidos em concordância com os procedimentos definidos, visando sua
correta contabilização e a identificação de ações de cobrança.
- Analisar e executar as atividades relativas a cobrança e repasse de prêmios e sinistros
de cosseguro aceito e cedido;
- Elaborar relatórios.
Escolaridade: Superior cursando ou completo em Administração de Empresas, Gestão
Financeira, Economia ou afins.
Conhecimento intermediário em Excel (Proc c, v, tabela dinâmica, gráficos e etc.)
Local de trabalho: Região da Avenida Paulista.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367458/analista-financeiropleno#sthash.83GQdwsq.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Jr.
Código da vaga: v1367495
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Agosto de 2016

Principais Atividades: Faturamento e emissão de NF-e, interpretação da
legislação, noções fiscais (aliquotas / impostos / cfops/ naturezas de operação), controle
do retorno das NFs em sistema, lançamento de NFs e controle de recebimentos,
cancelamento de NFs em sistema, arquivo de NFs emitidas e canceladas, emissão de
relatórios e controles em planilhas
Requisitos:Ensino Superior cursando
Noções do Idioma Inglês
Conhecimento pacote office(principalmente excel)
Cidade: Barueri
Horário: de segunda a sexta, das 8hs às 17h48
De acordo com nossa política de diversidade e inclusão, todos os candidatos que
estiverem de acordo com requisitos divulgados em nossas vagas serão considerados,
sem distinção de raça, cor, origem, sexo, orientação sexual, nacionalidade, idade ou
qualquer outra característica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367495/analista-fiscaljr#sthash.ZLBeSDhm.dpuf
www.vagas.com.br

Controller
Código da vaga: v1370211
Nível hierárquico: Gerência
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Julho de 2016
• Reportando ao Country Manager e ao Diretor Financeiro (dot line).
• Será responsável pela Contabilidade, Custo, Controladoria, Reports Contábeis,
Reports Gerenciais (a todas as áreas da empresa), Confecção, Revisão e Análise de
Orçamentos ( P&L), Análise de Investimentos, Impostos (Diretos e Indiretos) e
Tesouraria (Cobrança, Fluxo de Caixa, AP/AR).
• Key User dos Módulos CO e FI (SAP) com grande interface com departamento de
Projetos e TI.
• Atendimento e Suporte a auditorias (contábeis e fiscais) internas e externas.
Inglês Fluente Mandatório.
Experiência em Industria Mandatório
Formação em Ciências Contábeis Mandatório
Remuneração: R$ 13.500,00+ bônus+Benefícios
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1370211/controller#sthash.Rq35owCA.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE RH / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
A BSP presta serviços nas áreas de Contabilidade, Fiscal e Folha de Pagamento,
auxiliando também na implantação e utilização de ERP. está com 1 vaga(s) em aberto
para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Responsável pela área de Recursos Humanos da empresa, atuando
estrategicamente através do planejamento e implementação de ações que visem o
desenvolvimento e bem-estar dos colaboradores.
Requisitos: Ensino Superior em RH, Psicologia ou outras áreas relacionadas.
Experiência sólida na área. Inglês (intermediário). Gosto e interesse por relacionamento
e desenvolvimento de pessoas. CNH.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Seguro de vida em grupo (opcio nal), Plano
de Saúde/Odontológico (opcional).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recursos Humanos
para o e-mail rh@bspcontabil.com.br com a sigla Analista RH no campo assunto até o
dia 31/07/2016.
Veja outras vagas de Analista de RH no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA FINANCEIRO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
A BSP presta serviços nas áreas de Contabilidade, Fiscal e Folha de Pagamento,
auxiliando também na implantação e utilização de ERP. está com 1 vaga(s) em aberto
para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: 1. Realizar atividades de âmbito financeiro (foco em contas a
receber), com vista ao cumprimento das obrigações e à saúde financeira da empresa. 3.
Participar de treinamentos, palestras ou outros eventos, para desenvolvimento e
aperfeiçoamento de conhecimentos e competências. 4. Executar outras tarefas
relacionadas, conforme necessidade ou a critério do seu superior hierárquico.
Requisitos: Ensino Superior em Administração ou Ciências Contábeis. Experiência
sólida na área financeira. Experiência em ERP (preferencialmente SAP). Inglês
(intermediário). CNH.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Seguro de vida em grupo (opcional), Plano
de Saúde/Odontológico (opcional).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recursos Humanos
para o e-mail rh@bspcontabil.com.br com a sigla Analista Fin no campo assunto até o
dia 31/07/2016.
Veja outras vagas de Analista Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE RH / CAMPINAS / 1 VAGA(S)

Indústria de alimentos com base em Campinas e filiais na região. está com 1 vaga(s) em
aberto para Campinas.
Responsabilidades: Auxiliar nas atividades do setor de Recursos Humanos.
Requisitos: Office Desejável conhecimentos de seleção de pessoal.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte Vale alimentação Plano médico Plano odontológico
Observações: Horário comercial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Mariana para o e-mail
vagasrhcampinas1@gmail.com com a sigla ASS RH no campo assunto até o dia
30/08/2016.
Veja outras vagas de Assistente RH no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente Contábil
Código da vaga: k8-610
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/06/2016
Previsão de encerramento: 31/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/28UFrRE

Secretário (a) Executivo (a)
Código da vaga: k2232-112
Ramo da empresa: Consultoria em Saúde
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/06/2016
Previsão de encerramento: 28/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/28Rg3cO

Supervisor Jurídico
Código da vaga: v1370506
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
Coordenar o setor jurídico interno e externo
Prestar assessoria jurídica nos aspectos preventivos e educativos quanto na
administração do contencioso.
Acompanhar cobranças judiciais de crédito em atraso.
Coordenar e prestar orientação jurídica e elaborar pareceres, status report;
Realizar planejamento da área jurídica para manter suas operações dentro das normas
legais; Elaborar petições iniciais, contestações, agravos de instrumentos, defesas,
recursos e acompanhar e coordenar todos os processos judiciais, perante os órgãos
competentes, defesas em geral em juízos e tribunais, cumprir liminares, analisar e
validar os contratos firmados. Participar de reuniões e emitir pareceres que facilitem a
tomada de decisão da diretoria e corpo executivo;
Monitorar indicadores estratégicos, operacionais e de qualidade;
EXPERIENCIA:
Experiência em gestão de equipes jurídicas;
Indicadores de gestão, relatórios
Experiência com mapeamento de processos, mitigação de riscos nas áreas sobre as quais
atuou.
REQUISITOS
Possuir Registro na OAB;
Experiência em instituições financeiras será considerado um diferencial;
Bacharelado em Direito;
Pós em Gestão, Negócios, ou na área;
Conhecimento em Elaboração e revisão de contratos;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370506/supervisorjuridico#sthash.JFqfCe7c.dpuf
www.vagas.com.br
Advogado PL
Código da vaga: v1368056
Nível hierárquico: Pleno
Local: Quirinópolis / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Agosto de 2016
A SJC Bioenergia contrata profissional para o cargo de Advogado Trabalhista Pleno. É
necessário registro na OAB e vivência profissional como Advogado trabalhista, para
execução de atividades na elaboração de peças, participação em audiências de instrução
e recursos. É desejável desenvoltura e habilidade para falar em público. Será
considerado um diferencial atuação profissional no setor sucroenergético.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368056/advogadopl#sthash.8UDACKXQ.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1370428
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
Realizará atividades de conciliação de crédito.
Necessária vivência na área administrativa ou financeira.
Ensino médio completo.
Imprescindível disponibilidade para o horário de trabalho: 12h às 20h - segunda a sexta;
sábados das 09h00 às 16h00
Local de trabalho: Água Branca (próximo ao metrô Barra Funda)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370428/auxiliaradministrativo#sthash.4SgqMkZO.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo de Frota Interna
Código da vaga: v1370436
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
Principais Atividades:
- Controle da frota de veículos da empresa.
- Agendamento de manutenção preventiva e corretiva, participar de projetos
relacionados à eficiência de gastos e logística de frota.
- Acompanhamento do pagamento de multas.
- Documentação e elaboração relatório de quilometragem, análise e geração de
indicadores / relatórios relacionados a área de frotas.
- Prestar informações para suporte na elaboração e revisão do orçamento anual da
empresa.
Requisitos:
- Imprescindível experiência na função descrita acima.
- Imprescindível carteira de habilitação B e ampla experiência em direção.

- Pró-atividade;
- Excel intermediário;
Benefícios:
- Vale-refeição
- Vale Alimentação
- Previdência Privada
- Assistência Médica Nacional
- Assistência Odontológica
- Seguro de Vida
Local:
São Paulo/SP - Berrini
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370436/analista-administrativo-defrota-interna#sthash.YCm6858P.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1367471
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Descrição das atividades:
*Funcionário ira atuar no setor administrativo, auxiliar no setor de Departamento
Pessoal
*Solicitar Demissão;
*Desejável vivência com Departamento Pessoal
Salário – R$: 925,00
Benefícios: VT, VR – R$: 16,00, Plano de Saúde e odontológico.
Horário: Segunda a Sexta feira de 08:00 às 18:00 – 44 horas semanais.
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/v1367471/auxiliaradministrativo#sthash.zE0QeUD5.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL SR

Código da vaga: v1370274
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
ANALISTA FISCAL SR
Atividades:
Executar e garantir a regularidade das operações fiscais das filiais, bem como atender os
prazos para recolhimentos e cumprimento das obrigações relativas aos tributos
indiretos.
Responsável pela análise fiscal dos tributos ICMS, ICMS-ST, IPI, Pis-Pasep, Cofins e
consolidação das informações fiscais das filiais.
Pré-Requisitos:
Experiência na área fiscal preferencialmente adquirida em empresas de alimentos e
bebidas ou industrial.
Formação Acadêmica: superior completo, desejável em Administração, Ciências
Contábeis, Economia ou Direito.
Desejável Pós-graduação na área.
Conhecimento em SAP - Fiscal
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370274/analista-fiscalsr#sthash.1ymsmjfV.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO PLENO
Código da vaga: v1370559
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
REQUISITOS:
•Ensino Superior Completo em Administração de empresas, Matemática, Economia
e/ou Estatística;
• Imprescindível ter atuado como Analista Financeiro;
•Conhecimento avançado no Pacote Office;
ATRIBUIÇÕES:
• Atuará com foco no planejamento financeiro da área comercial;
• Responsável pelo controle de contas, despesas e análise de oportunidade para redução
de custos do departamento;
• Fará apresentação quando necessário para diretoria.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
• Salário a combinar;
• Benefícios: Vale transporte ou estacionamento, restaurante no local, assistência
médica e odontológica, PLR, descontos nos produtos da loja;

• Horário: De segunda a quinta, das 08hs às 18hs, sexta-feira, das 08hs às
17hs;
• Local de Trabalho: Zona Norte, bairro Casa Verde – SP.
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade de
seus anúncios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370559/analista-de-planejamentofinanceiro-pleno#sthash.Hf4WXOvL.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Custos / Controladoria
Código da vaga: v1370566
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
2anos ou + de experiência em análise de custos/controladoria;
Graduação em contabilidade, administração ou finanças
Conhecimentos avançados em GAAP x inventários
Linguas: inglês (nível intermediário alto)
Personalidade e comportamento
Forte capacidade de relacionamento interpessoal;
Resistente a pressões e frustrações;
Habilidade para enfrentar desafios;
Capacidade de estabelecer prioridades e realizar metas;
Macrovisão;
Proatividade.
-Desenvolvimento de relatórios de análise de inventário e análise de discrepâncias
-Assistência na melhoria dos controles internos relacionados a inventário
-Verificação apurada de custos padrão
-Monitoramento de transações de inventário
-Reconciliação de contas de inventário.
Salário Proposto: R$ 4.500,00
Benefícios: Ticket Alimentação;PLR;V.T.
Trabalhar de segunda a sexta de 08:00 ás 17:58.
Regime de trabalho: CLT efetivo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370566/analista-de-custoscontroladoria#sthash.rqXPUiPl.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Contábil Sênior
Código da vaga: v1328327
Nível hierárquico: Sênior
Local: Recife / PE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
Responsável pela análise dos lançamentos contábeis, emissão de balancetes, balanços
patrimoniais, folha de pagamento, demonstrativos econômico-financeiros, entre outras
atividades pertinentes à área.
Horário: Segunda a Quinta das 8h às 18h e na sexta das 8h às 17h.
Salário: A combinar + Benefícios (VA + VT + Plano de saúde/odontológico +
Convênios com instituição de ensino superior/curso de línguas/lazer).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1328327/analista-contabilsenior#sthash.jvuAcnop.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Contas a Receber Sênior
Código da vaga: v1369623
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
Atividades a serem desenvolvidas:
• Verificação de saldos, emissão de relatórios de recebimento de cobrança e baixas em
duplicatas;
• Realização de baixas e conciliação de recebimentos automáticos e manuais;
• Emissão de extratos de conta corrente;
• Verificação de créditos referentes a cobrança, conferência e alteração de títulos
enviados manualmente ou arquivos de remessa;
• Resolução de pendências referentes a baixas;
• Sustação e envio de títulos ao cartório;
• Negociações e cobranças de títulos vencidos.
Requisitos:
• Experiência em Contas a Receber, envolvendo cobrança e conciliação bancária;
• Conhecimento de Matemática Financeira;
• Usuário de informática (Excel, Word e Internet);
• Conhecimento de sistema integrado ERP.
• Formação superior completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis,
Economia ou áreas afins.
Local de trabalho: Lapa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1369623/analista-de-contas-a-recebersenior#sthash.eUEN01pv.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno/ SR
Código da vaga: v1370265
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Julho de 2016
- Experiência em apuração de impostos municipais (Retidos e próprios), estaduais
(inclusive ST) e Federais, cumulativos e não cumulativos envolvendo prestação de
serviço e revenda de mercadoria.
- Conhecimentos em entregas de obrigações acessórias municipais, estaduais e federais.
- Conhecimento em impostos retidos na fonte (IR/PCC)
- Conhecimento em Desoneração de Folha de pagamento
-Conhecimento em processo POC (Working in process)
- Conhecimento no sistema SAP;
- Comprometido, dinamismo, comunicativo, organizado e proativo, completam o perfil.
Base: Brooklin, São Paulo/SP
Salário: A Combinar
Benefícios: VR, VT, AM, AO,PLR, Convênio Academia, Auxilio Farmácia, Auxílio
Creche e Seguro de vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370265/analista-fiscal-plenosr#sthash.vi8Q35zM.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
TOP LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PURIFICADORES está com 1 vaga(s) em
aberto para HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Auditoria na formalização de contratos, Atendimento telefônico
para vendedores e clientes. Capitação de dados via telefone cadastro do cliente,.
Digitação de dados cadastrais em varias financeiras e acompanhar a conclusão da
venda, Confirmação da compra com os cliente, Atividades relacionada ao setor.
Requisitos: Superior em Administração, Relacionamento interpessoal, Planilha de Excel
e Experiência na área.
Salário: R$ 1.230,38
Benefícios: Restaurante na empresa, Vale transporte, Convenio odontológico após
experiência e estacionamento.
Observações: CLT

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Karina
para o e-mail rhtoplife@yahoo.com.br com a sigla ADM no campo assunto até o dia
20/07/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ACD / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
Instituição de Educação Executiva está com 1 vaga(s) em aberto para PIRACICABA /
SP.
Responsabilidades: Levantamento de dados em planilhas no Excel; Atendimento aos
alunos, esclarecendo dúvidas, bem como com orientação a professores e coordenadores
dos cursos tanto pessoalmente quanto por telefone. Alimentará o sistema com as notas e
fará emissão de certificados, declarações, emissão/impressão e entrega de materiais e
demais rotinas administrativas. Cotações e compra de materiais. Atendimento a alunos;
Requisitos: Cursando Superior em Administração; Experiência com rotinas
administrativas e atendimento ao cliente (mandatório); Excel intermediário; Residir em
Piracicaba; Disponibilidade para trabalhar aos sábados;
Salário: R$ 1.247,00
Benefícios: Benefícios: Vale Transporte/Combustível, Vale Refeição, Assistência
Médica, Assistência Odontológica, Reembolso 40% de cursos de graduação. Clube
SESC.
Observações: Regime de contratação CLT. Horário de trabalho: Segunda à sexta: 15h às
23h Sábados: 07h às 12h e 13h às 18h
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Melina RH para o email oportunidades@ibe.edu.br com a sigla Aux Acad Pira no campo assunto até o dia
27/07/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo ACD no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ADM/FIN / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Ramo de automação está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Departamento administrativo/financeiro
Requisitos: Experiência e de preferência formação na área
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição e Vale Transporte para usuários
Observações: Horário de Trabalho: das 08h00 às 18h00, com 1h30 de almoço
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natasha para o e-mail
natasha@rcetiquetas.com.br com a sigla ADM/FIN no campo assunto até o dia
30/07/2016.
Veja outras vagas de ADM/FIN no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Consultor de Tributos
Código da vaga: v1373441
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 31 de Julho de 2016
Atuar com atribuições de alíquotas de ICMS/ ST, PIS e COFINS, bem como no regime
jurídico da substituição tributária.
Ensino Superior em Direito, Ciências Contábeis ou Administração.
Experiência em Auditoria, será diferencial.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Auxílio Creche, Participação nos lucros, Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição,
Vale-transporte.
Regime de contratação: CLT (Efetivo).
Horário: De segunda a sexta 09:00 - 18:00.
Informações adicionais: Ter disponibilidade para trabalhar interno e alocado ao cliente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373441/consultor-detributos#sthash.2yeN2Xok.dpuf
www.vagas.com.br

CONTADOR (A)
Código da vaga: v1373373
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Julho de 2016
Profissional Bacharel em Ciências Contábeis com CRC ATIVO, com disponibilidade
para trabalhar na região de Santo Amaro no horário das 09:00 às 18:00.
Atividades desenvolvidas: Elaborar e assinar relatórios , Balancetes, Balanços e
Demonstrações Contábeis exigidas pelas Normas Brasileiras e Internacionais de
Contabilidade e pela Legislação Societária Vigente. Escrituração Fiscal e apuração
mensal de impostos e Tributos. Classificações Contábeis, conciliações de contas e ativo
fixo. Atender a auditoria externa e órgãos fiscalizadores. Elaborar Anualmente a
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ) e a Prestação de Contas
exigida pelo Ministério da Justiça. Acompanhar periodicamente, mudanças na
legislação societária, fiscal e tributária, acompanhar atualizações e novos
pronunciamentos contábeis.

Conhecimentos Específicos: Legislação Societária e Tributária, Adoção as
Normas Internacionais de Contabilidade, Normas Brasileiras de Contabilidade.
Obrigações Acessórias: DIPJ, DCTF, DACON, DIRF, NFTS, GIA, SPED Contábil e
Fiscal e EFD.
A empresa oferece: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Previdência Privada,
Vale Refeição, Vale Transporte, Seguro de vida e Bolsa para estudar Inglês na Alumni.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373373/contadora#sthash.Mi7nBbXe.dpuf
www.vagas.com.br
Advogado Societário
Código da vaga: v1370571
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
A Contax busca Advogado Societário para atuar com análise, elaboração e revisão de
atos societários; acompanhamento de seus registros; elaboração de documentos para
cumprimento de normas regulatórias, em especial normas da CVM; e
consultoria/suporte às áreas internas da Companhia em assuntos relacionados à área
societária.
Imprescindível:
Bom conhecimento técnico da lei societária, inclusive da legislação da CVM;
conhecimento de instrumentos de dívida financeira; boa organização; capacidade de
análise; facilidade de trabalhar em equipe; excelente comunicação; comprometimento
organizacional; planejamento; e flexibilidade.
Formação acadêmica:
• Graduação em Direito;
• Inscrição na OAB ativa; e
• Pós-graduação na área societária.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370571/advogadosocietario#sthash.T55Px2lw.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1371399
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 28 de Julho de 2016
Atribuições:

Conferência de cadastro e informações de toda ação judicial massificada e
autorização de cobrança de honorários.
Suporte aos advogados internos e externos sobre dúvidas e informações referente ao
encerramento das ações.
Responsável pela localização e cadastro no sistema de bloqueios e transferências
judiciais.
Critérios:
Graduação em Direito.
Desejável vivência em acompanhamento processual.
Excel Intermediário.
Local de trabalho: Avenida Brigadeiro Faria Lima – São Paulo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371399/assistentejuridico#sthash.plo3N4lO.dpuf
www.vagas.com.br
Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1373474
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Agosto de 2016
Principais Requisitos:
Conhecimento básico em escritutação fiscal, retenção de impostos, classificação de
despesas, controle de despesas por centro de custo, controle de notas fiscais.
Desejável curso técnico Contábil ou cursando ou nível superior na área.
Proposta CLT com benefícios.
Local de Trabalho: Paulista
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373474/auxiliaradministrativo#sthash.SX2Q8UK0.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1373239
Nível hierárquico: Pleno
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Julho de 2016
Responsabilidades:
Esse profissional exercerá as seguintes funções:
• Cadastro de clientes e fornecedores;
• Conciliação bancária;

• Atendimento ao público;
• Fechamento de caixa a vista;
• Conferência de notas de despesas com cartão corporativo;
• Custódia e cobrança de cheques e atividades afins.
Terá como principais desafios o trabalho com detalhe e atenção minuciosa e ainda ter
iniciativa para solucionar problemas.
Requisitos:
* Formação: Formado em Administração de Empresas ou Contabilidade.
* Conhecimentos Técnicos: Pacote Office.
* Outras Informações: Será considerado como diferencial quem tenha atuado na área
fiscal.
Modalidade de contratação:
CLT
Local de trabalho:
Filial Porto Alegre
Horário:
Segundas ás quintas das 8h00 ás 18h00 e ás sextas das 8h00 ás 17h00.
Remuneração:
R$ 1.850,00.
Facilidades:
Convênio médico e odontológico; VT; VR; VA; PLR e Seguro de Vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373239/assistenteadministrativo#sthash.TFBaV54y.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo
Código da vaga: v1372968
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Julho de 2016
Atividades:
Análise e controle de processos administrativos;
Organização de arquivos;
Controle e reajuste de contratos;
Controle de faturamento;
Elaboração de relatórios;
Agendamento de reuniões;
Atendimento ao cliente interno e externo.
Requisitos
Superior completo em Administração ou áreas afins;
Vivência em rotinas administrativas;

Inglês avançado
Local de Trabalho
Zona Sul - São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1372968/analistaadministrativo#sthash.pZ4oQuKX.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Administrativo
Código da vaga: v1373291
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Julho de 2016
Requisitos:
- Formação superior completa em Administração ou cursos afins;
- Experiência anterior na função;
- Conhecimento intermediário em Excel;
Horário de Trabalho:
Segunda a sexta, das 08h30 às 18h15
Atividades: Coordenar, planejar e acompanhar as atividades inerentes ao setor
Administrativo da Empresa.Coordenar e direcionar as atividades da equipe, orientando
os responsáveis dos setores e processos, apoiando e buscando meios para garantir o
alcance de resultados, entre outras demandas da área.
Salário: a definir
Benefícios: VT, VR ou VA, Plano de saúde Unimed, Bolsa de Estudos, Seguro de Vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373291/coordenadoradministrativo#sthash.bx3YAdrQ.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1373211
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Recife / PE / BR
Data de expiração: 30 de Agosto de 2016
Atividades:
Receber, arquivar e despachar documentos;
Tirar cópias e digitalizar documentos;
Enviar documentos para autenticar;

Abrir pasta para documentação;
Organizar arquivos.
Conhecimentos:
N/A
Regime de Contratação: CLT
Benefícios: Vale-transporte ou Auxílio Combustível; Vale Alimentação ou Refeição;
Plano de Saúde e Odontológico.
Horário: 09:00 às 18:00.
Salário: a Combinar
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373211/assistenteadministrativo#sthash.io3pWzwx.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1371557
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Aparecida de Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Julho de 2016
• REQUISITOS
- Formação: Ensino superior concluído ou cursando;
- Informática básica;
- Conhecimento intermediário em Excel
• CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
- Conhecimento lançamentos de notas
- Conhecimento em rotinas administrativa
- Desejável Conhecimento em logística;
• HABILIDADE TÉCNICA:
-Desejável conhecimento em sistema EMS 204
-Desejável conhecimento em logística;
• HABILIDADES COMPORTAMENTAIS:
- Ponderação e equilíbrio emocional
- Capacidade de relacionamento interpessoal
Capacidade de comunicação
• PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
• Participar ativamente dos processos proveniente do cargo;
• Executar as atividades relacionadas ao processo de Assistente administrativo, de
maneira a atender da melhor maneira possível todas as solicitações recebidas do Cliente
interno e externo;
• Cumprir rigorosamente as solicitações da companhia;
• INFORMAÇÕES:
- Local de trabalho: Vila Brasília - Aparecida de Goiânia
- Horário de trabalho: De 2ª a Sábado - Horário Comercial

- Tipo de contrato: Efetivo
- Benefícios: Vale transporte, Plano médico, odontológico,cesta básica (R$ 105,00),
ticket restaurante, seguro de vida, entre outros.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371557/assistenteadministrativo#sthash.dRog032T.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Contabilidade e Finanças (Reporting)
Código da vaga: v1373264
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Julho de 2016
DESCRIÇÃO:
Responsável por relatórios precisos de dados financeiros consolidados, preparando e
analisando informações de relatórios mensais e trimestrais, assegurar que os dados
sejam apresentados de forma precisa e que problemas contábeis sejam identificados,
compreendidos e resolvidos de forma oportuna por meio do planejamento detalhado e
gerenciamento de processos, formar fortes relacionamentos de trabalho com as partes
interessadas seniores e equipes de finanças em toda a empresa e implementar iniciativas
continuas de aperfeiçoamento de relatórios financeiros.
ATIVIDADES:
Responder pela qualidade dos serviços e informações geradas pelas tarefas sob sua
responsabilidade.
Cumprir as políticas e procedimentos de Segurança e Saúde e Meio Ambiente.
Desdobrar das metas definidas no planejamento estratégico a fim de atingir os
resultados esperados e apoiar o gerente na avaliação dos profissionais da área e tomada
de decisão de pessoal.
Distribuir atividades, orientar e coordenar o desempenho dos empregados sob sua
gestão garantindo o cumprimento das políticas, legislação e normas da empresa.
Acompanhar os KPIs da área, tendências de mercado e melhores práticas, implantando
melhorias, a fim de garantir melhor competitividade.
Interpretar e promover a rápida distribuição de políticas, normas, procedimentos e
cronogramas de contabilidade e finanças.
Atuar como ponto de contato entre equipes de finanças para levantamento de problemas
e prestação de consultoria, buscando melhoria continua.
Solucionar principais problemas relacionados aos movimentos do mês e reportar às
principais partes interessadas.
Fornecer periodicamente análise financeira detalhada e comentários às partes
interessadas seniores.
Garantir que as observações dos relatórios externos provisórios e de final de ano sejam
preparados de acordo com IFRS.

Revisar submissões de dados, garantindo a precisão com todas as
avaliações claras e compreendidas.
Revisar relatórios societários financeiros, para publicação em bolsa em IFRS.
Preparar solicitações de dados de relatórios e produzir documentos contábeis ad hoc.
Executar outras tarefas correlatas de acordo com orientação e determinação do superior.
COMPETÊNCIAS:
Conhecimentos desejáveis em gestão de pessoas, gestão e execução de projetos,
impostos de diretos e indiretos, legislação tributária
Perfil hands-on, com resiliência, detalhista e crítico
Desejável conhecimento no ERP Elipse, conhecimento em HFM (Hyperion) /
Magnitude. Experiência em SAP é um diferencial.
Necessário conhecimento em IFRS, desejável SOX.
QUALIFICAÇÕES:
Formação em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas
Desejável MBA / Pós Graduação
Especialização em Contabilidade e Finanças
Experiência sólida em área contábil e financeira
Inglês fluente
Pacote Office avançado
- See more at:
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro (Recebimento Fiscal)
Código da vaga: v1373277
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Julho de 2016
Local: São Paulo
Objetivo:
O assistente de Recebimento Fiscal deve acompanhar tecnicamente a equipe de
recebimento fiscal externa bem como monitorar a produtividade e a qualidade do
trabalho efetuado e atender e orientar os outros times da companhia quanto a aspectos
legais e processos internos de PTP, de modo a garantir o correto processo como um
todo.
Além disso, o assistente fiscal deve atuar como Process Owner de sua carteira,
garantindo a correta execução de todas as etapas do processo PTP desde a criação das
requisições e pedidos até o pagamento aos fornecedores.
Atividades:
- Aplicar gestão por indicadores (SLAs e KPIs) nos usuários internos e na equipe de
validação externa, mantendo metas de produtividade, prazo e qualidade das validações;
- Elaborar planilhas e indicadores de acompanhamento;

- Garantir as entradas das faturas de materiais produtivos, não produtivos,
fretes, CAPEX, importações e serviços entre outras; operações, de acordo com
requisição e pedido de compra e em conformidade com procedimentos e políticas
internas, leis fiscais e tributárias vigentes e no prazo;
- Planejar e executar reuniões, orientações e treinamentos para as demais áreas de
negocio com objetivo de mitigar possíveis erros operacionais e melhorar processos;
- Elaborar Documentação e Controle de Processos;
- Efetuar as conciliações contábeis no prazo;
- Rotinas de fechamento mensal;
- Elaborar Relatórios Gerenciais.
“A companhia se reserva o direito de modificar as especificações, habilidades e
requerimentos da posição de acordo com suas necessidades.”
Qualificações / requisitos:
- Educação: Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia ou afins;
- Experiência Fiscal com conhecimentos em impostos diretos e indiretos, operações de
entrada e saída de mercadorias de estabelecimentos industriais, centros de distribuições
e filiais;
- Skills: SAP/Totvs expertise altamente desejável;
- Excel intermediário/avançado;
- Relacionamento, Iniciativa, Resiliência e Organização;
- Idiomas: Inglês e Espanhol básico;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373277/assistente-financeirorecebimento-fiscal#sthash.ru3DocrN.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Pleno
Código da vaga: v1373074
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Julho de 2016
Requisitos:
- Superior completo em Ciências Econômicas ou Contábeis;
- Pacote Office com sólidos conhecimentos em Excel (intermediário para avançado);
- Experiência com sistema de gestão integrado ERP;
- Imprescindível experiência em demonstrativos de resultados, despesas, custos e
receitas, contabilidade, controladoria, imobilizado, , estoque, governança corporativa,
legislação contábil, fiscal e societária, contabilidade em padrões internacionais,
administração.
Atividades:

Elaborar periodicamente o controle de imobilizado, através das
informações de compras e controle de estoques contábil e físico, acompanhando os
lançamentos contábeis dos equipamentos e bens a serem imobilizados;
Executar a apuração de custos dos ativos da empresa, através do levantamento e
controle das notas fiscais que compõe os produtos, rateando-os diretos e indiretos,
gastos gerais de operações e lançamentos contábeis;
Assegurar a qualidade dos fechamentos contábeis processados pelo Centro de Serviços
Compartilhados, analisando o balancete enviado ao sistema, saldo contábil e contas
correspondentes, providenciando ajustes gerenciais e regularização das contas
apropriadas;
Elaborar e apresentar as DRE's demonstrações de resultados de exercício, nos prazos
acordados, através de análises e consolidação das informações contábeis;
Providenciar o lançamento de bens patrimoniais, contabilização e análise de fechamento
do módulo de patrimônio através de orientação técnica.
Local: Pinheiros/SP (próximo à estação Faria Lima do metrô)
Horário: 2ª a 5ª feira das 8:30 ás 18:30 e 6ª feira até às 17:30 (podendo haver alterações
em períodos específicos)
Remuneração compatível com o mercado + pacote amplo de benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373074/analista-de-controladoriapleno#sthash.sCzRku15.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno
Código da vaga: v1373040
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Julho de 2016
Princiapais Atividades:
- apuração de impostos: ICMS, PIS/COFINS (não cumulativo)
- conhecimento em mercadorias
- revisão das obrigações acessórias
Perfil Profissional:
- formação superior em Ciências Contábeis e afins;
- desejável experiencia no segmento de transportes;
- proatividade, hands on, comunicação, disponibilidade.
Disponibilidade de início imediato
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373040/analista-fiscalpleno#sthash.CLDMG2gj.dpuf
www.vagas.com.br

ASSIT FISCAL / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
Empresa está com 1 vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Emissão de Notas , Apuração de ICMS, Ter conhecimento
administrativo.
Requisitos: Ter conhecimento teórico e pratico na apuração de Substituição tributária,
ICMS, emissão de notas fiscais dentro e para fora do estado de São Paulo. Ter
conhecimento prático e teórico da área fiscal de uma empresa de Lucro Presumido
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: Possuir habilitação e veículo próprio. Enviar currículo com pretensão
salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Andréia para o e-mail
rhrecrutamentosumare@gmail.com com a sigla Assit Fiscal no campo assunto até o dia
30/08/2016.
Veja outras vagas de Assit Fiscal no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSIST FISCAL/ADMINISTRATIVO / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
Empresa com sede na cidade de Sumaré está com 1 vaga(s) em aberto para SUMARÉ /
SP.
Responsabilidades: Emissão de notas , controle de estoque, rotinas administrativas.
Requisitos: Necessário conhecimento em emissão de Notas fiscais, Substituição
tributária, ICMS, Inventário de mercadorias , controle de estoque e demais
conhecimentos da rotina fiscal de empresa.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: Residir em Sumaré ou cidades próximas, necessário ter veiculo próprio
para locomoção até a empresa. Enviar currículo com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Andreia para o e-mail
rhrecrutamentosumare@gmail.com com a sigla AF/ADM no campo assunto até o dia
31/07/2016.
Veja outras vagas de Assist Fiscal/Administrativo no Emprega Campinas. É 100%
grátis!
ASSISTENTE FISCAL PL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria química está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Emissão de Notas Fiscais (saídas diversas). Conferência de notas
fiscais de saídas/entradas e serviços. Entradas de notas fiscais no sistema. Baixas de
Notas Fiscais (entradas/serviços tomados) no pedido de compra. Baixas de Notas
Fiscais (remessa) no sem pedido. Calculo GNRE. Calculo impostos retidos s/ serviços

tomados (PIS/COFINS/IR). Acompanhamento e controle de arquivo XML
(das empresas do grupo).
Requisitos: Cursando superior em ciências contábeis. Experiência sólida na função.
Sólidos conhecimentos com impostos. Habilidade com Pacote Office. Desejável:
Conhecimento no sistema Contimatic.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação na empresa, Cesta Básica, Convênio
Farmácia, Seguro de Vida. Horário Comercial, de segunda a sexta.
Observações:
** ENVIAR ÚLTIMO SALÁRIO E PRETENSÃO SALARIAL!! (currículos sem essas
informações não serão avaliados)
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recursos Humanos
para o e-mail vagasrmcindustria@gmail.com com a sigla Assist. Fiscal PL no campo
assunto até o dia 25/07/2016.
Veja outras vagas de Assistente Fiscal PL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Conselheiro Jurídico
Código da vaga:v1373539
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Agosto de 2016
- Prover consultoria jurídica e suportar todos os negócios da companhia;
- Revisão de propostas comerciais e contratos;
- Gerenciar litígios tributários;
- Prover estrategias e atuar como um advisory para o board;
- Elaboração de contratos e propostas em inglês e português.
- Amplo conhecimento jurídico (comercial, tributário, direito administrativo, direito
societário, direito do trabalho).
- Conhecimento em contabilidade e tributação será visto como um diferencial.
Inglês mandatório.
Local: Rio de Janeiro
Salario: 11.000 + benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373539/conselheirojuridico#sthash.pb73LSek.dpuf
www.vagas.com.br
Assistente Jurídico
Código da vaga: v1373692
Nível hierárquico: Júnior/Trainee

Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 03 de Agosto de 2016
Buscamos bacharéis de direito sem OAB para atuar com assistente.
Trabalhamos com processos dentro do contencioso civil de relações de consumo, com a
pratica de contencioso de massa.
Atividades:
Realização de audiências
Rotinas jurídicas e administrativas do setor.
Confecção de peças - Defesas e Contestações.
Controle de prazos.
Local de trabalho: Centro do Rio
De segunda a sexta - 09:00 às 18:00
Contratação CLT
Salario: R$ 1.400,00
Benefícios: vale-transporte
vale-refeição - R$ 22,00 diário
assistência médica
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373692/assistentejuridico#sthash.w7vxr2pw.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista Tributário
Código da vaga: v1373507
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 01 de Agosto de 2016
REQUISITOS:
• Superior completo em Direito. Formação em Ciências Contábeis será diferencial;
• Experiência em tributos indiretos, preferencialmente na área de combustíveis.
RESPONSABILIDADES:
• Desenhar, planejar, atuar na implementação de estratégias de redução de capital
empregado, notadamente saldos credores e ressarcimentos de ICMS, por meio de
propostas de novos fluxos de fornecimento e modificação na legislação estadual;
• Prover consultoria tributária para assegurar uma resposta adequada e proativa a
oportunidades e riscos tributários do negócio, orientando inclusive a área de Tax
compliance;
• Atuar proativamente na busca de soluções fiscais para melhoria do fornecimento de
combustível para clientes, por meio de interação com o Negócio, Finanças do Negócio e
diretamente com clientes selecionados, conforme acordado com o Negócio. Participar
de reuniões com Cliente, tanto área comercial quanto tributária, para buscar otimização
de fluxos;

• Representar a Cia junto a órgãos de administração tributária, poder
legislativo, associações de classe, especialmente Sindicom, bem como em negociações
com parceiros, fornecedores e supridores, que envolvam aspectos tributários;
• Suportar demandas de informação para o Contencioso Tributário quando necessário;
• Atuar junto à Controladoria e Compliance Tributário do CAR para garantir que as
informações tributárias inseridas nos balanços estejam adequadas e consistentes e sejam
disponibilizadas nos prazos esperados;
• Atuar junto ao Jurídico e área de Compliance Tributária do CAR para assuntos que
envolvam impedimentos na emissão de certidão negativa de tributos federais;
• Atuar junto ao Jurídico e área Fiscal do CAR para solução de assuntos que envolvam
impasse ou dúvidas quanto ao fornecimento de informações requisitadas pelos auditores
fiscais.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Necessário residir em São Paulo e região
Disponibilidade para viagens
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373507/especialistatributario#sthash.Cyo4nUHS.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Sr.
Código da vaga: v1373653
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Agosto de 2016
Oportunidade temporária para atuar durante as Olimpíadas e Paralimpíadas.
Atividades principais:
- Atividades administrativas em geral;
- Compra de materiais de escritório e papelaria necessários para o seu pleno
funcionamento;
- Interação com a Administração do Edifício;
- Traduções e interpretações - Português-Inglês.
Requisitos:
- Superior completo em Administração ou áreas correlatas;
- Inglês fluente
- Sólida experiência em atividades administrativas relacionadas às atividades da função;
Local de trabalho: Copacabana
Disponibilidade para trabalhar de segunda à sábado.
Favor enviar a sua pretensão salarial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373653/analista-administrativosr#sthash.u1lq5RGj.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1373708
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Ponta Grossa / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Agosto de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Responsável pelo atendimento de alunos, com o objetivo de garantir o atendimento
integral às necessidades do aluno;
Contribuir para a satisfação do aluno, por meio do desempenho de suas atividades;
Acompanhar e liberar os requerimentos dos alunos conforme solicitações;
Realizar matriculas;
Realizar emissão de boletos dentre outras atividades que cabe a função.;
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Ter concluído o ensino médio.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ter habilidades com sistemas do pacote office e boa comunicação.
HORÁRIO DE TRABALHO
Horário de trabalho manhã/tarde.
LOCAL DE ATUAÇÃO
Unopar - Ponta Grossa
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373708/assistenteadministrativo#sthash.qn49mV6i.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1373739
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santo André / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Setembro de 2016
Formação:
Logística - Em Curso
Administração de Empresas - Em Curso
Local de Trabalho:
Santo André - SP
Sumário do Cargo:
Organizar e planejar controle de infrações e indicações de condutores.

Principais atividades do Cargo:
Profissional com ampla vivência em controle de documentação veicular, de condutores
e de multas de transito.
Conhecimento específico:
Ter atuado em controle de frotas veiculares;
Excel avançado;
Rotinas administrativas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373739/auxiliaradministrativo#sthash.SZ9a9wqa.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Administração de Pessoal
Código da vaga: v1373738
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 03 de Agosto de 2016
Principais responsabilidades:
- Coordenar os procedimentos de Administração de Pessoal da empresa, acompanhando
e orientando processos admissi-onais e demissionais, controle de ponto eletrônico,
cálculos diversos de pagamentos (folha, férias, recolhimento IR, FGTS, INSS, etc.),
arquivamento de documentos etc., garantindo a exatidão das informações e o
cumprimento das legislações em vigor; Coordenar prazos e a integridade das
informações das obrigações legais anuais da DIRF, Informes de Rendimentos e RAIS;
-Efetuar aprovação dos pagamentos diversos da área (Encargos, Benefícios, Rescisão,
Pagamento de Férias, etc.), anali-sando as informações, buscando identificar e corrigir
eventuais inconsistências para posterior liberação, a fim de cumprir com os prazos
legais para os recolhimentos;
- Atender as fiscalizações trabalhistas (Ministério Trabalho), suportando com
informações e documentações necessárias (guias de recolhimentos FGTS, INSS,
prontuários de funcionários, espelhos de pontos, recibos pagamentos), realizando o
acompanhamento até a finalização do processo;
- Elaborar relatório gerencial mensal de controle de horas extras, absenteísmo,
headcount, extraindo as informações do sistema da folha, analisando e consolidando
dentro dos padrões definidos e encaminhando para a área de Controladoria, visando
suportar tomada de decisões;
- Atender as auditorias internas e externas, disponibilizando informações e documentos
que evidenciem as ações e proce-dimentos internos, definindo e implementando planos
de ação para casos de não conformidades, visando cumprir às le-gislações vigentes
pertinentes;
- Cumprir as normas e procedimentos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e
Proteção Ambiental (EHS) definidas em Lei e formalizada local e global, buscando

mitigar riscos de acidentes e incidentes, bem como zelar pela integridade
do patrimônio material, humano e ambiental sob responsabilidade da organização.
- Região de atuação: São Paulo
- Local de Residência: São Paulo
Requisitos:
- Superior completo em Administração de Empresas ou afins
- Desejável especialização em Recursos Humanos
- Domínio do pacote Office
- Conhecimento em People Soft, E-Forms e Microsiga
- Inglês avançado/fluente
- Amplo conhecimento das legislações trabalhista, previdenciária e sindicais
- Conhecimento de sistema de folha de pagamento
- Excel avançado
- Experiência na área de Recursos Humanos
- Relacionamento Interpessoal - Gerenciamento do tempo e prazos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373738/supervisor-administracao-depessoal#sthash.On454fhS.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1370437
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
Realizará atividades administrativas/ financeiras, com foco na inclusão de dados de
notas fiscais, análise de contrato para pagamento.
Experiência na área administrativa/financeira, contas a pagar.
Ensino médio completo.
Contratação CLT
Local de trabalho: Barra Funda
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370437/auxiliaradministrativo#sthash.1yRU3Jsh.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Junior de Controladoria
Código da vaga: v1373575

Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Carlos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Julho de 2016
Responsabilidades:
- Executar atividade de lançamentos contábeis;
- Preparar relatório das contas de despesas para análise;
- Auxiliar na elaboração de conciliação;
- Auxiliar no controle de conciliação e lotes manuais;
- Auxiliar no levantamento de informações para KPIs e IBGE;
- Executar outras atribuições correlatas, de acordo com a necessidade da área.
Pré-Requisitos
- Formação: superior completa;
- Idioma: inglês intermediário;
- 2 anos de experiência na área;
- Informática: conhecimentos no pacote Office (excel)
- Conhecimento em IFRS e CPCs;
- Experiência em ERP (Oracle, SAP e outros).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373575/analista-junior-decontroladoria#sthash.53YBMcz0.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Sr.
Código da vaga: v1373623
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 03 de Agosto de 2016
· Desenvolver reports para as diretorias do negócio;
· Mapear e capturar oportunidades de melhorias de rotinas de planejamento e
financeiras;
· Identificar e analisar possibilidades de ganhos financeiros junto as unidades e
corporativo;
· Analisar despesas operacionais e indicadores de produtividade;
· Buscar benckmark e avaliação das unidades produtivas;
· Desenvolver projeção de resultado;
Elaboração de orçamento;
· Acompanhamento orçamentário das despesas operacionais por planta;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373623/analista-de-controladoriasr#sthash.Pwid0og3.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal/Tributos
Código da vaga: v1334753
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Agosto de 2016
Atuará na área fiscal com controle de tributos indiretos, tributos e contribuições retidas
sobre serviços tomados, nota fiscal eletrônica, obrigações acessórias, ICMS,
ressarcimento de ICMS etc.
Experiência nas atividades mencionadas.
Necessário experiencia com ICMS-ST
Ensino Superior cursando ou completo em Ciência Contábeis.
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Tíquete-refeição, Valetransporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: De segunda sexta, das 8h às 18h, com uma hora e 12 minutos de almoço.
Local de trabalho: Barra Funda
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334753/assistente-fiscaltributos#sthash.TheWthAO.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento (Financeiro)
Código da vaga: v1345811
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belém / PA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Agosto de 2016
Descritivo da Área:
A área de Planejamento desenvolve análises econômico/financeiras que dão suporte à
tomada de decisões, antecipando possíveis questões e oportunidades inerentes ao
negócio, desempenhando rotinas de alta performance e compatíveis às realizadas no
centro corporativo, buscando difundir a cultura de resultados e desenvolver pessoas.
Atividades da função:
• Capacidade de analisar, acompanhar e reportar o resultado do negócios,
• Analisar as variações de volume, receita, custo e margem.

• Operacionaliza as atividades de rotinas, tais quais: atualização do book
mensal de informações, projeções de resultados (faturamento, margem, despesas e
investimentos); fechamento e projeção do fluxo de caixa, elaboração de relatórios
mensais de resultado e reporte; análise do DRE de lojas novas e lojas com mais de 01
ano; realização do processo orçamentário; elaboração de análises de viabilidade de
novos investimentos e interação com o planejamento e contabilidade corporativa.
Necessário:
• Superior completo em contabilidade, economia, administração e engenharia.
• Conhecimento em informática: Excel avançado, sistema SAP, Pacote Office
Local de trabalho: Belém- Pará.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1345811/analista-de-planejamentofinanceiro#sthash.55EMKyHr.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Contábil Sênior
Código da vaga: v1373705
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Agosto de 2016
Atividades:
- Participará de projetos como melhoria de processos, parametrização de sistema,
análise de plano de contas e parametrização de impostos;
- Rotina de contabilidade – desde conciliações até fechamento mensal;
- Interface com departamento financeiro;
- Interface com área fiscal terceirizada.
Perfil desejado:
- Formação completa em Ciências Contábeis (com CRC ativo);
- Conhecimentos em contabilidade internacional IFRS;
- Participação em projetos de implementação de sistemas ERPs;
- Inglês – avançado (terá forte interação com a matriz);
- Hands on;
- Perfil generalista (visão de fiscal e financeiro);
- Profissional com foco em solucionar problemas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373705/analista-contabilsenior#sthash.NKlCiGJb.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Contábil
Código da vaga: v1373551

Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Agosto de 2016
Atividades: Analisar e conferir os movimentos contábeis da empresa visando a correta
elaboração dos demonstrativos contábeis/financeiros e o atendimento das obrigações
fiscais, efetuando cálculos para o recolhimento de impostos e entregando informações
aos órgãos públicos. Acompanhar e apoiar o processo de auditoria externa e o controle
de ativos imobilizados. Servir de suporte ao contador. Preparar relatórios gerenciais
para apresentação do fechamento.
Necessário: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis e Pós-graduação.
Conhecimento avançado em Excel. Vivência nas rotinas contábeis e de controladoria.
Remuneração e Benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373551/consultorcontabil#sthash.c3C53Qai.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONTROLADORIA
Código da vaga: v1371857
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Julho de 2016
Gerenciar equipe responsável pela contabilização, conciliação e controle dos processos
de ativo imobilizado, estoque, despesas/receitas e folha de pagamento, assegurando a
melhor prática contábil para registro das operações e dos negócios da empresa.
Elaboração de análises financeiras que suportem o planejamento estratégico da CIA,
bem como, a condução do processo orçamentário juntos as demais áreas da empresa.
Permitir o acompanhamento financeiro e econômico do negócio com análises e
propostas envolvendo cenários de: melhoria de desempenho, aumento de produtividade
e redução de custos.
Definir e apresentar, através de relatórios periódicos, indicadores da empresa à diretoria.
Elaborar relatórios gerenciais sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da
empresa.
Acompanhar e controlar o ativo fixo.
Garantir o cumprimento dos prazos legais referentes à documentação contábil.
Planejar e direcionar as atividades contábeis e fiscais para atendimento à Auditoria.
Promover a conciliação das contas contábeis e posterior análise de suas variações
(patrimoniais e resultado).
Realizar estudos fiscais para novos projetos e produtos.
Gerir e controlar a apuração e pagamentos dos impostos da empresa.
Identificar novas oportunidades Planejamento tributário.

Planejar as atividades da equipe para atender o cronograma de fechamento
nas datas estipuladas.
ORÇAMENTO:
Coordenação do processo orçamentário de curto prazo e longo prazo.
Consolidação e análise das informações do orçamento: Resultado, Fluxo de Caixa e
Balanço.
ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS:
Elaboração de relatórios de acompanhamento do resultado real x orçado: Sumário
Executivo, Despesa por Diretoria e análise dos desvios orçamentários.
DESAFIOS:
Garantir o correto reconhecimento e registro contábil das transações da empresa em
seus aspectos regulatórios e fiscais.
Atender os requisitos necessários as reorganizações societárias do grupo.
Prover a Dir. Executiva interna e do Grupo Oi as informações relevantes do resultado e
performance do negócio.
Traduzir para os gestores de negócio uma análise financeira que transmita quais ações
operacionais podem resultar em maior impacto no resultado do negócio.
Apoiar de forma rápida e com qualidade estudos de viabilidade econômica (business
plan) de novos projetos e pricing por produto, para suportar as decisões estratégicas da
CIA.
Aprimorar o controle e busca de eficiência no cumprimento de metas e desafios sobre o
orçamento da CIA.
Curso Superior Completo
Local de Trabalho: Chácara Santo Antonio (Próx. ao Shopping Morumbi - Zona Sul)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371857/gerente-de-planejamentofinanceiro-e-controladoria#sthash.TJYj0qWJ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1370845
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
Atuar com contas a receber - clientes com grande volume. Realizar cobranças, emitir
boletos, análise de crédito, enviar arquivos para banco, baixas, conciliações, descontos,
verbas, devoluções, fluxo de caixa e outras atividades da área.
Ensino Superior completo.
Conhecimento avançado em Excel e SAP.
Salário e Benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370845/analistafinanceiro#sthash.B7HzuPlr.dpuf
www.vagas.com.br

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Phone2Business está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atendimento ao cliente; Rotinas de DP - Compra de VR e VT;
Suporte aos funcionários em relação a área administrativa/financeira; Organização de
Arquivo para envio à contabilidade; Emissão de Certidões de Regularidade Fiscal;
Requisitos: Contas a Pagar - Faturamento - Emissão de Notas de ISS e Danfes e
Boletos; Contas a Receber - Baixa de Pagamentos e Cobrança; Domínio em Excel;
Facilidade em relacionamento interpessoal e trabalho em equipe; Facilidade para operar
o sistema de gestão da empresa;
Salário: a combinar
Benefícios: PLR (Participação de Lucros), Convênio Médico, Vale-Transporte, ValeRefeição, Auxílio-Creche, Seguro de vida.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vânia / Fernanda para
o e-mail vania@phone2b.com.br com a sigla ADM no campo assunto até o dia
05/08/2016.
Veja outras vagas de Administrativo/Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA CONTÁBIL PLENO / JAGUARIÚNA / SP / 1 VAGA(S)
Multinacional está com 1 vaga(s) em aberto para JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: Atuação na área Financeira, Controladoria e Contabilidade. Forte
atuação no fechamento contábil, análise e conciliação contábil, lançamentos contábeis,
apropriações, envio e análise das obrigações acessórias, apuração de valores realizados
x planejado, analise de orçamento das despesas operacionais, preparação de papéis de
trabalho e relatórios contábeis e gerenciais, atendimento a auditoria interna e externa.
Requisitos: Graduação completa. Pós graduação será um diferencial. Conhecimento em
rotinas financeira, controladoria e contabilidade. Inglês nível intermediário/Avançado.
Salário: a combinar
Benefícios: Unimed, Uniodonto, Alimentação no local, Visa cale, PLR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Adiara para o e-mail
adiarafujimoto@gmail.com com a sigla Contábil no campo assunto até o dia
22/07/2016.
Veja outras vagas de Analista Contábil Pleno no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Assistente Financeiro (a)
Código da vaga: k3422-235
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 04/07/2016
Previsão de encerramento: 03/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29mscte

Administrador (a) de Contratos
Código da vaga: k3422-236
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Prestação de serviço
N.º vagas: 1
Data de abertura: 04/07/2016
Previsão de encerramento: 03/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29ms50J
Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k3422-237
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 04/07/2016
Previsão de encerramento: 03/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29g1Bex

Assistente de Recursos Humanos

O profissional atuará na realização de cálculo da folha de pagamento, rescisões, férias e
encargos. Apoio em homologações e relações sindicais. Realizar rotinas de R&S, T&D,
cadastro dos processos de admissão e de dependentes no sistema, administrar e
movimentar benefícios. Fazer atualização de informações cadastrais. Realizar
manutenção de ponto. Fazer atendimento para esclarecimento de dúvidas dos clientes.
Executar outras atividades compatíveis com o cargo.
Imprescindível:
Domínio/conhecimento no sistema FPW (módulos Cadastros e Cálculos, Emissões, VT,
integração contábil, eSocial).
Experiência de no mínimo 3 anos nas rotinas
Ter trabalhado em outsourcing RH “generalista”.
Salário compatível com o mercado.
Benefícios: VR, VT, AM, AO, SV.
Local: Região Avenida Paulista.
Interessados enviar CV com o título da vaga para rh@napoliconsultoria.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Empresa
Consultants Group by Tegon
Quantidade de vagas
1
Informações referentes à empresa
Consultants Group by Tegon, seleciona um ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, para
atuar em uma empresa líder do segmento de Soluções em Recursos Humanos.
Data de abertura da vaga
30/06/2016
Nível hierárquico
Especialista | Analista | Assistente | Auxiliar
Descrição da oportunidade
Responsável pelas rotinas administrativas; atendimento telefonico, recepção, serviços de
banco, cotações, organizações de reuniões.
Competências e habilidades desejadas
Dinâmico, pró ativo, organizado, detalhista, relacionamento interpessoal.
Qualificações e conhecimentos desejados
Desejável conhecimento em rotinas de departamento pessoal, pacote office, (Excel
avançado).
Formação mínima
Superior Cursando
Estado
São Paulo - SP
Cidade | Ponto de referência

Zona Sul
Benefícios Vaga
Benefícios condizentes com o mercado.
Interessados favor se cadastrar no link: https://goo.gl/p0Il3s

AUXILIAR FISCAL –R$1.100,00 – CENTRO/RJ
Requisitos: Técnico em Ciência Contábeis Completo ou Superior em Ciências
Contábeis e Informática (Intermediário)
Experiência Profissional: Todas as rotinas da área fiscal, tais como escrituração de notas
fiscais de mercadorias e serviços, elaborar DARF com os impostos retidos do IR,
CSRF, ISS, INSS e entrega de obrigações fiscais, como GIA, SPED Fiscal, SPED
Contribuição e SINTEGRA. Atuar com elaboração da GISS, fechamento dos impostos
federais, lucro presumido, SIMPLES, lucro real, fechamento do ICMS, Livros Fiscais
informatizados e conhecimento de Sistema Contábil.
Horário: 2ª a 6ª feira (08:00h às 17:45h)
Remuneração: R$1.100,00
Benefícios: VT + VR+ Plano de Saúde
Local: Centro/RJ
Os interessados e dentro do perfil deverão encaminhar currículo para o e-mail
recrutamento1.rj@vencerrh.com.br , sob o título AUXILIAR FISCAL.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO BILÍNGUE
EMPRESA DO RAMO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONTRATA:
CLIENTE: MULTINACIONAL DE GRANDE PORTE NA ÁREA DE ÓLEO E GÁS
REQUISITOS:
Ensino Médio Completo
Desejado - Ensino Superior - Administração.
Inglês Fluente
Excel Avançado
Conhecimentos em gestão de notas fiscais e faturas
Disponibilidade para desempenhar trabalho fora do horário comercial.
ATIVIDADES:
·
Controle e tratamento de notas e faturas relacionadas as atividades do
departamento.
·
Contato com fornecedores e prestadores de serviços para solicitação,
acompanhameto e controle.

·
Organização e controle das atividade de manutenção de
apartamentos, escritórios e carros da empresa.
·
Enviar, receber e arquivar documentos
·
Gestão de correspondências internas
·
Gestão de atendimento interno.
·
Apresentação de relatórios
Horário: 2ª a 6ª - Horário Comercial - Disponibilidade para trabalhar fora do horário
comercial.
Local: Rio de Janeiro
Salário: A combinar
Os interessados devem enviar currículo para rh@caelnet.com.br - no assunto coloque:
Assistente Administrativo Bilíngue (Pretenasão Salarial)

GESTOR (A) ADMINISTRATIVO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Padrhão Recursos Humanos está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Irá atuar em clínica odontológica em Americana, sendo responsável
pela área administrativa e operacional da empresa, conquista de metas, efetuar
contratações e demissões, autorizar pagamentos, conferir recebimentos, treinar novos
colaboradores, controle de compras e estoque, reunições com a equipe, respondendo o
diretor responsável pela empresa.
Requisitos: Experiência anterior na área administrativa; ensino superior completo ou em
andamento em Administração; conhecimento em informática e pacote office.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao@padrhao.com.br com a sigla GESTOR ADM no campo assunto até o dia
18/07/2016.
Veja outras vagas de Gestor (a) Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CONTADOR JUNIOR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do segmento de serviços está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Será responsável pela legalização de empresas, elaboração do
contrato social/estatuto; notificará encerramento junto aos órgãos competentes,
administrará tributos da empresa, controlará ativo permanente, gerenciará custos,
elaborará declarações contábeis, prestará consultoria e informações gerenciais.
Requisitos: Ensino Superior e Pós Graduação na área contábil, CRC Ativo, vasta
experiência na área contábil e financeira, facilidade no relacionamento interpessoal,
atenção concentrada e facilidade em trabalhar em equipe.
Salário: a combinar

Benefícios: Vale transporte ou combustível; Vale Alimentação, Seguro de
Vida; Premiação e Convênio Odontológico.
Observações: Enviar currículo com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamentorhsp@gmail.com com a sigla Cont no campo assunto até o dia 21/07/2016.
Veja outras vagas de Contador Junior no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Situada em Campinas está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades:
• Ser responsável;
• Ser organizado;
• Ser metódico;
• Ter visão analítica;
• Ser disciplinado;
• Ter iniciativa;
• Ser proativo;
• Ser dinâmico;
• Gostar de lidar com números;
• Saber gerenciar o tempo;
• Ser comunicativo;
• Saber lidar com pessoas.
Requisitos:
• Manter controle de contas à pagar e receber;
• Realizar o controle bancário da empresa;
• Realizar cobranças;
• Manter controle do fluxo de caixa;
• Realizar o faturamento da empresa;
• Emitir e lançar notar fiscais;
• Enviar registro de títulos bancários;
• Atualização de planilhas;
• Elaborar cartas de correção;
• Realizar o cálculo de impostos;
• Consultar e realizar a liberação de crédito;
• Realizar avaliação de custos.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica, odontológica,VR, VT
Observações: Encaminhar currículo com pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagasonline2016@yahoo.com.br com a sigla Assistent Financeiro no campo assunto até
o dia 30/07/2016.

Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ASSISTENTE DEPTO PESSOAL / AMERICANA / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com 1 vaga(s) em aberto para Americana.
Responsabilidades: Executar todo o processo de folha de pagamento, conferência,
apontamentos cartão de pontos (eletrônico e manual), atestado médico, controle de hora
extra, relatórios, rescisão, homologação, atendimento aos cliente pertinentes a área.
Requisitos: Atuar com processos de admissões e demissões, controles de
documentações, afastamento, calculo de férias, abonos, elaboração de relatórios de
rotinas, prestar assistência as empresas em todos as aspectos legais incluindo rotinas
previdenciárias (INSS), envio de obrigações trabalhistas (FGTS, INSS e IR, Caged,
Rais, Dirf e Esocial.) Experiência comprovada na área de departamento pessoal em
escritório contábil será um diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios: – Convênio Médico – Vale Alimentação
Observações: Enviar pretensão Salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Diretoria para o e-mail
vts.curriculo@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia 31/12/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE DEPTO PESSOAL no Emprega Campinas. É
100% grátis!

AUX. CONTABIL E FISCAL / CAMPI / 1 VAGA(S)
Inbraco Tecnologia ortopédica está com 1 vaga(s) em aberto para Campi.
Responsabilidades: conferencia e lançamento dados sistema ERP , contábil e fiscal
Requisitos: experiencia comprovada ; preferencia por que estiver cursando formação na
área;
Salário: a combinar
Benefícios: vale transporte e auxilio refeição
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Dimas ou Sônia para o
e-mail rh@inbraco.com.br com a sigla AuxContabil no campo assunto até o dia
30/07/2016.
Veja outras vagas de aux. contabil e fiscal no Emprega Campinas. É 100% grátis!
AUXILIAR RH E DEPTO PESSOAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Inbraco tecnologia ortopédica está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: ajudar no processo seletivo; fazer contorle horários e
fechamento mensal PAssar dados apara contabilidade fechar folha Acompanhar
desenvolvimento profissional dos funcionarios elaborar e ministrar treinamentos
Requisitos: experiencia na area seleção e depto pessoal cursar ou estar cursando
formação na área experiencia em lidar com pessoas e resolver conflitos
Salário: a combinar
Benefícios: VAle transporte e auxílio refeição
Observações: Seg a sexta 8:00 as 18 hs
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Dimas para o e-mail
rh@inbraco.com.br com a sigla RH DP no campo assunto até o dia 30/07/2016.
Veja outras vagas de auxiliar RH e depto pessoal no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SUMARÉ / 1 VAGA(S)
Ramos de Transportes está com 1 vaga(s) em aberto para Sumar.
Responsabilidades: Efetuar abertura, conferência e fechamento de O.S acompanhando
os serviços em execução para garantir a prestação do serviço de acordo com a
necessidade levantada; Conferir as Notas fiscais no sistema e controlar a entrada e saída
de peças no estoque garantido a assertividade do inventário; Atender a demanda de
solicitações separando devidamente as peças, mantendo a organização do setor; Realizar
inventário rotativo garantindo a acuracidade das informações; Programar as
manutenções preventivas junto ao setor de logística.
Requisitos: Ensino Superior incompleto; Experiência profissional mínima de 01 ano na
área de atuação; Conhecimentos: Microinformática básica (Word, Excel e Power-Point,
Outlook e Internet).
Salário: a combinar
Benefícios: VA, VT, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Cesta Basica, Seguro de
Vida.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bruna para o e-mail
rhcurriculostransporte@gmail.com com a sigla ADM no campo assunto até o dia
20/07/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVA / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
E-Driver Automação e Sistemas Ltda está com 1 vaga(s) em aberto para NOVA
ODESSA / SP.

Responsabilidades: Irá atuar com rotinas de escritório, auxiliar o
departamento pessoal, executar relatórios e controle dentre demais atividades.
Requisitos: Experiência em atendimento telefônico e rotinas administrativas.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Uniforme, almoço no local, convênio médico após experiência
Observações: Residir em Nova Odessa
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paula para o e-mail
rh@edriver.com.br com a sigla Auxiliar no campo assunto até o dia 18/07/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativa no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUX. ADM / SOUSAS - CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Editora Top.Co está com 1 vaga(s) em aberto para Sousas - Campinas.
Responsabilidades: Atendimento vendas internas. Envio de emails. Telemarketing
(telefonemas a clientes cadastrados). Estratégias de marketing.
Requisitos: Experiência em Vendas. Segundo grau completo. Comprometimento com a
Empresa.
Salário: R$ 1.100,00
Benefícios: Vale Transporte - Vale Refeição - Convênio Médico e Odontológico
Observações: Horário Comercial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Hillori Macedo para o
e-mail curriculos47@gmail.com com a sigla Aux. ADM no campo assunto até o dia
28/07/2016.
Veja outras vagas de Aux. Adm no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Esta mensagem contém imagens bloqueadas.Exibir imagens Alterar esta configuração
EMPRESA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO. está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: TER DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR AOS
SÁBADOS.
Requisitos: EXPERIÊNCIAS EM INFORMÁTICA E ATENDIMENTO AO
CLIENTE.
Salário: R$ 1.202,00
Benefícios: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE, CESTA
BÁSICA. CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO (APÓS EXPERIÊNCIA).
Observações: PERFIL FEMININO.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para
o e-mail curriculoscampinas@yahoo.com.br com a sigla AUX. ADM. no campo
assunto até o dia 31/07/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR ADMINISTRATIVA no Emprega Campinas. É 100%
grátis!
ANALISTA FINANCEIRO / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA EM INDAIATUBA está com 1 vaga(s) em aberto para INDAIATUBA /
SP.
Responsabilidades: .
Requisitos: - MICROSIGA (obrigatório); - Formação em ADM / Ciências Contábeis
e/ou Economia ou afins (obrigatório ensino superior, de preferência com POS ou
MBA); - Experiência de pelo menos 5 anos na área: fluxo de caixa / conciliação
bancária / contas a pagar e receber e demais rotinas que competem ao departamento
financeiro (OBRIGATÓRIO). - Condução própria (OBRIGATÓRIO); Disponibilidade de horário (no caso de horas extras).
Salário: a combinar
Benefícios: A COMBINAR
Observações: Vagas disponíveis para candidatos(as) residentes em Indaiatuba, Salto e
Itu. Interessados com este perfil, devem encaminhar seu currículo aos cuidados de
Silvana com pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de SILVANA
SMARDEL para o e-mail silvana@zoerh.com.br com a sigla AN FINANC no campo
assunto até o dia 27/07/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA FINANCEIRO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ANALISTA FINANCEIRO SÊNIOR. / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa brasileira de revenda, está com 1 vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Responsável em liderar o depto financeiro, com uma equipe e
reporte direto ao gestor da área e ao sócio fundador da empresa, será responsável por
todo o controle das operações inerentes ao departamento financeiro.
Requisitos: Gestão diária de caixa; Gestão de cobrança; Desconto de duplicatas; Fluxo
de caixa direto; Projeções de caixa; Redução de custos; Cumprimento de Prazos
médios; Fechamentos contábeis; Negociação com Instituições Financeiras;
Salário: a combinar
Benefícios: VT VR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Keyth para o e-mail
k.sanches@somarbr.com com a sigla Analista Financeiro no campo assunto até o dia
11/09/2016.
Veja outras vagas de Analista Financeiro Sênior. no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA FINANCEIRO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Controle bancário e de contas, fluxo de caixa, emissão de relatórios
de contas a pagar e receber, organização de documentos, efetuar classificação contábil;
gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e
preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo,
realizar os processos de recebimento, controlar vencimento e data de reajuste dos
contratos de locação e vendas, controlar relatórios de despesas e aluguéis de carros.
Requisitos: Formação área Contábil
Salário: R$
Benefícios: Vale Refeição Vale Alimentação Plano Saúde e Odontológico
Observações: Contratação CLT Horário de trabalho de segunda a sexta-feira das 8h às
18h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recruta.campinasbr@gmail.com com a sigla Financeiro no campo assunto até o dia
20/07/2016.
Veja outras vagas de Analista Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE FINANCEIRO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Padrhão Recursos Humanos está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Irá atuar como assistente financeiro em indústria.
Requisitos: Possuir experiência nas rotinas do departamento financeiro; residir em
Americana ou região.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecao@padrhao.com.br com a sigla FINANCEIRO no campo assunto até o dia
18/07/2016.
Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis

SUPERVISOR RH / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Egsa do Brasil está com 1 vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.

Responsabilidades: Supervisão de RH Planejamento Contratação Folha
Desenvolver um planejamento de pessoas dentro da empresa de maneira inovadora
Requisitos: Ter no minimo 5 anos como coordenador/supervisor ou gerente de RH
Salário: a combinar
Benefícios: CLT ou PJ + convenio medico + convenio odontologico + refeição
Observações: CLT ou PJ
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
egsa@egsa.com.br com a sigla RH_1 no campo assunto até o dia 01/08/2016.
Veja outras vagas de Supervisor RH no Emprega Campinas. É 100% grátis!
CONTADOR JUNIOR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa do segmento de serviços está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Será responsável pela legalização de empresas, elaboração do
contrato social/estatuto; notificará encerramento junto aos órgãos competentes,
administrará tributos da empresa, controlará ativo permanente, gerenciará custos,
elaborará declarações contábeis, prestará consultoria e informações gerenciais.
Requisitos: Ensino Superior e Pós Graduação na área contábil, CRC Ativo, vasta
experiência na área contábil e financeira, facilidade no relacionamento interpessoal,
atenção concentrada e facilidade em trabalhar em equipe.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte ou combustível; Vale Alimentação, Seguro de Vida;
Premiação e Convênio Odontológico.
Observações: Enviar currículo com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamentorhsp2@gmail.com com a sigla Cont no campo assunto até o dia
21/07/2016.
Veja outras vagas de Contador Junior no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar de Administração
Código da vaga: k4231-50
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 2
Data de abertura: 07/07/2016
Previsão de encerramento: 31/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29uNs06

Secretária
Código da vaga: k4231-55
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 07/07/2016
Previsão de encerramento: 31/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29uO45G

ASSISTENTE DEPTO PESSOAL / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Atuar com processos de admissões e demissões, controles de
documentações, afastamento, calculo de férias, abonos, elaboração de relatórios de
rotinas, prestar assistência as empresas em todos as aspectos legais incluindo rotinas
previdenciárias (INSS), envio de obrigações trabalhistas (FGTS, INSS e IR, Caged,
Rais, Dirf e Esocial.) Experiência comprovada na área de departamento pessoal em
escritório contábil será um diferencial.
Requisitos: Executar todo o processo de folha de pagamento, conferência, apontamentos
cartão de pontos (eletrônico e manual), atestado médico, controle de hora extra,
relatórios, rescisão, homologação, atendimento aos cliente pertinentes a área.
Salário: a combinar
Benefícios: - Convênio Médico - Vale Alimentação
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Diretoria para o e-mail
vts.curriculo@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia 31/12/2016.
Veja outras vagas de Assistente Depto Pessoal no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Advogado Cível - Contencioso de Massa
Código da vaga: v1376938
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR

Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 10 de Agosto 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.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376938/advogado-civel-contenciosode-massa#sthash.q5N8yOTL.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Sinistro - Cosseguro
Código da vaga: v1376886
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Experiência no mercado securitário, com processos judiciais (andamentos judiciais
processuais) e negociação com terceiros.
Formação em Direito – desejável.
Descrição das Atividades:
Análise de possibilidade de ressarcimento de sinistros, elaboração de parecer jurídico
interno, cobranças de terceiros, análise de pareceres externos de escritórios de

advocacia, acompanhamento e análise de andamentos processuais, contato
constante com os escritórios, controle de processos em sistema e elaboração de
relatórios gerenciais.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376886/analista-de-sinistrocosseguro#sthash.bk3zu9mm.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Sênior
Código da vaga: v1374822
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 04 de Agosto de 2016
Missão do cargo:
Responsável pela criação de mecanismos jurídicos, acompanhamento e controle do
contencioso trabalhista e previdenciário, visando garantir maior segurança jurídica,
minimizar o passivo existente, bem como prevenir novas ocorrências para as empresas
do grupo.
Principais atividades:
- Atuação consultiva na área trabalhista e previdenciária;
- Elaboração e customizações de contratos (nacionais e internacionais);
- Atuação no contencioso trabalhista, inclusive como preposto da empresa em
audiência;
- Suporte ao RH.
Pré requisitos:
- Ensino superior completo em Direito (Com OAB);
- Pós graduação em Direito trabalhista é um diferencial;
- Inglês avançado;
- Experiência na área trabalhista e consultiva;
- Experiência na elaboração de contratos nacionais e internacionais;
- Experiência em contencioso trabalhista.
Informações importantes:
- Oportunidade temporária de seis meses (Início em Agosto/2016) - via CLT;
- Local de trabalho: Zona Sul do RJ.
- Horário de Trabalho: 10:00 às 19:00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1374822/advogadosenior#sthash.qdAlS57B.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Jurídico
Código da vaga: v1375080
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Agosto de 2016
Principais Responsabilidades:
- Responsável pela gestão de tarefas relacionadas com a lei na área de uma ou mais
especialidade,
- Apoio nas atividades mais complexas realizadas por paralegais;
- Responsável pela supervisão direta da equipe paralegal;
- Coordenação do escritório externo;
- Gestão da equipe responsável por contratos.
Qualificações:
- Formação Superior em Direito;
- Carteira OAB;
- Desejável Pós Graduação;
- Inglês Fluente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1375080/gerentejuridico#sthash.ImvNzvpu.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO TRABALHISTA - JR.
Código da vaga: v1375414
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Setembro de 2016
Atividades:
Patrocinar as ações em defesa do interesse da empresa, em todas as esferas no âmbito
Judicial e Administrativo.
Elaborar pareceres relacionados à área solicitante.
Acompanhar as mudanças nas Legislações, bem como decisões administrativas e
judiciais, analisando a viabilidade de medidas judiciais ou administrativas que tragam
benefícios a empresa.
Requisitos:
Superior Completo em Direito.
Local de Trabalho: Sorocaba - SP
Benefícios:

Convênio Médico;
Convênio Odontológico;
Convênio Farmácia;
Cartão alimentação;
Bolsa Escola;
Seguro de vida;
Ônibus fretado;
Restaurante na empresa;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1375414/advogado-trabalhistajr#sthash.MiukeUI9.dpuf
www.vagas.com.br

Áuxiliar Administrativo
Código da vaga: v1376904
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
Fará atendimento telefônico, consulta de NF em sistema, separação do canhoto de NF,
agendamento de coleta de mercadorias e preenchimentos de planilhas. Dará apoio a área
comercial.
Ensino Médio completo, preferencialmente cursando superior. Bons conhecimentos em
Word e Excel. É necessário experiência na função.
Salário: R$ 1.508,00
Vaga Temporária
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376904/auxiliaradministrativo#sthash.2Hft843c.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador administrativo
Código da vaga: v1376953
Nível hierárquico: Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
Principais responsabilidades:
Liderar equipe de analistas na administração do contas a pagar;
· Orientar, avaliar, desenvolver pessoas e promover a retenção de talentos;

· Coordenar e supervisionar a execução dos processos e atividades da
equipe, planejando, delegando responsabilidades, acompanhando resultados, cumprindo
com as Normas e Políticas Internas da empresa e dentro dos prazos determinados;
· Trabalhar em conjunto com a Gerência no desenvolvimento e/ou revisão de
procedimentos para controles internos, percebendo e avaliando os pontos críticos,
visando garantir segurança, agilidade e facilidade nos procedimentos;
· Estabelecer, analisar e reportar KPIs da área;
· Resolver chamados de média e alta complexidade;
· Executar a transmissão e controlar retorno dos pagamentos;
· Apoiar área contábil na reconciliação de valores.
· Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Economia
· Domínio do Excel
· Conhecimento de sistemas integrados de gestão (SAP, ERP)
A empresa ofoerece os seguintes benefícios:
AM + AO + VR + VT + Seguro de vida
Os interessados deverão colocatr a pretensão salarial no currículo.
É necessário ter disponibilidade imediata
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376953/coordenadoradministrativo#sthash.eQ3WFvLQ.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo - Almoxarifado
Código da vaga: v1377057
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Niterói / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
** Vaga temporária, podendo ser prorrogado
Requisitos:
Ensino médio completo
Experiência com controle de estoque, inventário, controle e saída de mercadorias, em
setor de almoxarifado
Horário: Escala 12x36 - 7h às 19h
Local: Icaraí - Niterói
Salário: R$ 1.147 + VR R$ 23,50+ VT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377057/auxiliar-administrativoalmoxarifado#sthash.wdfHqBke.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Contabilidade Pleno

Código da vaga: v1376885
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Experiência Contabilidade de seguradoras; Normativos da SUSEP (Balanço
patrimonial, DRE, Reservas técnicas).
Descrição das Atividades:
Responsável pela elaboração das reconciliações administrativas e operacionais
(Registros Oficiais e Quadros Estatísticos);
Adequar o plano de contas SUSEP e demais procedimentos da área em conformidade
com a legislação vigente;
Preenchimento do FIPSUSEP (incluindo questionário trimestral);
Preparar relatórios gerenciais com comentários de variações de resultado;
Fornecer dados para área atuarial; homologar relatórios e alterações de sistemas para
integração contábil;
Auxiliar a elaboração das demonstrações financeiras;
Acompanhamento de integração e registros dos dados contábeis.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376885/analista-de-contabilidadepleno#sthash.duPYVCzN.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1376350
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Agosto de 2016
Responsabilidade
Cobrar o envio de boletos de alugueis, controlar sistemicamente os fluxos de envio lançamento - pagamento desses boletos.
Requisitos
-Ensino superior completo
-Pacote office básico
-Conhecimentos básicos de administração
Benefícios
Plano de saúde
Plano odontológico
Previdência Privada
Seguro de Vida
Descontos nos produtos
Vale Refeição

Participação anual nos lucros
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376350/auxiliaradministrativo#sthash.1rMA0NR4.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1372766
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:30 de Agosto de 2016
FORMAÇÃO:
Cursando ou Formado em Ciências Contábeis.
EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA:
Ter conhecimento com Escrituração Fiscal, apuração de impostos diretos e indiretos.
IPI, ICMS, apuração de impostos, ICMS ST, GIA, tributos municipais e substituição
tributária.
Ficará alocado em um cliente, localizado na região de Santo Amaro ( Chácara Santa
Antônio ).
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
Irá atuar no juntamente com o setor fiscal, com uma carteira de clientes.
BENEFÍCIOS:
Salário de R$ 2.000,00
Vale refeição
Vale Transporte
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Seguro de Vida
Trabalhar na região de Santo Amaro ( Chácara Santa Antônio ).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1372766/assistentefiscal#sthash.gHPQvrhT.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Planejamento Financeiro Sênior
Código da vaga: v1376934
Nível hierárquico: Sênior
Local: Poços de Caldas / MG / BR

Quantidade de vagas: uma
Descrição Resumida da Publicação:
O profissional coordenará e desenvolverá atividades de planejamento financeiro para a
BU de Mining (GPP), tendo como principais clientes os gerentes e analistas de
Controladoria e FP&A. Estamos a procura de um profissional dedicado e altamente
motivado para trabalhar como líder intermediário no CoE GPP, que valorize o trabalho
em equipe, a excelência, o aprendizado contínuo e pró-ativo, a atenção aos detalhes,
como também a flexibilidade e o pensamento crítico e criativo.
Descrição Detalhada:
• Preparar relatórios gerenciais para p FP&A sobre o desempenho do Business
• Consolidação de indicadores financeiros e operacionais de performance (ATOI,
Working Capital, Cash Flow, Production, CAP, ect)
• Consolidação de bridges: variações entre cenários
• Elaborar apresentações que serão utilizadas pelas localidades e liderança da BU
• Criação de novos relatórios e análises especiais requisitadas pelo cliente
Exigências do Cargo:
Exigências comportamentais:
• Flexibilidade para atender a novas demandas e solicitações não previstas, mantendo o
cronograma de atividades em dia
• Bom relacionamento e trabalho em equipe
• Capacidade analítica e de resolução de problemas
• Orientação para resultados e qualidade
• Facilidade em comunicar-se e posicionar-se com conteúdo e nos momentos adequados
• Flexibilidade de horário
Exigências Técnicas:
• Desejável formação superior em Administração, Ciências Contábeis ou Economia
• Experiencia em área financeira e relatórios gerenciais
• Desejável conhecimento de contabilidade gerencial (Balanço, resultados, indicadores
de negócios)
• Inglês avançado (habilidade para participar de calls e responder as solicitações de
clientes)
• Pacote office avançado (especialmente Excel e Power Point)
• Desejável conhecimento em Hyperion
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376934/analista-planejamentofinanceiro-senior#sthash.IobsuRQu.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Contabilidade Internacional - Reporte USGAAP
Código da vaga: v1376884
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 20 de Julho de 2016
• Processo de fechamento mensal através da contabilização no modelo USGAAP, de
acordo com as normas e práticas da companhia;
• Processo de fechamento trimestral com:
o Analise das variações trimestrais dos saldos contábeis em USGAAP;
o Montagem de reporte em inglês para envio à equipe regional com as devidas
explicações para variações significativas nos saldos contábeis em USGAAP;
o Comunicação e acompanhamento de questionamentos feitos ao reporte pela equipe
regional ou da casa Matriz;
• Análise dos movimentos mensais “intercompany” para prêmio e sinistros;
• Acompanhamento dos números de produção em conjunto com a equipe de FP&A;
• Montagem das conciliações de contas, de forma semestral, entre os livros contábeis
locais e USGAAP;
• Suporte a equipe regional e da casa matriz com relação à questionamentos e/ou
esclarecimentos das contabilizações USGAAP, feitas no pais.
• Contabilização de movimentos “intercompany” ocorridos nas cessões de resseguro
com base em borderôs de resseguro.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376884/analista-de-contabilidadeinternacional-reporte-usgaap#sthash.8ftjNC1X.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA CONTÁBIL PLENO
Código da vaga: v1377093
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
RESPONSABILIDADES:
Mapeamento de processos e avaliação de seus impactos nos registros contábeis;
Conciliação contábil;
Rotinas de contabilidade e fechamentos mensais e anuais;
Controle de provisões (real e planejamento);
Atendimento à auditoria externa e interna;
Confecção de demonstrações financeiras;
Reporte para matriz.
REQUISITOS:
Superior COMPLETO em Administração de Empresas ou Ciências Contábeis;
Experiência consistente na área Contábil, nas rotinas acima especificadas;
Conhecimento em SAP (módulo FI);
Conhecimento avançado Pacote Office (principalmente Excel e PowerPoint);
Inglês avançado mandatório;

Espanhol avançado desejável.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377093/analista-contabilpleno#sthash.TBG3MHHB.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Financeiro
Código da vaga: v1373989
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São José dos Campos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração :03 de Agosto de 2016
Auxiliar Financeiro – Temporário
Salário 1.500,00
Ensino superior cursando ou Completo;
Experiência em processos administrativos;
Espanhol avançado oral e escrita, fará teste e entrevista em espanhol;
Conhecimento no pacote Office - principalmente excel;
Responsável por triagem, recebimento, controle e inventário dos relatórios de despesas,
posteriormente será treinado para execução de auditorias com base nas políticas
vigentes da empresa.
Imprescindível domínio da língua espanhola
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373989/auxiliarfinanceiro#sthash.q4tDMqax.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Controladoria e Finanças
Código da vaga: v1374584
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Agosto de 2016
- Gerenciar contas a pagar e receber;
- Conhecimentos em tributação e contabilidade;
- Experiência com importação e exportação;
- Controlar o fluxo de caixa;
- Responsável pelo Budget e Forecast;
- Gerenciamento da área administrativa;

Requisitos
- Inglês Fluente
- Fortes habilidades de comunicação verbal e escrita
- Boa capacidade de Office (Word / Excel / PPT)
- Conhecimento em folha de pagamento sera visto como diferencial
- Noções de contabilidade e finanças em geral
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1374584/coordenador-decontroladoria-e-financas#sthash.PqwMAP0r.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Financeiro
Código da vaga: v1374462
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Agosto de 2016
Abrangendo todas as áreas de finanças o profissional será responsável pela Tesouraria,
Planejamento Financeiro, Contabilidade, Controladoria e Fiscal.
- Experiência com gestão de pessoas;
- Reports em inglês;
- Inglês Fluente mandatório, alemão será visto como um diferencial;
- Experiência generalista em finanças será visto como um diferencial;
Local: Região de Campinas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1374462/coordenadorfinanceiro#sthash.pGexQxyG.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Pleno de Controladoria
Código da vaga: v1373578
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Carlos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Julho de 2016
Responsabilidades:
- Análise de conta de despesas (assegurar que foi registrado na conta correta);
- Orientar e acompanhar os lançamentos e rotinas contábeis, visando assegurar que os
balancetes mensais reflitam corretamente a realidade econômico- financeira da empresa;

- Elaboração de conciliação (Bancária, contas a receber, ativo fixo, contas
a pagar, impostos, intercompany, patrimônio líquido e outras) e a respectiva análise para
solução das pendências;
- Apoiar no processo de auditoria interna e externa;
- Assegurar que as políticas e procedimentos seja cumpridos;
- Executar outras atribuições correlatas, de acordo com a necessidade da área.
Pré-Requisitos
- Formação: superior completo;
- Idioma: inglês intermediário;
- Conhecimento avançado no pacote Office (excel);
- Conhecimento em IFRS e CPCs;
- Experiência em ERP (Oracle, SAP e outros).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373578/analista-pleno-decontroladoria#sthash.mHVBgnJs.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADM JURÍDICO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Multinacional está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: - Preposto em audiências cíveis e trabalhista - Trabalhar viajando de
carro ou avião, território nacional 80% do tempo estado de São Paulo.
Requisitos: - Superior (preferível concluído deverá trabalhar viajando) - Experiência em
audiências / processos judiciais
Salário: a combinar
Benefícios: - VR - VT - Convênio Médico
Observações: Só serão aceitos currículos com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Janete para o e-mail
vagasv@yahoo.com.br com a sigla Ass. Adm Jurídico no campo assunto até o dia
27/07/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE ADM JURÍDICO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ASSISTENTE FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Situada em Campinas está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Manter controle de contas à pagar e receber;
• Realizar o controle bancário da empresa; Realizar cobranças;
• Manter controle do fluxo de caixa;

• Realizar o faturamento da empresa;
• Emitir e lançar notar fiscais;
• Enviar registro de títulos bancários;
• Atualização de planilhas;
• Elaborar cartas de correção;
• Realizar o cálculo de impostos;
• Consultar e realizar a liberação de crédito;
• Realizar avaliação de custos.
Requisitos: Ensino Superior Completo; Experiência nos requisitos solicitados.
Salário: a combinar
Benefícios: á combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagasonline2016@gmail.com com a sigla Financeiro no campo assunto até o dia
27/07/2016.
Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis

ASSISTENTE FINANCEIRO / HORTOLÂNDIA / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com 1 vaga(s) em aberto para Hortolândia.
Responsabilidades: Responsável e executor do faturamento mensal da empresa;
Responsável por Controle de pagamentos, cobrança e mensalidades dos clientes;
Lançamentos financeiros e bancários; Gerar relatórios mensais à Diretoria; Responsável
por serviços externos, Atendimento ao cliente e órgãos públicos. Analise e renovação de
contratos diversos; Realizar cálculos de juros e multas quando necessário; Analisar e
consolidar as informações de outros departamentos a fim de gerar faturamentos e
também adequação de valores de honorários; Responsável pela emissão.
Requisitos: Organização Relacionamento Interpessoal Boa Comunicação conhecimento
de legislação atualizada Conhecimento em rotinas de Financeiro e Faturamento
Graduação em Ciências Contábeis ou Administração Ter atuado nesta área
anteriormente
Salário: a combinar
Benefícios: UNIMED UNIODONTO VALE REFEIÇÃO UNIFORME CONVÊNIO
COM FARMÁCIA CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA TARDE VALE TRANSPORTE
GINASTICA LABORAL SEGURO DE VIDA ESTACIONAMENTO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana Ortega para o email anaaliceortega@gmail.com com a sigla AssisFin no campo assunto até o dia
20/07/2016.
Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COORD/ANAL. ADMINISTR/FINANCEI / CAMPIN / 1 VAGA(S)
Micro-empresa de Manutenção eletronica há 17 anos no mercado. está com 1 vaga(s)
em aberto para Campin.
Responsabilidades: Contas a pagar e a receber. Emissão de NF Eletr.
Vendas/Serviços/Remessas. Conciliação bancária. Acompanh. de impostos diretos e
retenções de terceiros. Elaboração de relatórios financeiros. Emissão de relatórios de
demonstração financeira. Acompanh. de auditorias internas. Conhecimento em Excel
avançado. Sólido conhecimento na área financeira, e a apuração e controle de impostos
diretos e de terceiros. Atendimento telefônico. Inglês Intermediário. Superior Completo
Administração ou Similar
Requisitos: Controle e acompanhamento de contas a pagar e a receber. Emissão de NF
Eletr. Vendas/Serviços/Remessas. Acompanhamento movimentação de conciliação
bancária. Acompanh. de impostos diretos e retenções de terceiros. Elaboração de
relatórios financeiros. Emissão de relatórios de demonstração financeira. Acompanh. de
auditorias internas. Excel avançado. Sólido conhecimento na área financeira, e a
apuração e controle de impostos diretos e de terceiros. Atendimento telefônico. Inglês
Intermediário. Superior Comp. Administra
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte/Alimentação
Observações: Salário de R$ 1.500,00 – R$ 2.000,00. Experiência comprovada nos
requisitos solicitados.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vectusmaster@gmail.com com a sigla ADM/FIN no campo assunto até o dia
31/07/2016.
Veja outras vagas de COORD/ANAL. ADMINISTR/FINANCEI no Emprega
Campinas. É 100% grátis!

ALIMENTAÇÃO
ANALISTA DE SEGURANÇA DE ALIMENTOS
Código da vaga: v1369880
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Campo Grande / MS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Julho de 2016
Empresa de grande porte no ramo de alimentos contrata:
- Necessário ter ensino superior completo;
- Necessário ter experiência com documentos legais na área de segurança de alimentos,
vivência com BPF, ISO 14001 e 22000, controle de pragas e outras rotinas da área.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1369880/analista-deseguranca-de-alimentos#sthash.h43MkNg1.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE COZINHA/CHAPEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: . Conhecimento em chapa, montagem, preparação e higienização
dos pratos e alimentos.
Requisitos:
•Masculino
•De 24 a 45 anos;
•Preferencialmente ter experiência como ajudante de cozinha ou chapeiro em
restaurante ou no ramo alimentício;
•Regime de contratação: CLT (Efetivo);
• Horário: Das 07:40 as 16:00 horas;
•Informações adicionais: Disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e
feriados.
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios: Vale transporte, cesta básica, alimentação no local
Observações: Caso preferir ligue para (19) 3229-4439 ou (19) 99689-8835 e agende sua
entrevista. Inicio imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o e-mail
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 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: . Preferencialmente ter experiência como ajudante de cozinha ou
chapeiro em restaurante ou no ramo alimentício.

Requisitos: . Masculino . De 30 a 45 anos . Conhecimento em chapa,
montagem, preparação e higienização dos pratos e alimentos. . Regime de contratação:
CLT (Efetivo) . Horário: A combinar. . Informações adicionais: Disponibilidade para
trabalhar aos sábados, domingos e feriados.
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios: . Vale transporte . Cesta básica . Alimentação no local
Observações: Caso preferir ligue para (19) 98130-2334 ou (19) 3229-4439 e agende sua
entrevista. Inicio imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de alessandra para o email parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux not no campo assunto até o
dia 10/12/2016.
Veja outras vagas de Aux Cozinha/ Chapeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ATENDENTE DE FAST FOOD / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. está com 2 vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: . Atendimento ao cliente, caixa e captação de clientes.
Requisitos: . Masculino / Feminino . Acima de 18 anos . Regime de contratação: CLT
(Efetivo) . Horário: a combinar. . Informações adicionais: Disponibilidade para
trabalhar aos sábados, domingos e feriados.
Salário: R$ 908,00
Benefícios: . Vale transporte . Cesta básica . Alimentação no local
Observações: Caso preferir ligue para (19) 99689-8835 ou 3229-4439 e agende sua
entrevista. inicio imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o e-mail
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!

PIZZAIOLO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Grupo LC está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: rotinas pertinentes à função.
Requisitos: Experiência na função. Horário de trabalho: Escala 6x1 – 16:00 as 00:20
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 email 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 2 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 14:30 as 22:50
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 email parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux not no campo assunto até o
dia 10/12/2016.
Veja outras vagas de Aux. Cozinha/Chapeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COZINHEIRA(O) / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa com restaurantes a mais de 10 anos no mercado está com 1 vaga(s) em aberto
para HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Nosso sistema é buffet e ala carte
Requisitos: minimo 1 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 e-mail andrewprossini@me.com com a sigla COZ Loja 2 no campo assunto até o
dia 30/08/2016.
Veja outras vagas de Cozinheira(o) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SALADEIRA / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
restaurante da nona está com 1 vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: saladas em geral
Requisitos: saladeira com experiência de no minimo dois anos comrovados em carteira
e com referências, acima de 25 anos.
Salário: a combinar
Benefícios: vale transporte e cesta básica
Os interessados deverão trazer pessoalmente cópia do currículo até o endereço ou email, para a vaga de saladeira aos cuidados de maria elisa até o dia 30/07/2016.
Veja outras vagas de saladeira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUX DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Instituição de Ensino Superior está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Boa comunicação e habilidade no relacionamento com clientes
(alunos), facilidade em trabalhar em equipe. É necessário experiência como
auxiliar/assistente de cozinha mínimo 1 ano e com curso superior na área. Residir em
Campinas.
Requisitos: Auxiliar a equipe de cozinha na preparação das aulas de gastronomia.
Contato direto com os alunos e professores para auxilio nas atividades. Organização da
cozinha, controle de estoque, frios e secos, recebimento de mercadorias e cozinhar.
Salário: R$ 1.001,00
Benefícios: VT, VA, Convenio medico e odontologico.
Observações: DE SEG. A SEX. DAS 16:45-19:45/20:00-23:00 - 30 H
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhuniver@yahoo.com.br com a sigla Cozinha no campo assunto até o dia 31/07/2016.
Veja outras vagas de AUX DE COZINHA no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COPEIRA / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)

Global Empregos em Parceria com Empresa Contrata COPEIRA: está com 1 vaga(s)
em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Realizar trabalho na Copa na preparação de café, Leite e Chá,
organizando ambientes e instalações, bem como se responsabilizando pelo
acompanhamento de estoques de materiais, alimentos e produtos de limpeza,
requisitando sua reposição e zelando pela limpeza e higiene em sua área de atuação
Requisitos: Ensino Fundamental Completo; Experiência na área; Residir em Campinas,
Valinhos ou Vinhedo.
Salário: R$ 1.318,38
Benefícios: + 30% de Insalubridade, Unimed, Uniodonto, seguro de vida, refeição no
local, cesta bá sica e vale transporte.
Observações: HORÁRIO DE TRABALHO: Seg a Sex 06:10 as 14:40 – Sab 06:10 as
13:40. Residir em Campinas, Valinhos ou Vinhedo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o e-mail
anuncio.lucianahyppolito@globalempregos.com.br com a sigla 28158 no campo
assunto até o dia 20/07/2016.
Veja outras vagas de Copeira no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Bartender
Código da vaga: v1326432
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Qualificações
Oferecer um atendimento eficiente, rápido, amigável, espontâneo, natural e educado aos
hóspedes e clientes de acordo com os padrões do Grand Hyatt Rio de Janeiro.
Apresentar-se ao local de trabalho pontualmente de acordo com a escala de
revezamento;
Manter a apresentação pessoal e higiene durante todo turno, trajando uniforme e
acessórios corretos e crachá de identificação;
Manter postura corporal aberta, dando abertura para o cliente se sentir à vontade a
qualquer solicitação fazendo ele se sentir em casa;
Manter contato visual à todos os clientes ao qual está atendendo;
Ter interação amigável com o cliente/hóspede/ funcionário, sendo sempre simpático e
fazendo com que o cliente queira sempre ser atendido por você e o restaurante
designado seja o lugar preferido do cliente;
Oferecer atendimento personalizado, amigável, simpático, caseiro, humilde, honesto,
feliz e com energia positiva durante toda a interação com o cliente;
Responder e solucionar perguntas e reclamações de clientes e funcionários de modo
pró-ativo e com vontade sincera de ajudar. Qualquer pergunta que você não possa
resolver e todas as reclamações devem ser informadas ao superior;

Todas as interações positivas ou negativas devem ser passadas ao superior
para que seja feito um glitch sempre;
Comparecer em todas as reuniões e treinamentos a que for convocado;
Fazendo parte do setor de Alimentos & Bebidas, em algumas ocasiões você terá que
prestar ajuda à outros outlets ou departamentos quando solicitado pois somos uma só
equipe;
Ser flexível nas mudanças diárias de acordo com as necessidades do restaurante
designado e da equipe de Alimentos & Bebidas;
Ter total flexibilidade de horário, lembrando que você deverá ter 11horas de descanso
entre um turno e outro (estar de acordo com a rotatividade de horários e turnos);
Seguir e atender às normas e regras de segurança, brigada de incêndio, higiene e
vigilância sanitária.
Pré requisitos
Habilidades de atendimento ao cliente de alimentos e bebidas.
Conhecimento bem desenvolvido de vinhos e outras bebidas.
Certificado de faculdade ou escola técnica;
Vivência anterior de trabalho como bartender em um hotel ou bar com bons padrões.
Vivência desejável em Hotel, Restaurante ou da indústria de viagens.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1326432/bartender#sthash.75H59fY5.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Operações
Código da vaga: v1373248
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 31 de Julho de 2016
Empresa de grande porte do segmento alimentação
Atividades:
Supervisão de restaurantes industriais.
Requisitos:
Graduação em nutrição;
Experiência em supervisão de restaurantes industriais;
Experiência em análise de contratos;
Domínio de atividades orçamentárias e administrativas;
Experiência em gestão de equipe.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373248/supervisor-deoperacoes#sthash.fxy4bttD.dpuf
www.vagas.com.br

NUTRICIONISTA - TEMPORARIO 90 DIAS
Código da vaga: v1372142
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Julho de 2016
NUTRICIONISTA - TEMPORÁRIO 90 DIAS INICIALMENTE
SUPERIOR COMPLETO EM NUTRIÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE ALIMENTAR
EXPERIÊNCIA COMPROVADA
SAÚDE ALIMENTAR
LOCAL BARRA DA TIJUCA
SALÁRIO R$2.600,00
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO NO LOCAL
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1372142/nutricionista-temporario-90dias#sthash.CFgaNCvN.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Qualidade
Código da vaga: v1371530
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Julho de 2016
Responsabilidades:
-Validação dos processos de qualidade
-Controle dos processo da fábrica
-Validação de segurança dos produtos
-Garantia de boas práticas de fabricação
-Análise de amostras
Requisitos:
-Formação na área de alimentos ou química
-Conhecimento em boas práticas de fabricação, segurança alimentar, físico química e
microbiologia de alimentos
-Conhecimento do pacote office.
-Disponibilidade de horário
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371530/assistente-dequalidade#sthash.R6t2gdmS.dpuf
www.vagas.com.br

Nutricionista - Gerente de Unidade Operacional II
Código da vaga: v1371821
Nível hierárquico: Gerência
Local: Paranaguá / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Julho de 2016
Nutricionista - Gerente de Unidade Operacional II
Atividades/Responsabilidades:
Gestão de processos: resultados, segurança do trabalho, segurança dos alimentos, gestão
de equipe, compras, controle de estoque, atendimento ao cliente e acompanhamento do
processo produtivo.
Formação:
Graduação completa em Nutrição
Requisitos:
Vivência na área de UAN.
Local:
Paranaguá - Paraná
Benefícios:
VT, Refeitório no local, Plano de saúde e odontológico, PPR, Seguro de Vida, Cartão
Alimentação.
Remuneração compatível com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371821/nutricionista-gerente-deunidade-operacional-ii#sthash.UwlKNG6P.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Produção
Código da vaga: v1373471
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Ibiúna / SP / BR
Data de expiração: 01 de Agosto de 2016
Supervisionar a utilização de ferramentas, equipamentos e peças sobressalentes e a sua
confecção no centro de usinagem, confeccionar peças para os equipamentos da
produção, montar novos equipamentos, realizar manutenção preventiva nos
equipamentos para que possam ser usados adequadamente e sem riscos aos operadores,
prestar atendimento a manutenção corretiva nos equipamentos e instalações da fábrica,
realizar manutenção elétrica geral preventiva e corretiva nos equipamentos e instalações
da fábrica.

Ensino Superior completo ou cursando, preferencialmente em Engenharia.
Desejável experiência em empresa de alimentos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373471/encarregado-deproducao#sthash.ogouz0We.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de qualidade
Código da vaga: v1371717
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campo Grande / MS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Julho de 2016
Industria de grande porte no ramo de alimentos contrata - Supervisor de qualidade
Atividades:
Responde por coordenar equipe e gestão de sistemas de qualidade e meio ambiente,
visando contribuir para o aprimoramento dos processos, qualidade dos
produtos/serviços da empresa e cumprimento das certificações e normas ISO 9000,
14000 e 22000.
Requisitos:
- Formação superior completa: Meio Ambiente, Alimentos, Química ou semelhantes.
- Experiência: na área de qualidade em industria de alimentos. Vivência na área de
qualidade, meio ambiente e segurança de alimentos. Gestão de equipe
- Desejável conhecimento em Excel e SAP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371717/supervisor-dequalidade#sthash.uPFIR2tg.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Confeitaria - Fortaleza
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Abolição
Porte da empresa: Médio
Atividades:
Auxiliar no preparo de sobremesas, montagem de balcão, preparo de recheios e
coberturas
Manter o ambiente limpo e organizado
Irá realizar a higienização dos produtos e montagem dos pratos, bem como auxílio ao
cozinheiro, auxiliar no corte de alimentos e na limpeza da cozinha e utensílios

Requisitos:
Habilidade para trabalhar em equipe
Experiência comprovada anterior na função
Escala: 06x01
Horário / Período:
Das 07:00 horas às 15:20 horas
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Cesta Básica, Seguro de Vida
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Cozinha - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: alimentação (fast food)
Atividades:
Responsável por produzir todos os produtos que são comercializados na loja,
sanduíches, sucos, saladas e sobremesas, responsável pela preparação dos alimentos,
realizar limpeza na cozinha e realizar contagem de estoques
Requisitos:
Desejável ensino médio completo
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Das 17:30 horas às 01:30 horas
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio
Odontológico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Líder de Cozinha - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: alimentação (cozinha industrial)
Atividades:

Fiscalização do serviço realizados pelo cozinheiro e auxiliares de cozinha,
supervisionar o corte das carnes, o ponto de cozimento, supervisionar a higienização da
cozinha e dos auxiliares de cozinha, entre outras atividades
Requisitos:
Experiência na função
Dias da Semana: Escala
Horário / Período:
A definir
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Cesta Básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Cozinheiro - Guarulhos
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Requisitos:
Ensino fundamental completo
Experiência com toda rotina de cozinha
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 06:00 horas às 15:45 horas
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

Copeiro - Brasília
Descrição Detalhada
Segmento: alimentação (restaurante)
Região / Bairro: Zona Sul
Atividades:
Higienização de copos, taças e utensílios do bar
Higienização de frutas, fazer sucos, preparação para bebidas alcoólicas e não alcoólicas
Requisitos:

Experiência previa em restaurantes
Residir em brasília
Escala: 06x01
Horário / Período:
A definir
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Cozinheiro
Rede de bares em expansão especializada em Espettos e com atuação em toda cidade do
Rio de Janeiro contrata para unidade localizada na Lapa RJ:
Requisitos:
-Ensino Médio Completo;
-Fácil acesso a Lapa;
-Desejável experiência anterior em restaurante, bar e segurança alimentar;
-Conhecimento de planejamento de produção, pré-preparo, produção, validades e
controles em geral, pedido de insumos/produtos, conferência de pedidos e produtos e
gestão de equipe;
-Necessário ter disponibilidade de horário;
-Desejável ter cursos de especialização na área.
Atividades:
-Responsável por tudo que se refere à montagem e saída de pratos.
-Pré-preparo, montagem e organização da área de serviço.
-Deverá manter o padrão de qualidade estipulado pela empresa, prezando pela limpeza,
organização, sabor dos produtos, padrão visual, agilidade e cumprimento exato das
receitas desenvolvidas pela Equipe de Alimentos.
-Preparo de pedidos mediante comanda impressa.
-Higienização dos alimentos, etiquetagem de produtos.
-Conhecimento total do cardápio.
-Noções básicas de estoque – responsável pela contagem, porcionamento, etiquetagens,
controles em geral do setor.
-Gestão de Equipe – controle de entrada, saída, escala, faltas, uniforme, aparência,
postura e comunicação.
-Pedidos e levantamento de necessidades da cozinha.
Oferecemos:
Salário: Piso da Categoria + Comissão
Benefícios: Vale Transporte e Refeição no Local

Vaga EFETIVA
Local: Rua do Lavradio, 3
Carga Horária: 44 horas semanais (com 1 folga durante a semana e 1 domingo ao mês).
Candidatos dentro do perfil enviar currículo para: lapa@espettocarioca.com.br – com o
assunto “Cozinheiro – Espetto Carioca Lapa”

AUXILIAR DE PIZZAIOLO / VALINHOS / 1 VAGA(S)
Pizzaria em Valinhos está com 1 vaga(s) em aberto para valinhos.
Responsabilidades: preparaçao de ingredientes, preparaçao de massas e pizzas, fazer
limpeza do ambiente de trabalho antes e após expediente.
Requisitos: Experiencia em pizzaria, na função
Salário: a combinar
Benefícios: VT+ refeiçao no local
Observações: Para trabalhar de 3° feira á sábado das 16:30 as 23:00 Folga domindo e
segunda feira Curriculo deverão vir com local onde o candidato teve experiencia com
datas de tempo de trabalho.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luna para o e-mail
lunatania70@gmail.com com a sigla pizza no campo assunto até o dia 16/07/2016.
Veja outras vagas de auxiliar de pizzaiolo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
CROASONHO CAMPINAS - PRIMEIRA FRANQUIA NA CIDADE
ESPECIALISTA EM CROISSANT RECHEADO está com 1 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: PREPARO DE INSUMOS PARA ELABORAÇÃO DO
PRODUTO FINAL, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE
TRABALHO, PREPARO DOS PRATOS DO CARDÁPIO.
Requisitos: TER CONHECIMENTO NO RAMO ALIMENTÍCIO E ESTAR
ACOSTUMADO COM ESCALA DE SHOPPING.
Salário: R$ 1.270,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE + VALE REFEIÇÃO + CESTA BÁSICA +
PREMIO
Observações: CONTRATAÇÃO VIA CLT HORÁRIO DE TRABALHO - 14H30 22H50
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ANDRÉ para o e-mail
andre.baldin@gmail.com com a sigla AUX2016 no campo assunto até o dia
30/09/2016.

Veja outras vagas de AUXILIAR DE COZINHA no Emprega Campinas.
É 100% grátis!

CONFEITEIRO / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
Restaurante está com 1 vaga(s) em aberto para INDAIATUBA / SP.
Responsabilidades: Pré preparo e preparo de pães, doces, bolos, salgados, etc. Controle
de estoque, etiquetagem, limpeza e organização do local de trabalho.
Requisitos: Disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 das 15:00 às 23:20; necessário
experiência de no mínimo 6 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
openvagas@yahoo.com.br com a sigla CONFEITEIRO no campo assunto até o dia
29/07/2016.
Veja outras vagas de CONFEITEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COZINHEIRO(A) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Vitória Hotéis está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Preparo de pratos, atentando para as especificações da comanda ou
cardápio. Manipulação de alimentos e verificação do estado de conservação dos
ingredientes utilizados, para atender as exigências dos pedidos e assegurar o padrão de
qualidade.Entre demais atividades pertinentes a função.
Requisitos: Disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 das 22:40 às 06:20 ;
necessário experiência de no mínimo 6 meses na função preferencialmente em hotelaria.
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 intere ssados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vitoriaexpress2016@hotmail.com com a sigla COZINHEIRO no campo assunto até o
dia 15/08/2016.
Veja outras vagas de COZINHEIRO(A) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COZINHEIRO LÍDER / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Buffet está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Rotina de buffet especializado em eventos.
Requisitos: Necessário experiência em Buffet/ Restaurante/ Eventos com preparo de
pratos finos, canapés, salgados, Garde Manger.
Salário: a combinar
Benefícios: Salário + VT
Observações: Horário de trabalho: Segunda à sábado, sábado meio período.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Amanda para o e-mail
selecao.handson@gmail.com com a sigla Cozinheiro líder no campo assunto até o dia
16/07/2016.
Veja outras vagas de Cozinhei ro Líder no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CHEFE DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Buffet está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Cozinha Completa – Molhos, carnes, entradas, cortes, salgados,
massas Liderança, dinamismo, bom relacionamento Computação Boas Práticas de
Fabricação Desenvolvimento de produtos Planejamento de Produção Qualidade de
Produto
Requisitos: Experiência em grande volume de refeições e eventos. Experiencia em
Cozinha Industrial, supervisor, gerente, Buffet/ Caterring, Serviço de Navios e
Hotelaria.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Amanda para o e-mail
selecao.handson@gmail.com com a sigla Chefe de Cozinha no campo assunto até o dia
19/07/2016.
Veja outras vagas de Chefe de Cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AJUDANTE DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Buffet está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auxilio na higienização dos alimentos e cozinha e preparação de
alimentos.

Requisitos: Necessário experiencia em Hortifruti e embaladora a vácuo.
Experiência na função comprovada em carteira.
Salário: R$ 1.062,00
Benefícios: Salário+ VT
Observações: Horário de trabalho: Segunda à Sábado, sábado meio período
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Amanda para o e-mail
selecao.handson@gmail.com com a sigla Ajudante Hortifruti no campo assunto até o
dia 16/07/2016.
Veja outras vagas de Ajudante de Cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUX COZINHA MASC P\BARRA TIJUCA
CLUBE NA BARRA DA TIJUCA CONTRATA PARA INÍCIO IMEDIATO:
ATENÇÃO: VAGA SOMENTE PARA CANDIDATOS QUE MORAM EM
BAIRROS DA ZONA OESTE
TER ATUADO ANTERIORMENTE NA FUNÇÃO RECENTEMENTE COM
REGISTRO EM CARTEIRA EM RESTAURANTE, COZINHA INDUSTRIAL,
IRÁ TRABALHAR TAMBÉM NA CHAPA GRELHANDO CARNES E
FRANGOS,FAZENDO SANDUICHES
RESIDIR EM BAIRROS DE FÁCIL ACESSO A ZONA OESTE(CAMPO GRANDE,
CIDADE DE DEUS, SANTA CRUZ, JACAREPAGUÁ, SEPETIBA, MADUREIRA,
PADRE MIGUEL, BAIRROS QUE CIRCULAM BRT)
1º GRAU COMPLETO
SEXO MASCULINO
DISPONIBILIDADE TOTAL DE HORÁRIO
NÃO PODE ESTÁ ESTUDANDO A NOITE
LOCAL DE TRABALHO: BARRA DA TIJUCA
TRABALHA DE SEGUNDA Á SÁBADO E FOLGAS AOS DOMINGOS
SALÁRIO R$ 1.100,00 +GRATIFICAÇÃO CONFORME VENDA DO
RESTAURANTE +VT+REFEIÇÃO LOCAL
MÉDIA SALARIAL R$ 1.300,00 \ 1.600,00
CURRÍCULOS EM ANEXO NÃO SERÃO ABERTOS NEM ANALISADOS SERÃO
DELETADOS
CANDIDATOS ENVIAREM CURRÍCULO SOMENTE NO CORPO DO E-MAIL
PARA: selecao2016.rh@gmail.com ASSUNTO: AUX COZ\BARRA

AUX SUSHIMAN MASC P\ VILA ISABEL

RESTAURANTE DE CULINÁRIA JAPONESA INAUGUARANDO
SUA MAIS NOVA LOJA EM VILA ISABEL CONTRATA PARA INICIO
IMEDIATO:
AUXILIAR DE SUSHIMAN
IMPRENSCINDIVEL TER ATUADO ANTERIORMENTE NA FUNÇÃO
RECENTEMENTE COM REGISTRO EM CARTEIRA EM RESTAURANTES
JAPONESES
Irá ajudar e dar suporte ao sushiman com elaboração de pratos da cozinha típica
japonesa, quentes e frios. Elaborar pratos como sushis, sashimis, makimonos e outros
pratos da culinária japonesa. Manusear e preparar os ingredientes, manter a organização
e limpeza do local de trabalho, entre outras atividades
2º GRAU COMPLETO
SEXO MASCULINO
RESIDIR EM BAIRROS DE FÁCIL ACESSO A VILA ISABEL\ ZONA SUL\ ZONA
NORTE\ CENTRO DE CAXIAS
DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR TARDE \ NOITE
ESCALA 06X 01
HORÁRIO :
11:30 HS AS 19:50HS
SALÁRIO: R$ 1.100,00+ PREMIAÇÕES + ADICIONAL NOTURNO
+VT+REFEIÇÃO LOCAL
MÉDIA SALARIAL: R$ 1.500,00\ 1.600,00
LOCAL TRABALHO: VILA ISABEL
CANDIDATOS FORA DO PERFIL E CURRICULOS EM ANEXO NÃO SERÃO
ANALISADOS
CANDIDATOS NO PERFIL ACIMA SOLICITADO DEVERÃO ENVIAR
CURRÍCULO NO CORPO DO E-MAIL PARA:selecao2016.rh@gmail.com
ASSUNTO : AUX SUSHI\VILA

COZINHEIRO
Oportunidade temporária
Local: Barra da Tijuca/RJ
Escolaridade: Ensino Médio completo
Necessário curso básico de Cozinheiro.
Conhecimento básico na preparação de pratos frios e quentes. Utilização de utensílios e
maquinários de cozinha.
Experiência de 6 meses como cozinheiro.
Salário: R$ 1319,00 + Vale transporte + uniforme + Alimentação no local.
Horário: 8 horas diárias, escala 6X1.
Interessados dentro do perfil, encaminhar currículo, com o assunto "Cozinheiro", para o
email: gente.emprego@yahoo.com.br

Cozinheiro (a)
Código da vaga: k4231-58
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 8
Data de abertura: 08/07/2016
Previsão de encerramento: 31/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29xByCF

Gerente de Restaurante
Código da vaga: k4231-59
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 08/07/2016
Previsão de encerramento: 31/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29xBVx6

Chefe de Cozinha
Código da vaga: k4231-60
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 08/07/2016
Previsão de encerramento: 31/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29sx39r

Auxiliar de Limpeza Cozinha
Código da vaga: k4231-61
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 4
Data de abertura: 08/07/2016
Previsão de encerramento: 31/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29xCabe

Cumim
Código da vaga: k4231-62
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 10
Data de abertura: 08/07/2016
Previsão de encerramento: 31/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29xBQJC

Chefe de Bar
Código da vaga: k4231-63
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 08/07/2016
Previsão de encerramento: 31/07/2016

Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/29xBDpV

COZINHEIRO (A) / HORTOLÂNDIA / SP / 1 VAGA(S)
Restaurante Self Service, situado na cidade de Hortolândia,está contratando
cozinheiro(a), trabalho de segunda a sexta. está com 1 vaga(s) em aberto para
HORTOLÂNDIA / SP.
Responsabilidades: Será responsável por toda parte da cozinha, tanto preparação, quanto
limpeza.
Requisitos: Ter conhecimento de forno e fogão, preparação de pratos quentes e frios,
saladas,molhos e guarnições. Ter experiência em manuseio de forno elétrico e fritadeira.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Vale transporte, Cesta Básica
Observações: Trabalho de segunda a sexta das 7:00 as 16:48, e não trabalha sábados,
domingos e aos feriados
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Francine para o e-mail
rtvilla101@gmail.com com a sigla Cozinheiro(a) no campo assunto até o dia
20/07/2016.
Veja outras vagas de Cozinheiro(a) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

CONFEITEIRO / INDAIATUBA / SP / 1 VAGA(S)
Vitória Hotel Convention Indaiatuba está com 1 vaga(s) em aberto para INDAIATUBA
/ SP.
Responsabilidades: Pré preparo e preparo de pães, doces, bolos, salgados, etc. Controle
de estoque, etiquetagem, limpeza e organização do local de trabalho.
Requisitos: Disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 das 15:00 às 23:20; necessário
experiência de no mínimo 6 meses na função.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no local, Seguro de vida, Vale Alimentação
(cesta básica), uniforme e plano de saúde/ odontológico.
Observações: Enviar currículo com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vitoriaindaiatuba@hotmail.com com a sigla CONFEITEIRO no campo assunto até o dia
05/08/2016.
Veja outras v agas de CONFEITEIRO no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COZINHEIRO JUNIOR (MEIO OFICIAL) / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Divino fogão shopping/">campinas shopping está com 1 vaga(s) em aberto para
Campinas.
Responsabilidades: experiencia em trabalho de cozinha e montagem de bufft, pratica em
porções .
Requisitos: auxiliar o cozinheiro nas funçoes e cobrir a folga do mesmo 1 vez na
semana e 1 domingo ao mês
Salário: a combinar
Benefícios: vale transportes . refeições são feitas no local
Observações: periodo noturno das14:40 as23:00
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de marcos para o e-mail
campinasshopping@divinofogao.com.br com a sigla coz 3 no campo assunto até o dia
20/07/2016.
Veja outras vagas de cozinheiro junior (meio ofial) no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUTOMOTIVA
SUPERVISOR DA QUALIDADE JUNIOR / ITUPEVA / SP
Global Empregos em Parceria com Empresa Multinacional Contrata para Atuar na
cidade de Itupeva: está com 1 vaga(s) em aberto para ITUPEVA / SP.
Responsabilidades: Supervisão do departamento da qualidade e gestão de equipe, no
ramo automotivo. Responsável pelo processo de desenvolvimento e controle da
qualidade dos componentes e matérias-primas fornecidas por terceiros e avaliar a
melhor forma de controle interno, visando a melhoria do sistema da qualidade através
de elaborações e revisões de procedimentos internos; Avaliará o desempenho da
qualidade de entrega dos componentes e matérias-primas fornecidas por terceiros, e
realizar análises através de reclamações internas, entre outras atividades correlata
Requisitos: Graduação CONCLUÍDA em Engenharia de Produção, mecânica, elétrica, e
áreas correlatas. IMPRESCINDÍVEL INGLÊS AVANÇADO/FLUENTE! Experiência
no ramo automotivo, com Interpretação da Norma ISO TS16949. RESIDIR SOMENTE
EM CAMPINAS, VALINHOS, VINHEDO, LOUVEIRA, JUNDIAÍ E ITUPEVA.
Salário: a combinar
Benefícios: NA EXPERIÊNCIA : Fretado, Alimentaç ão local, Seguro de Vida APÓS
EFETIVAÇÃO: Convênio médico SulAmérica, convênio odontológico Uniodonto,
assistência funeral, Cesta Básica (Assiduidade), PLR.
Observações: RESIDIR SOMENTE EM CAMPINAS, VALINHOS, VINHEDO,
LOUVEIRA, JUNDIAÍ E ITUPEVA. HORÁRIO DE TRABALHO: Das 07:30hs às
16:42hs de Segunda à Sexta-feira. ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL!!!

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Aline
para o e-mail anuncio.alinepereira@globalempregos.com.br com a sigla 27230 no
campo assunto até o dia 30/07/2016.
Veja outras vagas de Supervisor da Qualidade Junior no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Gerente Industrial
Código da vaga: v1376458
Nível hierárquico: Gerência
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Setembro de 2016
Responsável pelo gerenciamento da Engenharia de Produção, Qualidade, PCP Planejamento e Controle da Produção, Manutenção Industrial e Produção.
• Empregar estratégias de Gestão da Qualidade para melhorar a qualidade dos produtos.
• Coordenar o departamento de Materiais para programar a produção diária, fazer
previsões de necessidades de produção.
• Cumprir o TPP (tempo de processamento de pedidos) determinado pelo plano de
negócios ou pelo departamento comercial.
• Planejar e supervisionar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, definir
e programar plano operacional, analisando a demanda de produtos, a capacidade
produtiva e recursos auxiliares, elaborando plano de racionalização e redução de custos,
plano de investimentos, orçamento de despesas e necessidades de matérias-primas.
• Desenvolver e implantar métodos e técnicas que visam melhorar e aperfeiçoar o
processo de produção.
• Definir juntamente com a diretoria a aquisição de equipamentos para a produção e
investimentos em estrutura física. Monitorar os dados de produtividade, eficiência e
perdas produtivas visando melhoria contínua dos processos.
Experiência em Gestão Industrial, ferramentas da Qualidade, Custo, Segurança no
Trabalho, Relações com Equipe / Liderança de Fábrica.
Desejável experiência no segmento automotivo.
Formação Superior em Engenharia Mecânica, Produção, Mecatrônica ou correlatas.
Informática: Pacote MS Office
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376458/gerenteindustrial#sthash.X5NGeieF.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor Automotivo

Código da vaga: v1373712
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São José do Rio Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Agosto de 2016
Responsabilidade:
Coordenar as atividades de manutenção da automotiva (caminhões, tratores,
implementos e veículos leves), por meio do plano anual de manutenção; Gestão do
orçamento, gestão de indicadores de performance, produtividades, qualidade, custos e
atendimento de prazos estabelecidos. Coordenar os recursos humanos da área atuando
na orientação e desenvolvimento da equipe.
Requisitos:
Formação superior completa em Administração, Agronomia e Engenharia.
Ampla experiência com manutenção automotiva e gestão de pessoas.
Desejável ter pós graduação.
Benefícios:
Plano de sáude, odontológico e farmacêutico; Vale alimentação; Bônus salarial de
resultados; Transporte; Refeição.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373712/gestorautomotivo#sthash.jU3oxcSs.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Serviços Automotivos
Código da vaga: v1374871
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Bauru / SP / BR
Data de expiração: 31 de Julho de 2016
Principais responsabilidades:
-> Acolher e atender clientes, efetuando o “check-up” no veículo e indicando as
necessidades de reparos e estimativa de tempo para a realização dos trabalhos;
-> Executar os serviços, envolvendo a montagem e desmontagem de pneus,
amortecedores, pastilhas de freios e outros serviços de alinhamento e balanceamento de
rodas, de acordo com as solicitações de serviços, especificações dos produtos e técnicas
adequadas;
-> Efetuar a aferição e ajustes em equipamentos;
-> Manter a organização de conservação de ferramental, equipamentos e material de
trabalho;
-> Auxiliar no armazenamento de pneus e peças.
Desafios:
Entender e atender as necessidades do cliente de forma segura e satisfatória. É de
extrema importância à ética profissional durante todo o seu trabalho.

Competências:
-> Relacionamento
-> Iniciativa
-> Organização
-> Flexibilidade
Av Duque de Caxias, 87 - quadra 20
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1374871/operador-de-servicosautomotivos#sthash.rFxGxJhQ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controle Automotivo PL
Código da vaga: v1375559
Nível hierárquico: Pleno
Local: Araçatuba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Agosto de 2016
Controle de agregados, desenvolver a estrutura de códigos utilizada para o controle,
implantando e monitorando a codificação das peças;
Efetuar os cadastros e movimentações via sistema, permitindo a rastreabilidade dos
componentes automotivos;
Realizar o levantamento quantitativo e qualitativo dos componentes;
Responder pelo desenvolvimento do Pcm automotivo, juntamente com a operação;
Participar da elaboração dos pontos de controle e KPI’s do setor de acordo com os
planos de manutenção;
Desenvolver dashboard de acompanhamento dos KPI’s, permitindo a visibilidade e
divulgação do desempenho do setor;
Desenvolver relatórios gerenciais, para embasamento dos gestores da manutenção
automotiva para tomada de decisão.
Competências e experiência desejadas Conhecimentos Técnicos:
Pacote Office Avançado - Importante Excell Avançado
Planejamento, Organização e Controle
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1375559/analista-de-controleautomotivo-pl#sthash.OgUQHfx3.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1374486
Nível hierárquico: Sênior

Local: Chapadão do Céu / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais Atividades:
Conduzir a equipe, durante o período de revezamento de turno, nas atividades de
manutenção, lavagem e lubrificação, efetuar limpeza em veículos leves e pesados,
pulverizar produtos químicos, lavar veículos, máquinas, caminhões e tratores, bem
como fazer acabamentos necessários, lubrificação, proceder troca de óleo, realizar troca
e limpeza de filtros, controle de óleo lubrificante e filtros, visando o bom andamento
das atividades no setor, fazer homologação de produtos do setor.
Requisitos:
Ensino Superior em Engenharia Mecânica;
Experiência na gestão de pessoas e nos processos que envolvem a área de lubrificação;
Conhecimento do Pacote Office.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1374486/encarregado-de-manutencaoautomotiva#sthash.VNWPdljx.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Projetos
Código da vaga: v1375111
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 31 de Agosto de 2016
Responsabilidades:
•Gerenciamento de um projeto regional de tipo tracking, assim como da gestão de 1
estagiário + acompanhamento de equipe interna (Campo, Codificação,
Sistemas/Processamento,...).
•Relacionamento diário com os clientes regionais (Brasil principalmente, e Latam).
•Assegurar entrega dos resultados e análises nos prazos estabelecidos.
•Execução das atividades rotineiras e flexibilidade na priorização de atividades que
surgem ao longo do dia a dia do projeto.
•Forte relacionamento com as áreas de operações local
Requisitos:
•Sólidos conhecimentos em pesquisa de mercado
•Facilidade de organização e preocupação com detalhes (praticidade quando necessário)
•Iniciativa
•Flexibilidade
•Sólida experiência em gestão de projetos
•Inglês qavançado/fluente
•Espanhol desejável
•Experiência na área automotiva e/ou trackings são diferenciais
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1375111/gerente-deprojetos#sthash.mbLg4XHR.dpuf

www.vagas.com.br

Operador de Serviços Automotivos
Código da vaga: v1373163
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Data de expiração: 26 de Julho de 2016
Principais responsabilidades:
-> Acolher e atender clientes, efetuando o “check-up” no veículo e indicando as
necessidades de reparos e estimativa de tempo para a realização dos trabalhos;
-> Executar os serviços, envolvendo a montagem e desmontagem de pneus,
amortecedores, pastilhas de freios e outros serviços de alinhamento e balanceamento de
rodas, de acordo com as solicitações de serviços, especificações dos produtos e técnicas
adequadas;
-> Efetuar a aferição e ajustes em equipamentos;
-> Manter a organização de conservação de ferramental, equipamentos e material de
trabalho;
-> Auxiliar no armazenamento de pneus e peças.
Desafios:
Entender e atender as necessidades do cliente de forma segura e satisfatória. É de
extrema importância à ética profissional durante todo o seu trabalho.
Competências:
-> Relacionamento
-> Iniciativa
-> Organização
-> Flexibilidade
Br-116 , 19740 - loja
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373163/operador-de-servicosautomotivos#sthash.Q5RDRapd.dpuf
www.vagas.com.br

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO JÚNIOR
Código da vaga: v1373134
Nível hierárquico: Técnico
Local: Atibaia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 31 de Julho de 2016
- Técnico em Eletrônica ou Mecatrônica completo, com CREA ativo ou em condições
de ativação (curso completo, sem pendências).
- Experiência em manuteção de máquinas e equipamentos de produção,
preferencialmente em Indústrias Eletrônicas ou Automotivas (máquinas com braços
robóticos).
- Disponibilidade para trabalhar em 3° turno fixo (das 22:00 às 06:00, de segunda a
sexta e dois domingos no mês).
A empresa oferece:
Seguro Saúde;
Convênio Odontológico;
Seguro de Vida;
Previdência Privada;
PLR;
Refeitório; e
Transporte Fretado para as cidades de Atibaia, Bragança Paulista, Jundiaí, Várzea
Paulista, Campo Limpo Paulista e Jarinu
(candidatos de fora dessas cidades terão que utilizar veículo próprio e receberão ajuda
de custo para combustível).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373134/tecnico-de-manutencaojunior#sthash.ZfyGsk5C.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Desenvolvimento Produto Sênior
Código da vaga: v1370628
Nível hierárquico: Sênior
Local: Contagem / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
Responsabilidades / Principais Atividades do cargo:
Ampla experiencia em desenvolvimento de Paineis de instrumento (IP/Dashboard)
plasticos para industria automotiva • Experiencia em industria plastica • Gestão de
Projetos. • Solida experiencia em industria automotiva • Participação em reuniões de
avançamento do projeto junto ao cliente. • Análise e especificação de desenhos •
Análise técnica de modificações • Interpretação de desenhos e normas •
Acompanhamento dos cronogramas de fornecedores. • Elaboração de estruturas para
cotação •Desenvolvimento de novos Produtos. • Desenvolvimento de componentes. •
Controle de documentação técnica (desenhos / matemáticas) •Correções em produtos
em produção e em desenvolvimento. • Criação / manutenção estruturas de produto. •
Acompanhamento de try-out’s internos e externos. • Apresentação de amostras.
•Apresentação de montabilidade de peças e avaliação de protótipo.
Requisitos:
• Graduação completa em Engenharia Mecânica ou Engenharia de Produção;

• Conhecimento em inglês;
• Desejável experiência em desenvolvimento de produto em indústria plástica.
Oferecemos:
• Alimentação na empresa;
• Cesta básica;
• Convênio médico;
• Desconto na compra de veículo Fiat;
• Parceria com instituições de ensino;
• PLR;
• Previdência privada;
• 100% Reembolso com despesa médica, odontológica, ótica e medicamento (limitado a
R$4.000,00).
• Seguro de vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370628/analista-desenvolvimentoproduto-senior#sthash.mbwUjB9m.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor Automotivo II
Código da vaga: v1365867
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Olímpia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Julho de 2016
Pré-requisitos:
Ensino Superior Completo
Experiência na área e em Gestão de Pessoas
Excel intermediário
Proatividade, organização, boa comunicação e liderança
Principais atividades:
Supervisionar as atividades de manutenção automotiva, em todas suas etapas, dentro das
melhores condições de produtividade, com padrões de qualidade, custos e prazos, a fim
de prolongar a vida útil dos equipamentos. Responsável por oficina de tratores,
caminhões, implementos rodoviários, elética e funilaria.
Benefícios:
Vale alimentação; Plano de saúde; Reembolso odontológico/farmacêutico; PMR;
Previdência privada; Refeitório subsidiado na empresa; Transporte.
Local de trabalho:
Olímpia - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1365867/gestor-automotivoii#sthash.4ENfalP5.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Serviços Automotivos
Código da vaga: v1368050
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Campinas / SP / BR
Data de expiração: 16 de Julho de 2016
Principais responsabilidades:
-> Acolher e atender clientes, efetuando o “check-up” no veículo e indicando as
necessidades de reparos e estimativa de tempo para a realização dos trabalhos;
-> Executar os serviços, envolvendo a montagem e desmontagem de pneus,
amortecedores, pastilhas de freios e outros serviços de alinhamento e balanceamento de
rodas, de acordo com as solicitações de serviços, especificações dos produtos e técnicas
adequadas;
-> Efetuar a aferição e ajustes em equipamentos;
-> Manter a organização de conservação de ferramental, equipamentos e material de
trabalho;
-> Auxiliar no armazenamento de pneus e peças.
Desafios:
Entender e atender as necessidades do cliente de forma segura e satisfatória. É de
extrema importância à ética profissional durante todo o seu trabalho.
Competências:
-> Relacionamento
-> Iniciativa
-> Organização
-> Flexibilidade
AV Barão de Itapura / Bairro Bota Fogo, 797
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368050/operador-de-servicosautomotivos#sthash.igEH5rp0.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1367124
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
REQUISITOS:
Ensino Superior completo;
Domínio do Pacote Office;

Experiência em manutenção automotiva e em gestão de pessoas.
RESPONSABILIDADES:
Supervisionar as manutenções, preventivas, corretivas e primárias dos equipamentos
agrícolas;
Promover melhorias contínuas do processo de manutenção, buscando uma manutenção
com qualidade, agilidade, segura e menores custos, garantindo excelência profissional
dos colaboradores e satisfação dos clientes diretos;
Estruturar as equipes para execução das atividades de manutenção, orientando as
práticas seguras para a execução de cada tarefa.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Disponibilidade para residir no interior de SP.
* Admite-se pessoas com deficiência para as posições que não são exclusivas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367124/supervisor-de-manutencaoautomotiva#sthash.tM2olES3.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico Automotivo - Anápolis
Código da vaga:v1368445
Nível hierárquico: Técnico
Local: Anápolis / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Julho de 2016
Atividades:
-Realizar manutenção e reparos em garantia em veículos leves e pick up´s;
-Reparos em motores a gasolina e diesel e transmissões seguindo as normas da
montadora;
Competências comportamentais:
-Pontualidade;
-Senso de organização;
-Senso de urgência;
-Efetiva utilização dos epi´s;
-Noções de qualidade;
Competências Técnicas/Específicas:
-Conhecimento em sistemas elétricos , suspensão , freios , direção hidráulica , ar
condicionado , air bag , motores e transmissões;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368445/tecnico-automotivoanapolis#sthash.yorNq204.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE TÉCNICO
Código da vaga: v1367965
Nível hierárquico: Técnico
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Agosto de 2016
Buscamos um profissional para ser Representante Técnico na região Nordeste.
Atividades:
Assegurar ações de suporte técnico de campo e atendimento a todos os elos da cadeia de
distribuição dos produtos ZF.
Disseminar conhecimento técnico através de treinamentos, palestras e análise de peças.
Requisitos da vaga:
Formação Superior Completa ou Curso Técnico em Mecânica.
Ter disponibilidade para viagens (CE, PA, MA, PI e AP).
Necessário ter bons conhecimentos técnicos de Mecânica Veicular.
Experiência em Assistência Técnica ou Pós-Vendas no setor automotivo.
Desejável experiência em ministrar palestras e treinamentos técnicos.
Desejável ter contatos com distribuidores de autopeça.
Desejável conhecimentos Intermediários ou Avançados no idioma Inglês.
Benefícios:
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Seguro de Vida
Plano de Previdência Privada
Carro da Empresa
Reembolso combustível, alimentação e hospedagem
PLR
Salário Compatível com o mercado
Vaga CLT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367965/assistentetecnico#sthash.J6MUmrb3.dpuf
www.vagas.com.br

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 + Bonus por cumprimento de meta

Observações: vaga CLT de segunda a sexta 9 h por dia podendo vir no
sabado fazer hora extra
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tato Villela para o email 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!

Encarregado Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1365789
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Ivinhema / MS / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 16 de Julho de 2016
Supervisionar, orientar e delegar as atividades relativas a manutenção agrícola nas
frentes de colheita mecanizada, distribuindo, orientando, acompanhando e assegurando
a execução dos trabalhos conforme programação, analisando defeitos nos equipamentos,
realizando check list final, visando a qualidade e eficiência do serviço prestado.
Receber e repassar informações pertinentes a cada turno de trabalho, informando
qualquer tipo de irregularidade bem como processo em andamento, a fim dar
continuidade no processo produtivo.
Conduzir a equipe, durante o período de revezamento de turno, nas atividades de
manutenção mecânica, montagem e desmontagem de maquinas e equipamentos e rede
hidráulica.
Disponibilidade para residir em Angélica ou Ivinhema e trabalhar em turnos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1365789/encarregado-manutencaoautomotiva#sthash.4zXVeqPf.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR ESPECIALISTA AUTOMOTIVO
Código da vaga: v1365869
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: 1
Data de expiração: 16 de Julho de 2016
Responsabilidades:
- Supervisionar a equipe de campo;

- Acompanhar o time nas visitas de campo quando necessário e realizar
treinamentos;
- Participar dos treinamentos técnicos oferecidos pela empresa;
- Acompanhar e controlar documentação dos processos e realizar reportes do projeto;
- Realizar pesquisas de mercado;
- Gerenciar distribuição dos materiais de comunicação/promocionais enviados;
- Participação no processo de contratação e desligamento;
- Prospectar clientes;
- Atender garantia;
- Gerir custos.
Requisitos da vaga:
- Superior em Engenharia mecânica/automação e afins (desejável) ou Técnico em
mecânica/automação e afins. (desejável)
- CNH - mandatório
- Veículo próprio
- Necessário conhecimentos técnicos em sistemas automotivos é mandatório e vivencia
em ambiente de oficinas é requisitado
- Experiência em gestão de pessoas
- Informática básica
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1365869/supervisor-especialistaautomotivo#sthash.3uWUk1yr.dpuf
www.vagas.com.br

MECÂNICO ALINHADOR AUTOMOTIVO- BOTAFOGO- RJ
Código da vaga: v1366310
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Julho de 2016
Requisitos
Formação:
•
Ensino Médio Completo
•
Desejável curso de Automação
Necessário:
•
Pacote Office
•
CNH Categoria B
•
Vivência anterior na função como mecânico alinhador automotivo
•
Domínio com alinhamento e balanceamento
•
Ter realizado atendimento de clientes do mesmo segmento
•
Técnicas de reparação dos pneumáticos com PRP
•
Conhecimento em vendas de produtos e serviços

Atividades: Realizar montagem, desmontagem e balanceamento dos
pneumáticos de turismo e caminhonetes. Realizar alinhamento de automóveis e
caminhonetes. Serviços de mecânicas em geral, peças e produtos (óleo, freio, pastilhas,
amortecedores, bateria, palhetas, suspensão, entre outras atividades).
Local de Trabalho: Botafogo– RJ (Facilidade de acesso, residir nas redondezas).
Horário: 08:00h as 17:00h – Segunda a Sexta e Sábado das 08:00h as 12:00h
Salário: R$ 1.395,00
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Transporte , Vale Refeição
ou Vale alimentação, Seguro de vida e Premiação
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1366310/mecanico-alinhadorautomotivo-botafogo-rj#sthash.JILkr9mt.dpuf
www.vagas.com.br

Mecânico Diesel / Socorrista - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência na função.
A empresa oferece:
Salário: R$ 2000,00
Benefícios: refeição no local + veículo da empresa.
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

Mecânico de Autos - Vinhedo
Descrição Detalhada
Segmento: varejista (pneus)
Atividades:
Alinhamento, balanceamento, freio, motor, montagem e desmontagem de pneus.
Requisitos:
Experiência com alinhamento, balanceamento, freio, motor, montagem e desmontagem
de pneus.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Bonificação
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Eletricista Automotivo - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Serviço de elétrica em veículos grandes
Experiência em trocar alternador, bateria, motor de partida e de lim
pador de para-brisa e lâmpadas
Requisitos:
Ensino médio completo
Experiência na função
Curso técnico na área automotiva será um diferencial
Revisão elétrica em geral
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado informando
a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar Mecânico Automotivo - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Verificação no óleo do motor
Verificação na água do radiador
Verificação de pneus e calibragem
Revisões periódicas
Ajudar na limpeza dos veículos, quando não tiver carro em manutenção
Depois de algum conserto ou revisão, fazer o teste do veículo com o motorista
Manter a sua área de trabalho sempre limpa e organizada
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

POLIDOR AUTOMOTIVO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa com mais de 15 anos de experiencia em funilaria e pintura de automóveis
multimarcas, está com 1 vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Polir e cristalizar. Higienizar. Lavagem geral.
Requisitos: Irá atuar com o polimento pós pintura, polimento estético, espelhamento e
cristalização. Saber operar maquina politriz. Conhecer de produtos. Estética e
embelezamento automotivo.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale alimentação e Vale transporte
Observações: Horário de trabalho de segunda a sexta das 8:00 as 17:00 e aos sábados
das 8:00 as 12:00. Enviar currículo com pretensão salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Leandro para o e-mail
le.eng29@yahoo.com.br com a sigla PA no campo assunto até o dia 04/08/2016.
Veja outras vagas de Polidor Automotivo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

SDT 237 ANALISTA DE PRODUTO JUNIOR
Soditech Brasil- São José dos Pinhais, PR
Efetivo
Descrição do trabalho
•Desenvolvimento de atividades para assegurar as passagens das etapas do projeto:
Qualidade de veículo / Custo / Prazo. •Desejável conhecimento em motores. •Organizar
as etapas do projeto e gerenciar os pontos críticos. •Interface entre a Engenharia e
fornecedores. •Assegurar o cumprimento de prazos e orçamento. •Habilidade para
trabalhar em ambiente multicultural. Desejável experiência no setor automotivo.
Disponibilidade para viagens. Inglês fluente.
Engenheiro Junior com experiência no setor automobilístico com domínio em produto e
especialidade em projeto e calibração. A partir de 2 anos de experiência na área de
mecânica/mecatrônica. Inglês avançado
O Indeed enviará a sua inscrição para soditech@soditech.com.br.
www.indeed.com.br

MECÂNICO AUTOMOTIVO DE SUSPENSÃO
Lavras, MG
R$ 1.500 por mês- Efetivo
Mecânico Automotivo de Suspensão e Freios
ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Completo
Masculino
PRÉ- REQUISITOS: –
Possuir experiência sólida na área suspensão, freios e montagem, desmontagem do
motor.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: –
Fazer o diagnóstico do veículo e realizar os serviços mecânicos suspensão, freio e
mecânica em geral.
JORNADA DE TRABALHO:
Segunda a Sábado – Horário Comercial
Remuneração: R$ 1.500,00
Emprego Minas Gerais
www.indeed.com.br

Mecânico automotivo
DENUSA- Jandaia, GO
Efetivo
Atuará no alinhamento de direção , balanceamento , embuchamento , freio e suspensão
de caminhão , veiculos e demais atividade da função.
Beneficios: A Combinar;
Formação Acadêmica: Ensino médico completo.
Experiência: Desejável ter experiência na área de mecânico automotivo.
Salário: A combinar
Empregos.com.br
www.indeed.com.br

Lider de Manutenção (Mecânica e Elétrica)
Zona Oeste de São Paulo, SP
Graduação superior em engenharias: mecânica, mecatrônica, elétrica ou eletrônica.
Necessário experiência em gestão de pessoas; Vivência em manutenção em
equipamentos de envase e embalagem. Candidatos fora do perfil não serão
considerados.
Beneficios:
VT ou Estacionamento VR VA AM AO Seguro vida Convênio Farmácia
Sindusfarma
www.indeed.com.br

TAPECEIRO
São José dos Campos, SP
Tapeceiro
Formação: Ensino Médio
Horário: De Segunda a Sexta das 8h15 às 17h e Sábado das 8h15 às 13h30
Benefícios: Transporte, Alimentação, Convênio Odontológico, Seguro de Vida e Cesta
Básica.
Experiências: Reformas de Cadeiras, estofamentos e bancos automotivos.
Residir em: São José dos Campos/SP
Emprega São José
www.indeed.com.br

Auxiliar de produção
Gi Group201 avaliações- Goiana, PE
Nosso cliente é uma empresa multinacional no segmento automotivo.
Atividades do Cargo: atuar na linha de produção realizando montagem de veículos da
empresa.
Requisitos Necessários: Segundo grau completo, desejável experiência com rotinas de
produção.
Informações sobre o contrato:
Localização da empresa: Goiana/PE
Regime de contratação e período do contrato: Efetivo.
Horário de trabalho: Será acordado com o gestor.
Salário: Compatível com empresas do segmento no mercado
Benefícios: Serão passados no decorrer do processo seletivo.
www.indeed.,com.br

INSTALADOR (A)
São José dos Campos, SP
Instalador (a) com Exp. em Vendas – São José dos Campos SP
Requisitos: Buscamos profissionais com experiência em Vendas e Instalação de
Acessórios Automotivos ( Som, Alarmes, Sensor de ré, Xenon, Engates, Conserto/
Reparo Maquina de Vidro, etc).
Atividades a Serem Desenvolvidas: Vendas e Instalação de acessórios automotivos.
Salário : a combinar
Benefícios Oferecidos : Vale Transporte, Refeição no Local
Horário e Dias a Trabalhar : Segunda a Sabado (horário comercial)
Observação : Requisitos e preferências
(Masculino/ Feminino)
Formação: Ensino Médio Completo
Experiência profissional: Possuir experiência anterior
Emprega São José
www.indeed.com.br

Encarregado de Oficina
Bessa Centro Automotivo- Contagem, MG

Chefe de oficina com experiência .
Operacional
Encarregado de Oficina
(Outros)
Uma vaga(s)
Contagem (Estado Minas Gerais)
Requisitos
Grau de Escolaridade
Superior
Conhecimento de computação
Nivel Básico
Contrato
Tipo de contrato
Contrato CLT(Efetivo)
Jornada de Trabalho
Indiferente
Universia
www.indeed.com.br

Operador de Máquina
Gi Group201 avaliações- Cachoeirinha, RS
R$ 1.600 por mês
Empresa líder em fornecimento para os fabricantes automotivos aeroespacial.
Requisitos Necessários: Ensino Médio Completo, experiência em montagem de peças
através de desenhos, leitura e interpretação de desenho técnico, manuseio de
instrumentos da qualidade, tipo micrometro, paquímetro,súbito, relógio comparador;
Experiência em operação de máquinas Mazak, Torno e Centro de usinagem;
Experiência em linguagem Mazatrol/ISO
Atividades: Atuar na montagem de desmontagem de freios, embreagens
eletromagnéticas, acoplamentos e atuadores lineares; Operação de máquinas Torno
CNC e centro de Usinagem, realizar correções em programas, Manuseio de
instrumentos da qualidade tipo micrometro, paquímetro, súbito etc
Local de Trabalho: Cachoeirinha/RS
Horário de Trabalho: Segunda-Feira a Quinta-Feira das 06:00 as 16:15 e Sexta-Feira
das 06:00 as 14:00
Salário: R$1.600+20% de Insalubridade
Beneficios: Vale Refeição e Vale Transporte
Informações sobre o contrato:
Localização da Empresa: Cachoeirinha-RS
Regime de contratação: Temporário
Horário: Seg a quin das 06:00 às 16:15 e sexta feira das 06:00 às 14:00.

Salário: R$ 1600,00.
Benefícios: Vale-Transporte, Vale-Refeição.
Direitos do Trabalhador Temporário garantidos pela Lei 6.019/74: Registro em CTPS,
Contribuições Previdenciárias (INSS), FGTS, 13° e Férias Proporcionais + 1/3 de
Férias, sujeitos aos descontos de INSS e Benefícios.
www.indeed.com.br

COMERCIAL

Corretor (a)
Código da vaga: k3422-238
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 04/07/2016
Previsão de encerramento: 03/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29mrEDL

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 (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 performance 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-operacoes-varejosp-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 feedback);
·
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/supervisorcomercial-porta-a-porta-manaus#sthash.YSNKRLXx.dpuf
www.vagas.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
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

Analista Comercial Júnior - Jundiaí
Descrição Detalhada
Competências Essenciais:
Nível américa latina
Competências Técnicas:
Experiência na função
Cursando comércio exterior/administração.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Assistência
Farmacêutica, Convênio com Instituções de Ensino, Seguro de Vida, PLR
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

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 - Macaé
Descrição Detalhada
Atividades:

Acompanhar a clientes instalados / carteira de arquitetos / construtoras,
visitando e motivando, tendo como meta principal angariar novos projetos e estreitar o
relacionamento
Detectar novos nichos / mercados, estruturar e criar novas carteiras existentes
Manter integração e sinergia com equipe de projetos e comercial, bem cultivar o
relacionamento com as outras áreas da empresa
Requisitos:
Superior em marketing, relações públicas ou técnico equivalente
Experiência sólida na ctps como vendedor externo
Cnh e veículo próprio
Experiência com venda de carpetes importados, sistemas de ar condicionado para obras
corporativas, piso elevado para obras corporativas, persianas especiais para escritórios,
divisório piso teto para escritórios, venda de gerenciamento ou projetos
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Comercial
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

Analista Comercial
Código da vaga: v1367728
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Receber e analisar informações relativas aos produtos, bem como manter contato com
os fornecedores para resolução de dúvidas. Preparar fichas cadastrais de produtos,
fornecedores e custos dos produtos e validar com as áreas relacionadas para que
realizem o cadastro dos itens nos respectivos sistemas de gestão para liberação de
venda. Manter as áreas diretamente envolvidas no ciclo de venda dos produtos
informadas sobre qualquer tipo de dado relacionado aos processos realizados,
garantindo a alimentação de informações entre as áreas. Cadastrar em sistema de gestão
comercial (sistema próprio), dados referentes a promoção de produtos para fins de
elaborações de tabloides. Prestar suporte direto aos gestores da área, contribuindo para o
processo de gestão das categorias. Dar suporte aos gerentes da área com análise das
categorias, fornecedores e/ou famílias de produtos. Garantir as informações atualizadas
dos fornecedores e produtos Analisar e controlar as diferenças de preço/cartas de
correções, quando houver. Analisar variações de custos de produtos. Elaborar as

promoções da rádio que é veicula nas lojas. Acompanhar e controlar os
itens irregulares das categorias.
Necessário conhecimento de rotinas de cadastramento de dados. Necessário
conhecimento de análise de dados. Necessário conhecimento avançado em Excel.
Necessário Superior completo em Engenharia ou Administração.
Benefícios:
Assistência Médica - Assistência Odontológica - Seguro de Vida - Convênio Farmácia Vale Transporte - Vale Refeição - Desconto em Compras nas Lojas Próprias - Parceria
com Escolas de Idiomas e Universidades - Parcerias com empresas de entretenimento
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367728/analistacomercial#sthash.4W7cLlBK.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Comercial
Código da vaga: v1367517
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Requisitos:
Experiência em vendas no ramo de ferramentas;
Experiência em varejo;
Experiência em gestão / coordenação de vendas;
Disponibilidade de viagens nível nacional;
Superior Completo;
Conhecimento em ferramentas, cutelaria e correlatas;
*Residir em cidades próximas a Amparo/SP ou Campinas/SP.
Atividades:
Irá reestruturar o departamento de vendas e as políticas comerciais, gerenciar os
representantes comerciais a nível nacional e montar equipe de vendedores.
Pacote de remuneração: Fixo+bônus. Carro, Unimed e cesta básica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367517/gerentecomercial#sthash.25yXQPyh.dpuf
www.vagas.com.br
Vendedor Varejo
Código da vaga: v1368058
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Atuar como promotor de vendas, em grandes lojas de varejo, na área de telefonia.

Promove produtos e serviços e organiza exposição em pontos de venda de
acordo com layout estabelecido pela empresa. Abordagem, venda e esclarecimento de
dúvidas do cliente.
Irá trabalhar interno em lojas em Belo Horizonte.
Salário fixo: R$925,00 + Comissão + VT + VR
Exige Ensino Médio completo e experiência na área comercial.
Aceitamos pessoas com deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368058/vendedorvarejo#sthash.eWIOtrJQ.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA COMERCIAL
Código da vaga: v1368047
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
ATIVIDADES:
• Atendimento focado em clientes acima de R$ 300 mil
•Ajuda na Alocação de Recursos
•Fidelização da base de clientes
•Ativação de clientes
•Abertura de contas potenciais
•Renovação de produto após o vencimento da aplicação
•Visitas e reuniões externas
REQUISITOS:
• Vir do ramo de Corretora ou Banco
•Conhecimento com atendimento de cliente Prevent
•Certificação CPA 20
•Inglês Intermediário
❤ NOSSOS BENEFÍCIOS:
• Vale Transporte ou Reembolso de Estacionamento
• Vale Refeição
• Vale Alimentação
• Assistência Médica
• Assistência Odontológica
• Previdência Privada
• Café da Manhã
• PLR
Local de Trabalho:
Itaim Bibi.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368047/analistacomercial#sthash.orxH5nDj.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Comercial Júnior
Código da vaga: v1362895
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Vaga: Consultor Comercial Júnior - Bovinocultura de Corte
Formação acadêmica:
- Graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia, Agronomia ou Gestão do
Agronegócio.
- Desejável Pós- graduação.
Requisitos/ experiência/conhecimentos específicos:
- Desejável conhecimento na metodologia PDCA;
- Desejável conhecimento em técnicas de vendas e negociação;
- Necessário conhecimento em Excel – nível intermediário;
- Carteira de habilitação B;
- Disponibilidade para viagens frequentes;
- Disponibilidade para residir na região do Mato Grosso (base Cuiabá).
Principais responsabilidades e desafios:
- Identificar oportunidades na praça de atuação;
- Mapear, prospectar; executar diagnóstico e fechar propostas alinhadas com as metas
anuais da PRODAP;
- Gerir e atualizar funil de vendas de clientes;
- Montar ações para prospecção de clientes;
- Realizar apresentações institucionais da PRODAP para clientes prospects;
- Coordenar diagnósticos em novos clientes e clientes base ativa;
- Elaborar proposta comercial e realizar a captação de novos clientes para a base ativa;
- Realizar renegociações em clientes ativos;
- Executar a sistemática de acompanhamento de resultados (BSC) junto com o Gerente
Comercial para alcance das metas;
- Realizar acompanhamento, visitas e reuniões de pós venda em clientes da base ativa.
Pacote de benefícios:
- Salário compatível com o mercado;
- Programa de Participação nos Resultados (PPR), mediante alcance de metas ;
- Vale Alimentação ou Refeição ;
- Plano de Saúde a nível nacional e 100% custeado pela empresa (UNIMED);
- Plano Odontológico a nível nacional e 100% custeado pela empresa
(ODONTOPREV);
- Seguro de Vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1362895/consultor-comercialjunior#sthash.KsErLSzx.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Comercial
Código da vaga: v1368450
Nível hierárquico: Gerência
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Julho de 2016
Principais Atividades:
Responsável pelos resultados de Campinas e Região.
Gestão de equipe de Vendas e Trade Marketing, inclusive com acompanhamento em
campo.
Análise de mercado e concorrência.
Elaboração de planejamento comercial.
Abertura de Mercado.
Manutenção de relacionamento com os clientes.
Controle de metas e indicadores.
Requisitos Desejáveis:
Experiência com gestão de equipe de Vendas e/ou Trade Marketing.
Vivência em empresa multinacional será uma vantagem.
Ensino Superior completo. Pós graduação/ MBA será um diferencial.
Desejável Inglês avançado.
Conhecimento avançado de Pacote Office.
Carteira de Habilitação (Categoria B) e disponibilidade para viagens pontuais.
*** Excelente empresa, remuneração competitiva, benefícios e oportunidades de
carreira.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368450/gerentecomercial#sthash.N5krRM9e.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE COMERCIAL
Código da vaga: v1368766
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Principais Atividades:
1.Dar suporte no cadastramento de clientes novos e atualização cadastral de clientes já
existentes conforme Política de Prevenção de Lavagem de dinheiro e as normas
circulares do banco, conforme regulamentação.

2.Acompanhar operações desde o recebimento de comunicação de
operação até a efetiva liberação da mesma, interagindo com as demais áreas envolvidas
no processo e também com o cliente, efetuando correções quando necessário.
3.Solicitar formalização de contratos necessários para a operação, munindo a área de
formalização com todas as informações necessárias para elaboração dos instrumentos
4.Manter contato com clientes com a finalidade de cobrança de parcelas vincendas e
vencidas, de ressarcimento de despesas, documentos societários, cadastrais e contratos
pendentes, para regularização das pendências existentes.
5.Manter contato com diversas áreas do Banco que estejam envolvidas na liberação das
operações para dar agilidade ao processo
6.Acompanhar e atualizar ocorrências oriundas de cobrança de documentos aos clientes,
fazendo o encaminhamento às áreas responsáveis pela análise.
7.Receber contratos e documentos, registrando-os no sistema de acompanhamento e
direcionar às áreas para análise e controle de documentos e contratos das operações de
crédito.
8.Providenciar o cadastro e manutenção dos clientes no Internet Banking, para que os
clientes possam utilizar a ferramenta.
9.Atuar ativamente no atendimento de diversas solicitações dos clientes tais como:
Respostas de circularização, esclarecimento de dúvidas, transferência de recursos, envio
de vias de contratos, liberação de operações e garantias, etc.
Requisitos e Conhecimentos:
- Superior Completo
- Bom domínio do pacote office
- Conhecimentos em documentação societária, produtos bancários e garantias
- Vivência anterior em mercado financeiro
- Visão de riscos
- Boa comunicação (verbal e escrita), habilidade analítica, organização, pró atividade,
comprometimento
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368766/assistentecomercial#sthash.MQGLHYX5.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Comercial
Código da vaga: v1334874
Nível hierárquico: Pleno
Local: Distrito Federal / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Julho de 2016
Atividades:
• Participação efetiva na elaboração das diretrizes e do Planejamento Estratégico da
empresa.
• Elaborar planos de ação da área, desdobrando as diretrizes estratégicas em
planejamento tático e operacional.

• Analisar os resultados da área comercial, por meio de indicadores de
produtividade e qualidade dos serviços.
• Desenvolver e executar o planejamento comercial e de relacionamento;
• Implantar, acompanhar e controlar processos e procedimentos.
• Coordenar a equipe comercial, assegurando cumprimento dos procedimentos e rotinas
da área.
• Participar de reuniões, apresentando as atividades realizadas e os resultados obtidos.
Requisitos:
• Ensino Superior completo, preferencialmente em Administração ou Vendas.
• Desejável cursos de especialização em área de gestão.
• Sólida experiência em gestão de equipe de vendas e em atendimento a clientes.
• Conhecimento em Marketing (Negócio e Mercado ), Planejamento Estratégico,
Processos de qualidade e Administração Financeira.
• Conhecimento avançado de Excel.
Outras Informações:
• Local de trabalho: Brasília/DF
• Salário fixo + adicional + comissão
• Benefícios: VT e VR dentre outros
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1334874/coordenadorcomercial#sthash.3qa23sbv.dpuf
www.vagas.com.br

CHEFE DE CREDIÁRIO / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Multinacional no Ramo Varejista está com 1 vaga(s) em aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: - Gestão de equipes e controle de quadro de pessoal. - Adotar
medidas preventivas e corretivas quanto ao posicionamento das equipes no atendimento
e cadastro. - Realizar planos de ação. - Supervisionar o desenvolvimento das atividades
dos Atendentes de Loja. - Promover ações de treinamento. - Garantir o cumprimento
das ações de marketing indicadas pela instituição e identificar oportunidades. - Analisar
relatórios. - Gerenciar atividades administrativas. - Acompanhar os resultados e metas. Gerenciar a venda dos produtos financeiros
Requisitos: - Superior completo ou cursando; - Experiência em gestão de equipes e
gestão de vendas; - Desejável experiência em coordenação de equipes de vendas de
serviços financeiros;
Salário: a combinar
Benefícios: pacote de benefícios
Observações: Salário Faixa R$ 2.000,00 + Comissão + pacote de benefícios.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Thais para o e-mail
thais.oliveira1@multivarejogpa.com.br com a sigla CMP Paulinia no campo assunto até
o dia 30/09/2016.
Veja outras vagas de Chefe de Crediário no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Vendedor (a)
Código da vaga: k4231-49
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 01/07/2016
Previsão de encerramento: 31/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29fRMQw

CONSULTOR (A) DE VENDAS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATA PARA SEU QUADRO
EFETIVO está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: VISITA A CLIENTES, PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTES E
ACOMPANHAMENTO DE PÓS VENDAS
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO, PREFERENCIALMENTE EM
EMPRESAS DO SETOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSUIR VEICULO
PRÓPRIO. RESIDIR NA REGIÃO DE AMERICANA, SANTA BÁRBARA
D´OESTE, NOVA ODESSA, SUMARÉ, HORTOLÂNDIA OU CAMPINAS.
Salário: a combinar
Benefícios: A COMBINAR
Observações: INÍCIO IMEDIATO - MANTEREMOS SIGILO ABSOLUTO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de SELEÇÃO para o email COMERCIAL.VAGAS@OUTLOOK.COM com a sigla VENDAS no campo
assunto até o dia 18/07/2016.
Veja outras vagas de CONSULTOR (A) DE VENDAS no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Assistente Comercial
Código da vaga: v1376469
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Agosto de 2016

Assistente Comercial para auxiliar a área comercial, realizar atendimento
ao cliente, monitorar agenda de vendedores, elaborar propostas comerciais, alimentar
planilhas, atualizar cadastro de clientes, participar de reuniões.
Necessário experiência na função, nível superior cursando e informática em nível
intermediário.
Salário: R$ 1.200,00 + VT, VR e convênio médico
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376469/assistentecomercial#sthash.IUL69V3y.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor - comercial
Código da vaga: v1376286
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Agosto de 2016
1. Prospectar novos clientes;
2. Realizar visita de demonstração comercial previamente agendadas;
3. Realizar esporadicamente a demonstração on-line previamente agendadas;
4. Identificar e registrar necessidades e expectativas;
5. Cadastrar a negociação e enviar proposta financeira para clientes novos;
6. Efetuar e concluir a negociação (Cadastrar o cliente e envio de contrato);
7. Realizar o diagnóstico para implantação em lojas individuais;
8. Abrir tarefa de realização do diagnóstico para implantação em redes de farmácias;
9. Emitir tarefa para implantação dos produtos da emrpesa;
10. Efetuar renegociação de contrato quando necessário;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376286/consultorcomercial#sthash.LcM3UBdg.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor Comercial
Código da vaga: v1376698
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Agosto de 2016
•Gestão comercial e venda de serviços de engenharia para indústria de base ou
processos (celulose, siderurgia, infraestrutura, portos, agronegócios e etc)
•Definição de estratégia para abertura de mercado

•Prospecção de clientes e construção de parcerias
•Necessária sólida vivência comercial e forte conhecimento no segmento de construção
para áreas de infraestrutura, indústria geral, portos, aeroportos, agronegócios ou
similares
•Conhecimento técnico na área de construção/engenharia/projetos/gerenciamento.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376698/gestorcomercial#sthash.zblvIo95.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista de Pricing e Performance Comercial
Código da vaga: v1376753
Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Julho de 2016
Buscamos um Especialista de Pricing e Performance Comercial que sera responsável de
dar suporte à implementação das iniciativas de Pricing e Sales Excellence e monitorar
preços e margens.
Formação:
Superior completo em Economia, Administração, Engenharia ou áreas afins
Requisitos Indispensáveis:
Amplia experiência nas áreas de pricing ou finanças e monitorar preços no mercado ou
funções afins da area
Conhecimento de finanças (P&L)
Habilidades Estatísticas e liderança de equipes
Inglês Avançado ou Fluente
Excel avançado
Atribuições:
• Desenvolver relatórios gerenciais e apresentações da performance de vendas (volumes,
preços e margens)
• Atualizar e analisar KPIs da área e identificar oportunidades
• Monitorar preços e margens
• Garantir a credibilidade e confiabilidade das informações e relatórios gerenciais
• Dar suporte à implementação das iniciativas de Pricing e Sales Excellence
• Preparar relatórios de suporte para a equipe de vendas
Local de trabalho:
- Belo Horizonte, MG
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376753/especialista-de-pricing-eperformance-comercial#sthash.zbPayCIy.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR COMERCIAL - GUARULHOS
Código da vaga: v1376608
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Setembro de 2016
ATIVIDADES:
Acompanhar e direcionar a atuação da força de vendas em campo, assegurando o
cumprimento do resultado.
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 feedback).
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.
PRE-REQUISITOS
Disponibilidade de horário e facilidade para deslocamento.
Vivência na área comercial preferencialmente em vendas pessoais.
Liderança de equipe de vendas.
Gestão de pessoas.
Boa Comunicação e bom relacionamento interpessoal.
Pró-atividade e dinamismo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376608/supervisor-comercialguarulhos#sthash.8zL3wwSj.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de vendas
Código da vaga: v1376308
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Agosto de 2016
Responsável pela introdução do projeto de Órteses em todo território nacional;
•Responsável pelo Gerenciamento dos produtos da unidade de Orteses;

•Coordenação e implementação das ações de campo de Vendas e
Marketing em cada território;
•Desenvolvimento de mercado em conjunto com Coordenador de território;
•Criação e Implementação de Ações de Vendas e marketing;
•Ministrar treinamento de produtos para os clientes e profissionais de saúde;
•Estabelecer planos estratégicos, a fim de aumentar nossa participação no mercado;
•Avaliação do mercado e criando ações para barrar os concorrentes;
•Gerenciamento de preços e margens dos produtos;
Visitação Médica; afim de influencia as prescrições dos produtos;
Desenvolvimento de novos canais de vendas;
Desafios:
Capacidade de planejar, avaliar o mercado e criar ações de Vendas e Marketing
Capacidade de assumir desafios, estabelecer prioridades e atingir metas desafiadoras;
Visão macro com foco em operação, satisfação e resultado;
Superação: resistente a pressões e frustrações;
Pró-atividade (self-started) e bom nível de ambição
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376308/supervisor-devendas#sthash.9gx6pwv8.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Comercial
Código da vaga: v1373560
Nível hierárquico: Gerência
Local: Presidente Prudente / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Agosto de 2016
Realizar o atendimento e o diagnóstico das necessidades dos clientes, propondo
soluções através de produtos/acessórios e serviços, de acordo com o manual de
execução;
Executar as vendas de produtos/acessórios e serviços (garantia extendida, seguro,
consórcio, workshop's, entre outros), de acordo com os critérios e metas estipuladas pela
empresa, garantindo a satisfação do cliente;
Realizar a migração e configuração dos produtos para os clientes;
Orientar clientes quanto a assistência técnica;
Manter atualizado o CRM (Customer Relationship Management - Gestão de
Relacionamento com o Cliente), bem como, realizar ações de pós-venda e novas
prospecções de clientes;
Auxiliar na administração e controle de mercadorias, realizando a reposição e
organização na loja, de acordo com layout estabelecido;
Atingir os indicadores qualitativos e quantitativos estabelecidos, garantindo a excelência
dos processos, o equilíbrio das margens e a concretização das metas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373560/gerentecomercial#sthash.I2OGvOVH.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Vendas - Petrópolis (Vaga Temporária)
Vaga temporária com grandes chances de efetivação
Requisitos: Ensino médio Completo; CNH: Categoria B, Veículo Próprio, Vivencia
como assistente de vendas
Atividades: Prospecção de clientes, instalação, reposição e manutenção de produtos
Local de trabalho: Petrópolis / Teresópolis
Horário: 2ª à 6ª – 08:00 / 17:00
Salário: R$ 1.700,00 (+ premiação)
Benefícios: Vale refeição (R$ 20,00/dia) + Cartão Combustível
Interessados devem enviar o currículo atualizado para rh.seleciona1@yahoo.com.br
colocando no Assunto: Assistente de Vendas - Petrópolis.

ASSISTENTE COMERCIAL / INDAIATUBA / SP / 2 VAGA(S)
EMPRESA EM INDAIATUBA está com 2 vaga(s) em aberto para INDAIATUBA /
SP.
Responsabilidades: Vendas Internas/ Externas
Requisitos: Ensino Superior ou Técnico Completo ou Cursando (Preferencial
Marketing/ Meio Ambiente) Cursos: Auto Cad, Corel, Informática, Meio Ambiente
Experiência mínima de 1 ano na área em indústria.
Salário: a combinar
Benefícios: Refeição no local, Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida.
Observações: Vaga disponível para candidatos residentes em Indaiatuba e Salto
Interessados, encaminhar seu curriculo com pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de SILVANA
SMARDEL para o e-mail silvana@zoerh.com.br com a sigla ASS COML no campo
assunto até o dia 17/07/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE COMERCIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

SUPERVISOR COMERCIAL / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Empresa multinacional está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.

Responsabilidades: Supervisionar a equipe de vendas internas para
cumprimento das metas e objetivos definidos pela empresa;Elaborar propostas técnicas
e comerciais de acordo com as condições (preço, prazo de entrega, frete); Emitir e
aprovar pedidos de compra do cliente; Prestar esclarecimentos em relação as proposta
técnicas e comerciais, detalhes do produto, andamento dos pedidos, auxiliando os
clientes no atendimento de suas necessidades; Negociar propostas com clientes; Emitir
relatórios estatísticos de vendas
Requisitos: Graduado em administração de empresas ou áreas correlacionadas, com pós
graduação. Conhecimento em Excel avançado.
Salário: a combinar
Benefícios: Praticados no mercado.
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vera para o e-mail
hrbusinessdho@yahoo.com.br com a sigla SUPCOM no campo assunto até o dia
31/07/2016.
Veja outras vagas de SUPERVISOR COMERCIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k4267-1
Ramo da empresa: Imobiliárias - Administração e Empreendimentos
Cidade: Porto Alegre/RS
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: 5
Data de abertura: 07/07/2016
Previsão de encerramento: 30/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29peaUP

Auxiliar Comercial
Código da vaga: k4363-1
Ramo da empresa: Transporte de Cargas
Cidade: Palhoça/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 07/07/2016
Previsão de encerramento: 29/07/2016

Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço:
http://bit.ly/29pe140

COMUNICAÇÃO

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 on-line,
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 deferencial.
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-de-comunicacaoe-marketing-america-latina#sthash.L4101u5V.dpuf
www.vagas.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 - Taubaté
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

Analista de Comunicação Júnior - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: tecnologia
Porte da empresa: Grande
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente de Marketing - Santo André
Descrição Detalhada
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Especialista Corporativo de Comunicação
Código da vaga: v1366470
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Julho de 2016
• Ensino Superior Completo relacionado à área de Comunicação, preferencialmente em
Relações Públicas, Jornalismo, Propaganda ou Marketing.
Pós Graduação é um diferencial.

Responsável pelo planejamento, desenvolvimento e execução das
estratégias e ações de comunicação, em conjunto com a gerência da área, promovendo
positivamente a imagem Institucional (público interno e externo), de modo alinhado ao
Planejamento Estratégico e Política Corporativa;
Atribuições:
• Gerenciar contratos com agências de publicidade e propaganda, elaborando e
acompanhando as ações, a fim de verificar os resultados obtidos, desenvolvendo,
quando necessário, novos parceiros desse segmento;
• Coordenar a produção de material institucional, com vistas para o correto uso da
marca promovendo sua reputação;
• Cooperar com o gerenciamento da equipe de assessoria de imprensa, coordenando as
atividades de relacionamento com os veículos de comunicação de mercado, definindo
estratégias de divulgação e assuntos a serem abordados;
• Desenvolver e acompanhar ações em conjunto com outras áreas, para o gerenciamento
de crise voltado para imagem institucional, de acordo com manual específico;
• Coordenar todas as ações de comunicação interna e externa com criação, planejamento
e produção de peças de comunicação para os diversos públicos;
• Acompanhar as atividades da área, como análise e controle de orçamento, relatório de
custos, avaliação dos eventos realizados, reportando os resultados ao superior imediato,
visando tomada de decisão;
• Representar, quando designado, o departamento em reuniões internas e externas, a fim
de compartilhar informações dos projetos em andamento;
• Realizar a apuração e produção de releases para a imprensa, observando conteúdos,
formatação e padrões estabelecidos de acordo com a linguagem jornalística;
• Identificar oportunidades internamente nas diversas áreas da ACSC ou ainda nas
Casas para ampliar visibilidade da instituição.
• Acompanhar conteúdo do Site da ACSC, por meio da validação de matérias que
promovam visibilidade das atividades e dos serviços prestados pelas Casas;
Horário de Trabalho:
• De segunda a quinta-feira, das 8h às 18h e sextas-feiras, das 8h às 17h.
Local de Trabalho:
• Bela Vista.
Benefícios oferecidos:
• Vale Alimentação;
• Convênio Médico e Odontológico;
• Convênio com Farmácia;
• Vale Transporte;
• Cooperativa de Crédito;
• Refeição no local.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1366470/especialista-corporativo-decomunicacao#sthash.bmGrJvsG.dpuf
www.vagas.com.br

OPERADOR DE SISTEMAS TV - I (Foz do Iguaçu)

Código da vaga: v1366278
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Foz do Iguaçu / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Julho 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/v1366278/operador-de-sistemas-tv-ifoz-do-iguacu#sthash.UIheMoxm.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Sênior
Código da vaga: v1366539
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Julho de 2016
Descrição sumária crago:
Elaborar e revisar conteúdos para diferentes canais de comunicação interna e externa.
Analisar a relevância e a consistência das informações. Promover eventos corporativos,
coordenar fornecedores e realizar campanhas. Acompanhar, promover e administrar
programa de incentivo de idéias. Orientar e desenvolver time de apoio. Fazer a
produção e gestão do conteúdo de canais digitais. Análise de publicações, elaboração de
relatórios de medição e acompanhamento de pesquisas de satisfação interna.
Requisitos:
Superior completo em Comunicação ou Jornalismo.
Domínio da redação da língua portuguesa.
Sólidos conhecimentos de informática, excel, power point e ferramentas de editoração
eletrônica.
Conhecimento em comunicação corporativa, comunicação integrada e interna.
Desejável experiência em segmento industrial.

Inglês avançado.
Benefícios:
Plano de saúde, Assistência odontológica e farmacêutica, Vale alimentação, Seguro de
vida, Previdência Privada, PMR.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1366539/analista-de-comunicacaosenior#sthash.iITHixJy.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Marketing
Código da vaga: v1370259
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Julho de 2016
PRÉ-REQUISITOS:
•Formação preferencial em Administração de Empresas, Marketing ou Publicidade e
Propaganda
•Inglês fluente
•Experiência em gestão de pessoas, relacionamento com parceiros externos (ex.
fornecedor) e em gestão de sortimento de produtos e indicadores de estoque
ATIVIDADES:
•Desenvolver e implementar o plano estratégico de comunicação
•Planejar ações anuais integradas de acordo com prioridades estratégicas da empresa, do
departamento, do comercial e das marcas
•Negociar, coordenar e planejar projetos, eventos, campanhas promocionais e
institucionais.
•Acompanhar indicadores e entrega das metas, bem como o budget anual de marketing
•Direcionar e monitorar as marcas nas demais áreas e pontos de contato
•Acompanhar o mercado relojoeiro, focando na concorrência
•Estruturar o sortimento da marca, efetuando a escolha dos produtos junto ao Grupo
Fossil
•Coordenar junto ao Supply Chain a melhor gestão de estoque, tomando ações
necessárias
Local de Trabalho: Barra da Tijuca / RJ
Oferecemos salário e benefícios diferenciados.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370259/coordenador-demarketing#sthash.lvhq28Zo.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO
Código da vaga: v1368328
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Valinhos / SP / BR
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
- Coordenar as ações de comunicação aos polos EAD e LFG junto as demais áreas da
companhia
- Estruturar, implementar e gerir indicadores operacionais (SLA, qualidade, etc)
- Estruturar roadmap de evolução da área de comunicação para curto, médio e longo
prazo, juntamente com os projetos necessários para alcançar cada objetivo estruturado
- Elaborar e realizar apresentações sobre operações e projetos da área de comunicação
- Desenvolver, organizar e controlar eventos específicos de responsabilidade da
comunicação
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Superior completo
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Gestão de indicadores (estruturar, analisar e controlar)
- Gestão de demandas
- Hands on
- Excel e Power Point avançados
- Apresentações de e para 1o e 2o nível da companhia (VPs e Diretorias)
HORÁRIO DE TRABALHO
2ª a 6ª - 8h às 18h
LOCAL DE ATUAÇÃO
CORPORATIVO VALINHOS
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368328/coordenador-decomunicacao#sthash.ItejCW6v.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Pl
Código da vaga: v1369479
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Olímpia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Julho de 2016
Responsabilidades:
Será responsável por:

- Desenvolver comunicados internos, produção de conteúdo e
diagramação de textos para intranet, website, e-mail marketing e newsletters;
- Pautas para o público interno, validando informações e redação de textos jornalísticos;
- Administração de agências de produção de anúncios e vídeos;
- Editar apresentações;
- Atualizar o conteúdo em mídias sociais, dando auxílio no desenvolvimento de
campanhas de comunicação interna e realização de planejamento de eventos
institucionais;
- Controlar pagamentos, fornecedores e orçamento da área.
Requisitos necessários:
- Experiência em comunicação interna e produção de conteúdo.
- Conhecimentos: corel, editoração, power point e excel.
- Inglês avançado
Local de Trabalho:
Olímpia - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1369479/analista-de-comunicacaopl#sthash.DSbs2Bjg.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento de Comunicação Sênior
Código da vaga: v1350491
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Julho de 2016
Principais Atividades:
- Planejamento e atendimento a ações de comunicação interna e integrada;
- Levantamento de briefing;
- Conhecimento em ferramentas de comunicação, veiculação de comunicação digital;
- Análise e uso de métricas de engajamento, visibilidade, participação, aderência quanto
aos canais digitais, peças de comunicação, eventos, entre outras ações;
Requisitos:
- Superior completo em Jornalismo, Publicidade ou Relações Públicas;
- Inglês intermediário (leitura, escrita e conversação);
- Sólida experiência em comunicação interna;
- Experiência em planejamento de comunicação em empresas de grande porte, incluindo
o processo completo (peça x canal, captação do briefing, montagem do plano de análise
dos KPI’s alcançados);
- Vivência em comunicação integrada para o planejamento das ações corporativas,
conhecimento de comunicação digital;
- Conhecimento das possibilidades e melhor indicação das ferramentas de comunicação,
habilidade na gestão de prazos e divulgação em canais on e off-line;
- Boa redação para elaboração de peças de comunicação, elaboração de briefing.

Observação: Vaga temporária por 3 meses, podendo ser prorrogada por
mais 3 meses.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1350491/analista-de-planejamento-decomunicacao-senior#sthash.gM4ZspEM.dpuf
www.v agas.com.br

Responsável de Marketing Digital Inbound
Código da vaga: k8-612
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/06/2016
Previsão de encerramento: 31/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/28UFvkq

Analista de Comunicação Interna PL
Código da vaga: v1372955
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santo André / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Julho de 2016
Principais Atividades:
- Produção e programação de conteúdo para veículos de comunicação interna
(newsletter, quadros de avisos, intranet, revista e apresentações)
- Produção de ações de comunicação face a face, eventos e campanhas de comunicação
interna (locais e corporativas)
- Preenchimento de indicadores da área
- Relacionamento e coordenação de agências e gráficas
- Atendimento às escolas (visitas e trabalhos).
Requisitos:
- Vivência na área de comunicação interna em indústria;
- Formação em Jornalismo / Relações Públicas;
- Pós graduação em Comunicação Empresarial será considerado um diferencial;
- Excelente redação;
- Inglês avançado;
- Disponibilidade para Viagens.

Salário e Benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1372955/analista-de-comunicacaointerna-pl#sthash.jGCVEO7I.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Comunicação- RJ
Código da vaga: v1373448
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Julho 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/v1373448/gerente-de-comunicacaorj#sthash.ta9ny9cB.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing - Produto

Código da vaga: v1372942
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Atuar no desenvolvimento de campanhas promocionais de medicamentos e
acompanhamento do ciclo de vida dos produtos;
Planejar o envio de Material Promocional à Força de Vendas;
Planejar a participação em eventos promocionais (Congressos Médicos, Road Shows,
Reuniões internas);
Realizar contato com fornecedores (agências de publicidade, brindes, médicos, etc);
Interação plena com a força de vendas (representantes);
Controle de orçamento dos produtos e operacionalização de pagamentos relacionados à
área;
Demais atividades inerentes ao setor.
Requisitos:
Formação Superior Completa em Administração, Comunicação, Economia e Farmácia;
Residir na cidade do Rio de Janeiro;
Experiência em indústria farmacêutica será considerado diferencial;
Inglês avançado;
Pacote Office com Excel intermediário;
Facilidade na comunicação escrita/verbal, raciocínio lógico, proatividade, organização,
responsabilidade e comprometimento;
Disponibilidade para viagens.
Benefícios:
Assistência Médica e Odontológica;
Seguro de Vida em Grupo;
Vale Refeição e Alimentação;
Participação nos Resultados;
Entre outros.
Expediente de segunda a sexta em horário comercial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1372942/analista-de-marketingproduto#sthash.rElamAfm.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing
Salário
R$2.500,00.
Descrição
Área e especialização profissional: Marketing
Nível hierárquico: Analista
Local de trabalho: Barra da Tijuca
Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT

Jornada Período Integral
Irá estruturar estratégias de projeto, projetos de campanhas, Gestão de marcas, criação
de conteúdo e campanhas, marketing digital, endomarketing, irá criar material para
divulgação comercial, gerenciar redes sociais.
Com experiência como analista de marketing e comunicação. Integrar com demais áreas
envolvidas (produto, criação e trade), para desenvolvimento e acompanhamento de
ações (Marketing).
Ensino Superior Completo.
Exigências
Escolaridade Mínima: Ensino Superior
Experiência entre 1 e 3 anos
Aplicações de Escritório: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word
Gráficos/Web: CorelDraw
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 Analista de
Marketing.

MARKETING / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
Ramo de transportes de cargas está com 1 vaga(s) em aberto para NOVA ODESSA /
SP.
Responsabilidades: Desenvolvimento
Requisitos: Experiência na área
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Francielle para o email rh@fastlogtransaportes.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 20/07/2016.
Veja outras vagas de Marketing no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA DE MARKETING / NOVA ODESSA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa voltada para transportes de cargas. está com 1 vaga(s) em aberto para NOVA
ODESSA / SP.
Responsabilidades: Auxiliar em toda a área de Marketing.
Requisitos: Formação em áreas correlatas: publicidade, propaganda, marketing,
comunicação.
Salário: a combinar

Benefícios: VT / VR / Cesta básica e demais a combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh@fastlogtransportes.com.br com a sigla no campo assunto até o dia 30/07/2016.
Veja outras vagas de Analista de marketing no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ESPECIALISTA DE COMUNICAÇÃO INTERNA
Código da vaga: v1376786
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Agosto de 2016
Atividades a serem desenvolvidas:
•Levantamento de fontes para apuração de matérias nos canais da empresa
•Preenchimento de briefings
•Levantamento de necessidades e redação de todos os canais de comunicação interna
(comunicados em geral)
•Revisão do conteúdo de todos os canais
•Leitura de clipping
•Monitoramento das mídias sociais e intranet
•Gerenciar as notícias e demais canais
•Revisão dos textos das campanhas
Pré-requisitos:
• Formação superior completa
• Experiência em gestão de mídias sociais
• Inglês Avançado
• Experiência prévia em empresas multinacionais
Local de Trabalho:
• Rio de Janeiro/RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376786/especialista-de-comunicacaointerna#sthash.RPyNmmUz.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Marketing
Código da vaga: v1376667
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Barueri / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Agosto de 2016
Fundamental experiência previa na área de marketing com marketing direto e digital;
Planejamento Estratégico;
Possuir boa capacidade comunicação verbal e escrita;
Dinâmico, pró-ativo e criativo;
Relacionamento com agências e assessoria de imprensa;
Formação superior em Marketing / Publicidade / Administração / Comunicação;
Pós e MBA diferencial;
Inglês Fluente;
Espanhol fluente desejável;
Experiência em feiras e eventos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376667/coordenador-demarketing#sthash.TZs7s02r.dpuf
www.vagas.com.br

Executivo de Mall & Mídia
Código da vaga: v1376763
Nível hierárquico: Pleno
Local: Serra / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Agosto de 2016
O executivo de Mall & Mídia é responsável por prospectar marcas/ operadores de
quiosques e anunciantes para o shopping. Além de ser responsável por fazer follow- up
das negociações, preparação e envio de propostas comerciais.
E desejável experiência na área comercial e necessário curso superior completo em
Administração, Comunicação, Publicidade & Propaganda e áreas afins.
Local de trabalho: Shopping Montserrat
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376763/executivo-de-mallmidia#sthash.MPjO2ytV.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Execução de Marketing
Código da vaga: v1376769
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Juiz de Fora / MG / BR
Local: Juiz de Fora/Minas Gerais

Requisitos:
- Ensino médio completo;
- Desejável superior (completo ou cursando) em Administração, Comunicação,
Marketing, Publicidade e Propaganda;
- Pacote Office;
- Desejável experiência com atendimento ao cliente e pontos de venda.
Principais Atividades:
- Implementar e identificar ações de sell out de acordo com perfil do cliente, através de
materiais de merchandising disponibilizados pela companhia para ações no cliente;
- Apoiar a área no desenvolvimento do planejamento das ações do cliente;
- Apoiar a negociação de espaços extras e/ou melhores espaços nas lojas, com intuito de
garantir abastecimento com nossos produtos;
- Realizar pesquisa de preços dos nossos produtos e da concorrência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376769/assistente-de-execucao-demarketing#sthash.lrTGtmO1.dpuf
www.vagas.com.br

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
Código da vaga: v1373662
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Agosto de 2016
ATRIBUIÇÕES:
- Redação de reportagens para site, e-mail marketing, artigos, informes publicitários
para publicação na imprensa, panfletos, relatórios, releases, convites e notas;
- Elaboração e revisão de discursos e apresentações para multimídia;
- Atendimento e relacionamento com público específico, como imprensa, entidades
parceiras, filiados do sindicato e público geral;
- Eventual produção/revisão de textos para spots para rádio e roteiros para vídeo;
- Assessoramento da diretoria em eventos, entrevistas à imprensa e manifestações
públicas;
- Produção de conteúdo e gerenciamento de mídias sociais, sobretudo Facebook,
Twitter, Youtube.
REQUISITOS:
- Necessário possuir experiência na função de assessoria;
- Desejável experiência em alimentação/ atualização de sites e envio de e-mail
marketing, bem como conhecimento em gerenciamento de outras ferramentas de
marketing digital (Photoshop e Fireworks);
- Imprescindível experiência em redação;
- Profissional graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo ou
graduado em Jornalismo;

- Pacote Office e conhecimentos básicos em softwares de edição de
imagem.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373662/assessor-decomunicacao#sthash.QyZbmONx.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Comunicação Externa
Código da vaga: v1375411
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Agosto de 2016
Press Relations Management, including budget;
Support business growth through communication initiatives and innovation;
Management of Events and Exhibitions;
Develop, prepare, manage and distribute companies magazine locally;
Support Sales and others areas with brochures and printed materials;
Website and email marketing management;
Development of marketing campaigns;
Requisitos:
Formação Superior Completa
Inglês fluente
Experiência prévia na área
Hands On
·Local: São Paulo, SP (zona Sul)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1375411/coordenador-decomunicacao-externa#sthash.CYikzVRA.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Marketing - Jornalismo
Código da vaga: v1325145
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Pré-requisitos: Formado em Jornalismo e com Inglês avançado. Será um diferencial os
candidatos que já atuarem na área.
Atribuições: Atuar com comunicação interna: produção de matérias jurídicas para jornal
interno e mídias sociais, desenvolvimento de comunicados internos e externos,

produção de peças publicitárias voltado para o institucional (datas
comemorativas, campanhas de responsabilidade social, materiais impressos para
divulgação do escritório em eventos, etc.). Atuar na realização de entrevistas com
colaboradores, e produção de conteúdo para mídias sociais. Experiência com rankings
internacionais - Publicação de Deals em Rankings / Publicações Jurídicas (ITR, Latin
Lawyer, Thomson Reuters, MergerMarket, entre outros) e acompanhamento do
calendário de prêmios.
Conhecimento com Web design: criação de peças gráficas (banners, e-mail marketing e
montagens com fotos de eventos), para publicação interna e externa, utilizando os
softwares Photoshop, CorelDRAW e criação de campanhas para comunicação direta
com clientes e mercado.
Experiência com eventos de pequeno/médio porte.
Local de Trabalho: Centro (RJ)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1325145/analista-de-marketingjornalismo#sthash.hzptwUCL.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Comunicação e Eventos - Clinique
Código da vaga: v1375260
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Agosto de 2016
Atividades:
• Coordenar a estratégia e a execução dos eventos da marca Clinique no Brasil sendo
eles: press events, eventos em loja, coquetéis, etc;
• Controlar o budget das áreas de eventos e PR, reportar os savings e ajustes necessários
para a equipe de Marketing;
• Alinhar com as agências o briefing dos eventos, logística, contrato com compras e
acompanhar todo o processo do inicio ao fim;
• Realizar a interface com agências desenvolvendo todas as necessidades para a
execução dos eventos;
• Responsável pelo acompanhamento anual do calendário de eventos com a equipe de
marketing;
• Responsável pela análise e reporte dos resultados pós evento;
• Realizar visitas técnicas a hotéis e espaço de eventos;
• Analisar oportunidades de parcerias e desenvolvimento com time de PR Global;
• Suportar a equipe de marketing na criação de conteúdo de comunicação de acordo
com o padrão da marca.
Requisitos:
• Ensino Superior Completo, preferencialmente Administração, Relações Públicas ou
Comunicação;

• Atuação em empresas de Varejo, Cosméticos ou Bens de Consumo será
considerado um diferencial;
• Experiência prévia em planejamento organização de eventos e relações públicas;
• Conhecimento em photoshop, Illustrator e Indesign será considerado um diferencial;
• Inglês Fluente;
• Boa comunicação, relacionamento interpessoal e perfil “hands-on
Salário: A combinar.
Benefícios: Assistência médica, odontológica, VR, VT, entre outros.
Local: Berrini - São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1375260/coordenador-decomunicacao-e-eventos-clinique#sthash.dG4zuAQF.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE DE MARKETING / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Empresa nacional de grande porte. está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E
RMC / SP.
Responsabilidades: Gestão da equipe de promotores técnicos (veterinários), gestão das
metas e distribuidores.
Requisitos: Graduação em Veterinária ou Zootecnia. Forte vivência com gestão de
pessoas. Experiência na área comercial atendendo o segmento de alimentos/saúde
animal.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Nacional de grande porte a partir de 500 funcionários.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daiane Gualtieri para o
e-mail selecao@mikinev.com.br com a sigla MKT no campo assunto até o dia
25/07/2016.
Veja outras vagas de Assistente de Marketing no Emprega Campinas. É 100% grátis!

EDUCAÇÃO

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

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

Educador Social Pedagogo Referência
Código da vaga: v1366653
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 17 de Julho de 2016
Regime de contratação: Contrato de Prestação de serviços
Horário: 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:30 - Todos os dias da semana
Remuneração: Valor hora aula.
Descrição das atividades, responsabilidades técnicas para o cargo:
Responsável pela gestão da sala de aula. Planejar e desenvolver projetos
interdisciplinares e utilizar diferentes linguagens, zela e acompanha a rotina das crianças
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1366653/educador-social-pedagogoreferencia#sthash.XN9S2EmB.dpuf
www.vagas.com.br

Professor de Desenvolvimento Tecnologico
Código da vaga: v1366052
Nível hierárquico: Técnico
Local: São José do Rio Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Julho de 2016
Pré-Requisitos para a vaga:
- Conhecimentos em Pacote Office
- Noções de Programação WEB
- Uso de Computação nas Nuvens
- Desenvolvimento de Aplicativos

- Ensino Técnico ou Superior em Áreas Afins
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1366052/professor-dedesenvolvimento-tecnologico#sthash.1LlM1tvh.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR DE ESPANHOL / CAMPINAS E RMC / SP / 5 VAGA(S)
Espanhol Nativo, escola de espanhol número 1 em Campinas e região, está procurando
PROFESSORES NATIVOS DE ESPANHOL. está com 5 vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Ministrar aulas de espanhol em nossa escola, em empresas, pelo
Skype e no domicílio do aluno.
Requisitos: Professores NATIVOS de Espanhol, com experiência no ensino do idioma.
Currículos de pessoas não nativas serão descartados.
Salário: R$ 30,00
Benefícios: 30 reais por hora em escola/casa do aluno/Skype (VT incluso). 40 reais por
hora + Vale Transporte em empresas. Possibilidade de ganhar + de 4000 reais por mês.
Observações: Não admitimos pessoas NÃO NATIVAS.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marta para o e-mail
marta@espanholnativo.com com a sigla PROFESSOR no campo assunto até o dia
31/12/2016.
Veja outras vagas de Professor de Espanhol no Emprega Campinas. É 100% grátis!

PROFESSOR (A) INSTRUTOR (A) / VINHEDO / 2 VAGA(S)
Escola de idiomas com método próprio.. está com 2 vaga(s) em aberto para Vinhedo.
Responsabilidades: Professor(a)/Instrutor(a) de inglês para ministrar aulas em escola de
idiomas com método próprio.
Requisitos: Necessário domínio total da língua e/ou certificados, experiência em sala de
aula e/ou com aulas particulares.
Salário: a combinar
Benefícios: Pagamos valores acima do mercado de trabalho. Oferecemos treinamento.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Coord. Pedagógica
para o e-mail admvinhedo.sp@cursoyes.com.br com a sigla Instrutor(a) no campo
assunto até o dia 25/07/2016.
Veja outras vagas de Professor (a) Instrutor(a) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Administrador (a) de Cursos
Código da vaga: k3422-230
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 17/06/2016
Previsão de encerramento: 17/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1UBtRvO

Educador
Código da vaga: v1367763
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Pré-requisitos:
•Formação superior em Pedagogia, Letras ou Matemática;
•Disponibilidade para trabalho nos períodos da manhã e/ou tarde.
•Experiência nas áreas da infância e juventude e situação de vulnerabilidade social
•Excelente didática para atividades diferenciadas de reforço – Ensino Fundamental I e II
e Ensino Médio
•Necessária experiência em escolas da rede pública e/ou projetos sociais
Atribuições:
•Atendimento diário aos alunos nas disciplinas de Português e Matemática
•Planejamento pedagógico e planos de aula
•Trabalho por projetos
•Averiguar evolução de desempenho dos alunos:
•Apresentar análise crítica do curso ministrado:
•Reuniões semanais de equipe para acompanhamento do planejado X realizado, além
troca de informações sobre as turmas compartilhadas.
•Auxiliar na organização e acompanhar / participar no desenvolvimento de atividades
complementares - Simulados, Palestras, Passeios culturais e outro
Habilidades e competências:
1) Excelente comunicação oral e escrita.
2) Facilidade no trabalho em equipe.
3) Flexibilidade e adaptabilidade a novas situações.
4) Pro atividade.
5) Iniciativa.
OBS: NECESSÁRIO DISPONIBILIDADE PARA ATUAR NA ZONA SUL DE SÃO
PAULO

- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1367763/educador#sthash.GktiQjKF.dpuf
www.vagas.com.br
COORDENADOR EAD
Código da vaga: v1368330
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Valinhos / SP / BR
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
- Coordenar time de analistas/assistentes, buscando a constante melhoria de
produtividade e desenvolvimento individual
- Coordenar as atividades de:
> Atualização Cadastral dos Polos
> Gestão da Movimentação de Polos de educação a distância (mudança de endereço,
alteração societária)
> Controle de Documentos com KPIs operacionais: (Documentos de Constituição
Empresarial, Alvará de Funcionamento, de Sanitário e de Bombeiros, Documentos do
imóvel, Documentos de Laboratórios específicos - Engenharia, Segurança do Trabalho,
Educação física, etc
> Gestão dos Documentos do Corpo Social do Polo de Educação a Distancia
> Tramitação de Documentos de Parceria
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Ensino Superior Completo
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Gestão por processos e procedimentos
- Gestão de demandas
- Excel avançado
HORÁRIO DE TRABALHO
2ª a 6ª - 8h às 18h
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368330/coordenadoread#sthash.eTEcd1Eq.dpuf
www.vagas.com.br

Educador Social Pedagogo Específico
Código da vaga: v1366458
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 17 de Julho de 2016
Regime de contratação: Contrato de Prestação de serviços
Horário: 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:30 - 3 vezes por semana
Remuneração: Valor hora aula e 4 horas de planejamento mensal

Descrição das atividades, responsabilidades técnicas para o cargo:
Responsável pela gestão da sala de aula. Planeja e desenvolve os conteúdos
relacionados de português e matemática de maneira contextualizada e com inovação.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1366458/educador-social-pedagogoespecifico#sthash.vueymrkD.dpuf
www.vagas.com.br
PROFESSOR DE INGLÊS / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
ESCOLA DE IDIOMAS - FRANQUIA SKILL (UNIDADE PQ.PRADO) está com 2
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: AULAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS DE TODOS OS
NÍVEIS.
Requisitos: DOMÍNIO FALADO E ESCRITO DA LÍNGUA INGLESA.
DISPONIBILIDADE TARDES, NOITES E SÁBADOS DE MANHÃ.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de DANIELA para o email recruta.cps12@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia 30/07/2016.
Veja outras vagas de PROFESSOR DE INGLÊS no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Analista de Treinamento, Desenvolvimento e Educação
Código da vaga: v1372841
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Julho de 2016
Responsável por pesquisar, analisar e avaliar programas de treinamento da área
comportamental, atuar como instrutor de treinamentos específicos dentro do Setor de
Treinamento e Desenvolvimento, contribuir na capacitação dos profissionais de forma a
alcançar os resultados esperados pela empresa.
1) Atuar no planejamento de projetos de recursos humanos, participando da execução
das atividades.
2) Acompanhar a legislação vigente, visando adequar e atualizar os treinamentos.
3) Atuar como Instrutor de Cursos ou Palestras dentro do setor de Treinamento &
Desenvolvimento.
4) Para os Cursos In Company: Levantar e organizar informações sobre os cursos de
oferecidos no mercado, e avaliar instrutores, gerenciar o processo de execução dos
treinamentos.
5)Avaliar a aplicabilidade dos cursos, eventos e congressos solicitados em LNT,
sugerir aprovação ou substituição desses por outros que proporcionem um melhor
resultado para a empresa.
Requisitos obrigatórios:

- Graduação em Psicologia concluída
- Experiência no segmento de Saúde/Hospitalar
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1372841/analista-de-treinamentodesenvolvimento-e-educacao#sthash.nIekI0BY.dpuf
www.vagas.com.br

Pedagogo (a)
Código da vaga: v1370562
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
SOBRE A VAGA
A tarefa do educador vai muito além da sala de aula. Ele será responsável por uma
entrevista inicial com cada aluno que entrar na turma (ou com seu responsável legal) a
fim de conhecer mais da pessoa e identificar dificuldades e objetivos buscados por ela.
Deve estudar e preparar minuciosamente o roteiro e materiais da aula da semana, focado
em promover o desenvolvimento cognitivo e pessoal dos alunos. Durante as aulas, ele
deve acompanhar a realização e conduzir as atividades, garantindo em todos os
momentos que o aluno realize a proposta adequadamente. Após cada aula, é tarefa do
educador registrar no sistema a evolução e o comportamento de cada aluno durante a
aula. Também deverá ligar para todos os alunos que faltaram a fim de agendar uma
reposição. Para alunos que apresentarem maiores dificuldades, também será
responsabilidade do educador aplicar aulas de superação (reforço), aos alunos que
apresentarem maiores dificuldades, auxiliando-o no atingimento de seus objetivos.
REQUISITOS
Disponibilidade para trabalhar aos sábados é indispensável. Antes de iniciar suas
atividades, o educador participará de um treinamento intensivo remunerado que poderá
durar até um mês. Nos reservamos o direito de cancelar o contrato caso o educador não
apresente comprometimento e bom desempenho durante esta etapa. Após este
treinamento, o educador permanecerá em formação continuada.
FORMAÇÃO
Procuramos candidatos com formação em Pedagogia e com experiência em sala de aula.
Cursos de extensão/ especialização em áreas relacionadas a neuroaprendizagem serão
considerados como diferencial.
PERFIL DO CANDIDATO
É indispensável que o candidato tenha muita energia, simpatia, vontade e pró-atividade.
As turmas podem ser infantis, para adultos ou para a Terceira Idade. É necessária muita
paciência, dedicação e simpatia para com todos os alunos. Há, por exemplo, crianças
hiperativas ou com dificuldade de aprendizado que amam estar no Supera e precisam
continuar sempre sendo motivadas a SUPERAR seus limites. Para as aulas com adultos,
a dificuldade é diferente. Pois normalmente os jovens e adultos se desenvolvem rápido e
gostam de desafios, obrigando o educador a estar sempre à frente deles. Ser um

educador do Supera é um desafio muito maior do que ser professor de
qualquer matéria no ensino regular, portanto o candidato tem que ser uma pessoa de
visão e estar apto sempre a superar a si próprio.
CONTRATAÇÃO
A contratação será feita no regime CLT.
A remuneração mensal é de R$ 1200,00 + comissão por resultado de retenção de
alunos.
Carga horária de 40 horas semanais.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370562/pedagogoa#sthash.j7nmHmMy.dpuf
www.vagas.com.br
COORDENADOR GERAL DE POLO
Código da vaga: v1371683
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Sertãozinho / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Julho de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Supervisionar e controlar todas as atividades acadêmicas e administrativas articuladas
no projeto pedagógico do curso;
• Fazer cumprir as decisões da coordenação do Curso e a Direção do Centro de
Educação a Distância;
• Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, a metodologia adotada e as
avaliações;
• Supervisionar o cumprimento das atividades de tutoria do curso;
• Coordenar as atividades de captação de alunos para os processos seletivos.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
• Possuir ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou Pedagogia
e Pós-Graduação. Como diferencial Pós-Graduação Scricto Sensu (Mestrado) em áreas
afins ao da formação;
• Ter atuado como docente.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
• Ter conhecimentos em Diretrizes Acadêmicas e do Ministério da Educação (MEC).
HORÁRIO DE TRABALHO
26 horas semanais (Período Noturno)
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Anhanguera de Sertãozinho.
Av. Antonio Paschoal, 1954 - Jd. São José
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371683/coordenador-geral-depolo#sthash.yGZUoxsj.dpuf
www.vagas.com.br

CONSULTOR DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
Código da vaga: v1372103
Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Julho de 2016
ATRIBUIÇÕES:
- Coordenar a oferta de disciplinas de educação a distância junto a professores e alunos,
realizando as seguintes atividades: notificações ao aluno sobre eventos da disciplina;
Comunicação com o professor sobre eventos da disciplina; coordenação da execução
das aulas interativas ao vivo; Apoio às atividades da Secretaria Acadêmica.
REQUISITOS:
- Experiência na função e coordenação de pessoas.
- Superior completo em Administração e áreas afins.
- Pacote Office, Excel avançado e sistema integrado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1372103/consultor-de-planejamentoeducacional#sthash.pf6BE7PK.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSORA DE INGLÊS / VALINHOS / SP / 2 VAGA(S)
Escola de Inglês especializada em crianças e adolescentes está com 2 vaga(s) em aberto
para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Ministrar aulas de Inglês para crianças e adolescentes.
Requisitos: Inglês avançado, vontade de trabalhar com crianças e adolescentes,
dinamismo, responsabilidade e comprometimento. Experiência é um diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios: Registro CLT; planos de pagamento e descontos para Unimed e Uniodonto;
VT; recesso pago.
Observações: Disponibilidade essencial: terças e quintas das 9h às 11h; sextas no
período da tarde para reuniões e treinamentos; outros horários a combinar.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Priscila para o e-mail
selecao.rbvalinhos@gmail.com com a sigla TEACHER RB no campo assunto até o dia
03/08/2016.
Veja outras vagas de PROFESSORA DE INGLÊS no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Coordenador de Cursos - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Implementar, avaliar coordenar e planejar o desenvolvimento de projetos
pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância,
aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem.
Atuar em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino da
instituição para atender as necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os
processos educacionais.
Viabilizar o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em
programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a
comunidade escolar e as associações a ela vinculadas.
Requisitos:
Superior em pedagogia ou áreas afins: serviço social, terapia ocupacional, psicologia.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado informando
a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Pedagogo - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Requisitos:
Experiência na função.
Inglês fluente.
Pacote office.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 08:00 horas às 18:00 horas
A empresa oferece:
Salário: de R$1501,00 à R$200
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Refeição, Convênio Médico, Convênio
Odontológico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Professor de Inglês - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Administrar aulas de inglês para público adulto e infantil.
Requisitos:
Disponibilidade para aulas aos sábados no horário da manhã
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado informando
a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br
Coordenador Pedagógico - Guaratinguetá
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Atividades:
Orientar e supervisionar a equipe docente.
Planejar reuniões pedagógicas.
Organizar e controlar a rotina escolar.
Atender pais, professores e alunos.
Organizar eventos.
Elaborar comunicados sobre assuntos pedagógicos / acadêmicos.
Fazer o acompanhamento disciplinar e pedagógico dos alunos.
Requisitos:
Experiência com ensino fundamental e em escola particular
Experiência no cargo de coordenação pedagógica
Pós?graduação na área da educação
Domínio do pacote office
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

Diretora Educacional - Campinas
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Atividades:
Coordenar uma unidade educacional
Requisitos:
Ensino superior completo em pedagogia
Experiência em liderança de pessoas
Experiência em sala de aula
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no Local
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Gestão Pedagógico - São Paulo
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Zona Sul
Atividades:
Gerenciar escola de nível técnico, administrando a equipe de professores, coordenadores
e administrativo
Promover eventos para prospecção de novos alunos, elaborar planos de cursos, provas
de bolsas e plano pedagógico
Requisitos:
Experiência com gestão pedagógica em escola de ensino médio, técnico ou faculdade
Habilidades na gestão de equipe e resultados educacionais
Visão comercial
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 Curso - Educação Física (Guarulhos)
Código da vaga: v1374375
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Agosto de 2016
Atividades e Responsabilidades:
Gestão dos docentes do curso, orientando sobre novas metodologias e técnicas
pedagógicas.
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.
Acompanhar e direcionar as diretrizes do curso, gerindo processos de reconhecimento,
avaliação, mudanças e adequações curriculares do curso juntamente com a diretoria;
Formação Acadêmica Necessária:
Graduação em Educação Física
Mestrado em área afins (Imprescindível)
Conhecimentos Específicos:
Domínio em processos Acadêmicos;
Domínio em processos Administrativos;
Experiência em Docência
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1374375/coordenador-de-cursoeducacao-fisica-guarulhos#sthash.m3FQi1fF.dpuf
www.vagas.com.br
COORDENADOR CURSO EDUCAÇÃO FÍSICA - SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS/SP
Código da vaga: v1375455
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São José dos Campos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Julho de 2016
COORDENADOR CURSO EDUCAÇÃO FÍSICA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
COORDENADOR DE CURSO - EDUCAÇÃO FÍSICA
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Compreender o universo de formação do estudante e seus itinerários formativos e sua
relação com o mundo do trabalho;
Promover ações com o objetivo de promover a melhoria na educação e da formação
profissional na região;
Acompanhar a trajetória do estudante, numa perspectiva inclusiva, tendo em vista a
permanência do estudante associada ao índice de conclusão;
Cuidar de forma permanente da flexibilização curricular, observando as políticas e
diretrizes gerais da instituição onde o Curso é
oferecido;

Compreender o Curso que coordena nas suas diversas dimensões,
incluindo a teoria, a prática, o estágio, as atividades complementares, projetos
integradores
e os Trabalhos de Conclusão de Curso como componentes estruturais e
pedagógicos do Curso;
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
• Possuir conhecimentos em fundamentos, políticas e referências de qualidade do
Ministério da Educação (MEC)
• Necessário possuir conhecimento na área pedagógica e administrativa.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA:
• Possuir superior completo na área de Educação Física e pós-graduação completa na
área;
HORÁRIO DE TRABALHO:
A combinar;
LOCAL DE ATUAÇÃO:
Faculdade Anhanguera de São José dos Campos/SP
AV. Dr. João Batista de Sousa Soares, 4009 – Comprido – São José dos Campos SP Cep 12236-660
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1375455/coordenador-curso-educacaofisica-sao-jose-dos-campos-sp#sthash.gELi6Vnz.dpuf
www.vagas.com.br

Inspetor de alunos
Código da vaga: v1376804
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 07 de Agosto de 2016
Perfil: Comprometido, calmo, cuidadoso, cativante e que tenha habilidade no trato com
as pessoas.
Atribuições: Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola;
inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar. Orientar alunos sobre
regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários; ouvir queixas e
analisar fatos. Prestar apoio às atividades acadêmicas; controlar as atividades livres dos
alunos, orientar entrada e saída de alunos, fiscalizar espaços de recreação, definir limites
nas atividades livres. Auxiliar alunos com deficiência física; Identificar pessoas
suspeitas nas imediações da escola; Chamar ronda escolar ou a polícia; Verificar
iluminação pública nas proximidades da escola; Chamar resgate; Confirmar e identificar
responsáveis por irregularidades comunicadas pelos alunos; Identificar responsáveis por
atos de depredação do patrimônio escolar; Liberar alunos para pessoas autorizadas;
Vigiar ações de intimidação entre alunos; Auxiliar na organização de atividades
culturais, recreativas e esportivas; Comunicar à coordenação atitudes agressivas de
alunos; Explicar aos alunos regras e procedimentos da escola; Informar sobre regimento

e regulamento da escola; Orientar alunos quanto ao cumprimento dos
horários; Analisar fatos da escola com os alunos; Controlar manifestações afetivas;
Informar à coordenação a ausência do professor; Restabelecer disciplina em salas de
aula sem professor; Fornecer informações à professores; Orientar entrada e saída dos
alunos; Orientar a utilização dos banheiros; Fixar avisos em mural; Abrir as salas de
aula; Controlar carteira de identidade escolar; Inspecionar a limpeza nas dependências
da Escola; Comunicar à Gerência de Serviços sobre equipamentos danificados.
Formação: Ensino médio
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376804/inspetor-dealunos#sthash.5o7caQ41.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR ENSINO SUPERIOR ENFERMAGEM - SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS/SP
Código da vaga: v1375436
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São José dos Campos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
PROFESSOR ENSINO SUPERIOR ENFERMAGEM- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
- Faculdade Anhanguera de São José dos Campos-SP
- Vagas para o Curso Enfermagem – FORMAÇÃO NA ÁREA DE PEDIATRIA OU
NEONATOLOGIA
Pré-requisitos:
- Experiência profissional na área solicitada para a vaga e/ou Educação
- Domínio no programas de Pacote Office
- Conhecimentos básicos em informática
- Disponibilidade de horário
- Bom relacionamento Interpessoal
Escolaridade:
- Nível Superior na área solicitada para a vaga
- Especialização nas áreas de para a vaga e/ou Educação
- Possuir Mestrado e/ou Doutorado na área e/ou Educação.
Jornada de trabalho
- Período Diurno e/ou Noturno
Benefícios oferecidos:
- Assistência Odontológica
- Assistência Médica
- Seguro de vida
- Assistência Funerária
- Bolsa de Estudos (Convenção Coletiva)

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1375436/professorensino-superior-enfermagem-sao-jose-dos-campos-sp#sthash.F5uvOnvr.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Educação Infantil
Código da vaga: v1376721
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Agosto de 2016
R$ 5.500,00
Almoço no local
Horário: 07:30 às 15:30
Local: Zona Sul do RJ
Conhecimento de Educação Infantil no que tange aos parâmetros curriculares e
habilidades a serem desenvolvidas.
Capacidade de gerência administrativa do segmento.
Capacidade de contribuir na implementação de projetos, supervisão de planejamentos e
de trabalho das professoras.
Principais Atribuições (rotinas diárias):
- Gerência administrativa do segmento
- Atendimento a pais e profissionais que acompanham os alunos
- Reuniões semanais com as professoras
- Acompanhamento dos planejamentos
- Implementação de projetos
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376721/coordenador-de-educacaoinfantil#sthash.CVstMWHb.dpuf
www.vagas.com.br

Bolsista de Apoio Técnico FAPEMIG – Gerência de Educação e Inovação
Código da vaga: v1373864
Nível hierárquico: Estágio
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Agosto de 2016
1. Atividades a serem exercidas:
• Mapear, identificar e capturar materiais e informações;

• Triar e selecionar materiais e informações;
• Analisar os materiais mapeados;
• Revisão de literatura;
• Ajudar na redação de consolidação (síntese) das informações;
• Ajudar na redação de textos e publicações de caráter executivo e acadêmico;
• Apoiar na atividade de análise de dados.
2. Competências técnicas necessárias:
• Mestre em Pedagogia ou Administração;
• Experiência com pesquisas;
• Inglês avançado a fluente (precisa ler bem);
• Desejável conhecimento em plataformas de pesquisas online.
3. Carga Horária / Horário: 20 horas semanais - a combinar.
4. Local de Trabalho: Fundação Dom Cabral – Campus Aloysio Faria.
5. Bolsa + Alimentação e Transporte.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373864/bolsista-de-apoio-tecnicofapemig-gerencia-de-educacao-e-inovacao#sthash.8UnE2OtA.dpuf
www.vagas.com.br

ATENDENTE DE VESTIBULAR - TEMPORÁRIO
Código da vaga: v1374536
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Agosto de 2016
ATIVIDADES:
- Impressão e controle de documentos;
- Administração e organização de documentos;
- Conferência de documentações e resultados de provas de acordo com o fluxo da
empresa;
- Atividades administrativas de acordo com os processos acadêmicos e organizacionais
da empresa;
- Aplicação de provas agendadas;
- Realização de matrícula.
REQUISITOS:
Imprescindíveis
- Ensino médio completo;
- Conhecimento de nível intermediário no Pacote Office;
- Disponibilidade para trabalhar de 2ª a 6ª, das 08h às 18h;
- Disponibilidade para trabalhar em regime temporário de 15/08/2016 até 31/12/2016.
Desejáveis
- Vivência em atendimento ao público;
- Vivência em rotinas administrativas;

- Boa comunicação.
PACOTE DE REMUNERAÇÃO:
Salário
- R$1.131,21.
Benefícios
- Plano de saúde;
- Parceria com clínica odontológica;
- Vale transporte;
- Vale Refeição;
- Cartão Good Card;
- Incentivo à educação;
- Incentivo à prática esportiva.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1374536/atendente-de-vestibulartemporario#sthash.dQfEH8LX.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADORA PEDAGÓGICA (VILA ISABEL)
Consultoria em Recursos Humanos contrata para Escola de Educação Infantil localizada
em VILA ISABEL
Coordenadora Pedagógica - 01 VAGA
Requisitos da vaga
Vaga Feminina;
Idade: 30 a 60.
Superior cursando ou completo na área Pedagógica ou área afins.
Residir próximo.
É NECESSÁRIO possuir experiência na função.
Será um DIFERENCIAL ter trabalhado em Escolas Municipais.
Pró-atividade, comunicativa, dinâmica, gostar de novos aprendizados e desafios.
Comprometimento, habilidade e gostar de lidar com o público.
Atividades
Atuar no atendimento aos pais, alunos e professores e toda a rotina de Coordenação
Pedagógica.
Dados da vaga
Salário: R$ 1.700,00
Benefícios: VA + VT + Plano de Saúde.
Horário de Trabalho: Segunda a sexta-feira, das 08:00hs às 17:00 hs.
Local de Trabalho: VILA ISABEL
Os interessados e dentro do perfil devem enviar currículo NO CORPO DE E-MAIL
para atendimento.grupotalentos@yahoo.com.br , colocando no assunto
COORDENADORA PEDAGÓGICA (VILA ISABEL)

ENGENHARIA
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Código da vaga: v1367103
Nível hierárquico: Pleno
Local: São João da Barra / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016
Formação:
Engenharias
Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho.
Local de Trabalho:
São João da Barra - RJ
Sumário do Cargo:
Gerenciamento e Fiscalização de obras industriais e portuárias.
Principais atividades do Cargo:
Profissional com ampla vivência em:
. Obras industriais;
. Obras Portuárias.
Conhecimento específico:
NR 34;
NR 29;
Inglês Intermediário.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367103/engenheiro-de-seguranca-dotrabalho#sthash.R3xq7L57.dpuf
www.vagas.com.br

CHEFE DE OPERAÇÕES - BAHIA
Código da vaga: v1356665
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Bahia / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Julho de 2016
● FORMAÇÃO:
Graduação completa em Engenharia Mecânica ou Produção;
Pós-Graduação (diferencial).
● CONHECIMENTO TÉCNICO:
Capacidade para entender a operação mecânica da fábrica;
Conhecimento da manutenção e operação técnica dos equipamentos;
Capacidade para liderar a unidade de forma independente;

Conhecimento e domínio do planejamento da produção;
Domínio do inglês e espanhol (fluente).
● ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES:
Responder pelas atividades ligadas à operação (Produção, Manutenção, Qualidade,
Processos, HSE, Projetos e áreas suporte), determinando estratégias e implantando
procedimentos para atingir as metas estabelecidas pela Diretoria;
Garantir a execução dos acordos de serviços com os clientes externos e internos e na
redução de custos em toda a cadeia produtiva;
Acompanhar o desenvolvimento tecnológico da operação, propondo aquisições e
modernização do processo produtivo;
Melhorar o nível de eficiência de processos para redução de custos de operação.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1356665/chefe-de-operacoesbahia#sthash.m5z0Syey.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro II (Pleno)
Código da vaga: v1367330
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
1) Quais são os desafios que o profissional terá nesta oportunidade?
* Responsável por realizar estudos e análises relacionados a desempenho de sistemas e
equipamentos elétricos do interesse do Grupo Votorantim, auxiliar o Gerente de
Engenharia no desenvolvimento de soluções de BoP elétrico e fornecer suporte técnico
em sistemas de energia às demais áreas da Votorantim Energia e ao Grupo Votorantim.
Também deve acompanhar o Planejamento do SIN (Sistema Interligado Nacional) para
identificar as soluções propostas para rede elétrica que sejam de interesse do Grupo
Votorantim.
2) Quais são as responsabilidades que o profissional terá nesta oportunidade?
* Elaborar estudos e recomendações, sob orientação, quanto às diretrizes para a
manutenção dos equipamentos de proteção elétrica e regulação de velocidade e de
tensão, em atendimento às determinações da ANEEL.
* Estimar, sob orientação, orçamento do CAPEX e OPEX dos novos projetos de energia
mediante o levantamento dos custos dos principais equipamentos e sistemas elétricos.
* Desenvolver e/ou avaliar, sob orientação, estudos e análises de redes e máquinas
elétricas relacionados à integração de novos ou já existentes empreendimentos do Grupo
Votorantim (usinas ou unidades industriais) ao sistema de energia (transmissão ou
distribuição) baseados em análises de fluxo de carga, curto-circuito e estabilidade
eletromecânica, além de estudos e análises relacionados à proteção de sistemas e
máquinas elétricas.

* Desenvolver e/ou avaliar, sob orientação, soluções de BoP elétrico para
integração de novos ou já existentes empreendimentos do Grupo Votorantim (usinas ou
unidades industriais) ao sistema sistema de energia (transmissão ou distribuição)
baseado nas boas práticas de engenharia adequadas aos critérios do Grupo.
* Auxiliar engenheiros mais experientes no acompanhamento das atividades de
Planejamento do SIN (Sistema Interligado Nacional) para identificar soluções propostas
para rede elétrica que sejam de interesse para conexão de novos ou já existentes
empreendimentos do Grupo Votorantim (usinas ou unidades industriais) através de
participação em grupos técnicos no âmbito da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) e
ONS (Operador Nacional do Sistema).
* Fornecer suporte técnico, sob orientação, às áreas de Operação e Manutenção dos
empreendimentos do Grupo Votorantim quanto às necessidades relacionadas à análise
do desempenho dos sistemas de proteção elétrica e de regulação de tensão e velocidade,
emitindo os respectivos pareceres técnicos e recomendando a alteração de parâmetros
de ajustes se forem necessários.
* Elaborar especificações técnicas adequadas para aquisição de equipamentos e/ou
serviços necessários ao desenvolvimento dos novos projetos de energia mediante
realização de estudos técnicos.
* Contribuir com o desenvolvimento de projetos de energia mediante discussões
técnicas com consultoria especializada contratada para elaboração de projetos
básicos/executivos.
3) Quais são os pré-requisitos necessários?
* Graduação em Engenharia Elétrica.
* Conhecimentos dos empreendimentos de energia elétrica desenvolvidos pelo Grupo
Votorantim (usinas hidrelétricas e usinas baseadas em novas fontes de energia, além das
unidades industriais).
* Conhecimentos em Sistemas Elétricos de Potência baseados nas diversas disciplinas
tais como fluxo de carga, curto-circuito, estabilidade eletromecânica, transitórios
eletromagnéticos e proteção de sistemas elétricos..
* Conhecimento dos principais aspectos técnicos para dimensionamento do BoP elétrico
dos empreendimentos de energia elétrica.
* Conhecimentos quanto às características elétricas dos principais equipamentos que
compõem usinas geradoras, subestações e linhas de transmissão.
* Conhecimentos dos aspectos regulatórios do setor de energia elétrica, tais como
órgãos competentes e procedimentos técnicos.
* Inglês avançado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367330/engenheiro-iipleno#sthash.4u8nbkYs.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Civil
Código da vaga: v1367481

Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
1) Implementar projetos de baixa complexidade em sua área de atuação, por meio da
execução das atividades estabelecidas, bem como acompanhamento e orientação de
trabalhos, conforme os prazos acordados.
2) Contribuir para o cumprimento das metas de execução de sua área de atuação,
acompanhando as atividades e identificando desvios, elaborando relatórios de
indicadores, custos e prazos.
3) Acompanhar o cumprimento das normas de qualidade, saúde e segurança do trabalho
e meio ambiente estabelecidas, monitorando a sua aplicação nas atividades sob sua
responsabilidade.
4) Manter contato com prestadores de serviço, identificando irregularidades,
providenciando as regularizações, visando o atingimento da qualidade estabelecida nos
contratos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367481/engenheirocivil#sthash.T0Yq1R0t.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Eletricista
Código da vaga: v1367697
Nível hierárquico: Pleno
Local: Sete Lagoas / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Responsável por acompanhar todos os processos, manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos.
Gerenciar ações voltadas para o planejamento estratégico
Formação superior Completa em Engenharia de Elétrica;
NR10
Conhecimento em instalações elétricas,
Inglês Intermediario;
Faixa Salarial entre R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367697/engenheiroeletricista#sthash.pwzUNEun.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Engenharia

Código da vaga: v1368449
Nível hierárquico: Técnico
Local: Joinville / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Julho de 2016
Atividades:
•Planejar e executar ações a fim de garantir a integridade das Faixas de Domínio e seus
acessos;
•Realizar a monitoração, fiscalização, desocupação e bloqueio (quando necessário);
•Assegurar as premissas contidas no contrato de concessão, nos manuais e na legislação
vigente.
Perfil:
•Possuir CNH categoria B;
•Escolaridade mínima: Técnico em Edificações ou estar cursando Engenharia Civil:
•Conhecimento intermediário em Word e Excel;
•Curso Complementar: Auto Cad;
•Proatividade, disposição e boa comunicação
•Local de trabalho: Joinville.
Experiência:
•Ter conhecimentos com operação de rodovia, obras, projeto de engenharia.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368449/assistente-deengenharia#sthash.r1KN1Yuk.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO CIVIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Edurban está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Irá atuar com reforma de uma empresa pequena. o trabalho é
temporário, cerca de 30 dias. Desejável conhecer pedreiros, serventes e pintores, pois
será necessário.
Requisitos: Formado em engenharia civil ou tecnólogo em edificações, mas com
experiência anterior de no mínimo cinco anos atuando na área, ter atuado em
construções, reformas prediais e térreas.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Patricia para o e-mail
contato@empreseven.com.br com a sigla FreeEng no campo assunto até o dia
24/07/2016.
Veja outras vagas de Engenheiro Civil no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Engenheiro Mecânico
Código da vaga: v1370766
Nível hierárquico: Sênior
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
Formação: Engenheiro mecânico.
CREA Ativo.
Inglês Avançado.
Experiência com planejamento, especificação, implementação de sistemas e
equipamentos mecânicos, desenvolvimento de novos fornecedores técnicos, estimar e
controlar custos e cronogramas do projeto, analisar e avaliar propostas técnicas,
acompanhar obras (Expansão ou melhorias) e desenvolver projetos de melhorias na área
de engenharia mecânica.
Disponibilidade para trabalhar no interior do estado de SP.
Benefícios: Informado durante o processo seletivo.
Salário: Informado durante o processo seletivo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370766/engenheiromecanico#sthash.TVpuPpwR.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Ambiental Jr
Código da vaga: v1370657
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Colina / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2016
Responsabilidades:
Organização e gestão de resíduos, licenciamento ambiental, tratamento de efluentes,
planejamento de auditorias de processos industriais e agrícolas, elaborar relatórios e
planejamento de ações corretivas nos processos, acompanhamento de visitas técnicas e
de fornecedores de serviços. Treinamento e palestra para público interno e externos.
Requisitos necessários:
Graduação em Engenharia Ambiental, registro no CREA, CNH mínimo B. Desejável
experiência em licenciamento Ambiental.
Local de Trabalho:
Colina – SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370657/engenheiro-ambientaljr#sthash.LmV6Gpeu.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Manufatura
Código da vaga: v1371610
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Julho de 2016
Requisitos:
-Experiência sólida em indústria automotiva ou de auto peças, preferencialmente de
máquinas
-Experiência em processos de montagem (desenvolvimento de processos, dispositivos e
ferramental)
-Desenvolvimento e implantação de novos lay-outs, padronização de processos e
balanceamento de linhas de montagem
-Experiência / participação em grupos de desenvolvimento de projetos, bem como,
novos equipamentos de manufatura, fazendo a interface entre Desenvolvimento de
produto e Engenharia
-Experiência em projeção de headcount fabril e dimensionamento de carga/máquina.
-Conhecimento das plataformas SAP/MFG.
-Access & Excel nível avançado.
-Inglês, intermediário/avançado.
-Conhecimentos em WCM, Lean Manufacturing e em Gestão de Projetos.
Atividades:
-Startup e acompanhamento diário de projetos direcionados a produção.
-Balanceamento de linhas e padronização de processos.
-Elaboração de Roteiros/Parametrização/Desenho de estrutura por células de montagem.
Definir e implementar fluxos de processo & logístico para novos produtos e produtos
correntes.
-Identificar, liderar e monitorar projetos de WCM em linha com os objetivos da
empresa.
-Identificar necessidade de investimentos da área e controle dos mesmos.
-Suportar a operação de montagem e logística da planta.
-Desenvolvimento de embalagens, dispositivos e equipamentos de transporte e
abastecimento de linha.
-Interface entre Engenharia de Manufatura, PD, Composição do Produto e Logística.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371610/engenheiro-demanufatura#sthash.ecIcNPb2.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Processo
Código da vaga: v1372858
Nível hierárquico: Pleno
Local: Tatuí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Julho de 2016
Requisitos:
- Experiência em trabalho de processos (siderurgia atividades ligadas a forno);
- Será responsável por administrar da área de forno, banho, arca ou batch house:
o prover insumos;
o controlar parâmetros de forno;
o contratar reparos em forno;
o atualizar informações de ISO e procedimentos).
Desejável:
- Conhecimento de Ferramentas de Qualidade, Green Belt e inglês;
- Ter disponibilidade para viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1372858/engenheiro-deprocesso#sthash.Pns8ZxuY.dpuf
www.vagas.com.br
Engenheiro Eletricista - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Elaborar o projeto dos sistemas elétricos das embarcações de acordo com a
programação pré-estabelecida
Elaborar e rever diagramas elétricos das instalações da empresa
Elaborar estudos e relatórios correlatos a projetos elétricos das embarcações e emitir art
dos projetos elétricos, quando necessário
Supervisionar as atividades empresas subcontratadas relacionadas a projetos elétricos,
quando houver
Acompanhar, orientar e realizar as atividades de projeto elétrico, conforme
especificações do cliente, projetistas externos ou mesmo elaboração própria
Realizar e participar de reuniões com equipe de profissionais da área e envolvidos nos
projetos elétricos
Realizar as demais atividades inerentes e correlatas ao cargo / função
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Outros
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado informando
a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Supervisor de Projetos - São Paulo
Descrição Detalhada
Requisitos:
Experiência em coordenação de equipes de projetos, conhecimentos em relatórios e
apresentações, sistemas autocad e solidworks
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro de Processo / Montagem - Taubaté
Descrição Detalhada
Atividades:
Companhamento concepção e de realização de equipamentos de montagem de acordo
com as necessidades do cliente, as especificações do projeto, padrões de montagem /
melhores práticas e requisitos hse / ergonomia
Certifique-se de entrega adequada de equipamentos para a planta
Participar na melhoria do conhecimento técnico do departamento de montagem e lições
aprendidas para projetos em sua responsabilidade
Requisitos:
Engenharia com a experiência
Nível avançado inglês
Boa compreensão de hse / ergonomia
Experiência anterior na área de montagem na planta ou fornecedor do equipamento ou
outro fornecedor camada de automóvel 1 como gerente de projeto equipamentos de
montagem, possível para jovem licenciado engenheiro com experiência anterior na
montagem como estagiário ou estagiário
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

Engenheiro Desenvolvimento Produto - Taubaté
Descrição Detalhada
Atividades:
Garantir o design do produto e industrialização incluindo ferramentas associadas dentro
dos requisitos qct
Garantir a gestão funcional de sua equipe
Garantir retex e as lições aprendidas, exigências de trabalho conhecimento /
qualificação
Requisitos:
Inglês avançado
Liderança, capaz de fazer a síntese clara, organizada, rigorosa, boa comunicação,
capacidade de projeto mngt
Experiência anterior em projeto ou desenvolvimento de peças plásticas para a indústria
automóvel
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 Projetos - Barueri
Descrição Detalhada
Requisitos:
Conhecimento na gestão de projetos com foco na área fiscal
Inglês fluente superior completo em ti diferencial, certificação pmp
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar

Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado informando
a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

ENGENHEIRO DE PROJETOS HSE - S / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Multinacional Alemã está com 1 vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Definir padrões, políticas, normas, e certificações para a execução
do projeto em soluções e garantir a adesão do presente regulamento, bem como que
estas normas estejam em consonância com a estratégia corporativa e com influência
direta sobre os resultados; Definição e acompanhamento de KPIs; Coordenar as
auditorias interna e externa; Interface com a gestão da Qualidade;
Requisitos: Graduação em Engenharia / Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle
e Automação e Engenharia de Produção; Formação em Segurança do Trabalho e Meio
Ambiente; Experiência com Sistemas da Qualidade e Certificações; Experiência de
trabalho em organizações matriciais complexas; Conhecimento das
normas/regulamentos internacionais; Experiência de coaching e treinamento e de
resultados; Inglês, Português e Espanhol - Fluente Gestão de Projetos A posição requer
disponibilidade para viagens.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o e-mail
fernanda.perissinotto@gea.com com a sigla HSE no campo assunto até o dia
30/07/2016.
Veja outras vagas de Engenheiro de Projetos HSE - S no Emprega Campinas. É 100%
grátis!
Técnico Civil Sênior - Vazante/MG
Código da vaga: v1376859
Nível hierárquico: Sênior
Local: Vazante / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 08 de Agosto de 2016
Necessário curso Técnico completo.
Nível Sênior, com experiência comprovada em:
- Gerenciar e fiscalizar subcontratados na execução dos serviços da disciplina de civis
nos ambientes industriais;
- É imprescindível conhecimento em obras civis com uso de parede diafragma com
equipamento hidrofresa e injeções de calda de cimento para consolidação de solo.
Experiência em obras de escavação de poços, principalmente em escavações de linhas
estações de metrô.
Informações sobre a vaga:
- Trabalhar em ambiente industrial na região de Vazante/MG;

- Não há folga de campo;
- Não há ajuda de custo para moradia;
- Salário: R$ 4.220,00
- 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/v1376859/tecnico-civil-senior-vazantemg#sthash.xK0JmH0A.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Desenvolvimento de Negócios
Código da vaga: v1376249
Nível hierárquico: Gerência
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 08 de Agosto de 2016
Requisitos:
- Formação superior completa em Engenharia;
- Sólida experiência no desenvolvimento de negócios para sistemas/soluções integradas
de engenharia;
- Vivência com a coordenação/integração de equipes multidisciplinares;
- Inglês fluente;
- Ter disponibilidade para viagens;
- Será um diferencial ter experiência com licitações (Lei 8666) e ter conduzido
negociação com órgãos governamentais e clientes internacionais;
- Desejável espanhol avançado.
- Disponibilidade para residir em Brasília.
Atividades:
- Prospectar e desenvolver novos negócios para a Savis;
- Assegurar a plena satisfação dos clientes através do entendimento de suas
necessidades e da criação de soluções que os atendam;
- Conduzir negociações com clientes, autoridades governamentais e entidades de classe,
empresas parceiras no âmbito comercial, técnico e financeiro;
- Orientar e participar de propostas técnica e comercial em atendimento aos requisitos
do cliente;
- Realizar reuniões e /ou apresentações para o cliente, com o intuito de assegurar que as
ações realizadas pelas áreas estejam de acordo com as Políticas e Procedimentos da
empresa e em conformidade com os regulamentos e leis vigentes;
- Trabalhar orientado a resultados, buscando a excelência na qualidade de forma
cooperativa, comprometida e responsável.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376249/gerente-de-desenvolvimentode-negocios#sthash.ipifXrO2.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Eletricista
Código da vaga: v1373727
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Setembro de 2016
Formação:
Engenharia Elétrica
Local de Trabalho:
São Paulo - SP
Sumário do Cargo:
Apoiar as atividades do núcleo de energia da empresa.
Principais atividades do Cargo:
Profissional com ampla vivência em:
. Elaboração de propostas;
. Inspeções Técnicas;
. Desenvolvimento de Linhas de Transmissão.
Conhecimento específico:
Propostas Técnicas no segmento de Energia;
Inglês Fluente (Obrigatório);
Projetos de Linha de Transmissão.
Conhecimentos desejáveis:
Implantação de Parques Eólicos;
Inspeção em fabricantes.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373727/engenheiroeletricista#sthash.5jHUU84Z.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Desenvolvimento
Código da vaga: v1373494
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Indaiatuba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração 02 de Agosto de 2016
A SEW-EURODRIVE BRASIL está identificando profissionais interessados em
concorrer à vaga acima para atuar na área de Engenharia com base em Indaiatuba
Requisitos:

- Formação em Engenharia Elétrica
- Mestrado em Engenharia Elétrica - cursando/completo
- Inglês Avançado/Fluente;
- Experiência com projetos de motores elétricos de indução, acompanhamento de testes
e ensaios laboratoriais no processo de fabricação e de projetos de motores elétricos;
- Disponibilidade para atuar em Indaiatuba.
Responsabilidades: Dimensionamento, controle e desenvolvimento de novos projetos de
motores elétricos de indução. Acompanhamento de testes e ensaios laboratoriais no
processo de fabricação e de projetos de motores elétricos.
Benefícios:
- Assistência Médica;
- Assistência Odontológica;
- Seguro de Vida;
- Cartão Alimentação;
- Cesta de Natal;
- Refeição;
- Transporte;
- Programa de Treinamentos Internos.
Remuneração: competitiva ao mercado e composta por salário base e PPR (Programa de
Participação de Resultados) pago anualmente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373494/engenheiro-dedesenvolvimento#sthash.OHNj1nOf.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO CIVIL JR.
Código da vaga: v1374827
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 04 de Agosto de 2016
Requisitos:
• Experiência em obras civis de edificações com foco em Saneamento básico.
Responsável pela fiscalização de várias obras de implantação de estruturas para práticas
da Sabesp
Requisitos:
•Profissional de nível superior Jr.
Benefícios: VR (R$27,00 p/dia), Seguro de Vida, Assistência Médica, Assistência
Odontológica(opcional.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1374827/engenheiro-civiljr#sthash.oCCSSbqZ.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de QA
Código da vaga: v1373715
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Você gostaria de trabalhar no maior site de Classificados do Brasil?
Principais Responsabilidades:
- Participar das decisões sobre os objetivos do time, tecnologias, formas de trabalho,
etc;
- Ajudar o time a se desenvolver com testes unitários e criar uma cultura de testes;
- Automação de Testes (funcionais, api, integração, etc);
- Levantamento de cenários e planos/estratégias de testes a serem realizados pelo time;
- Estrutura/Arquitetura de testes para as plataformas Web e Apps (Android/IOS);
- Configurar ferramentas de integração contínua;
- Acompanhar/participar processo de release;
- Estrutura e automação de testes em
IOS;
- Compreender sistemas em diversas linguagens.
Habilidades e experiências desejadas:
- Desenvolvimento e arquitetura de software;
- Conhecimentos de tecnologias web;
- Domínio de pelo menos uma linguagem de programação;
- Princípios ágeis de desenvolvimento;
- Preocupação com qualidade de entrega;
- Proatividade, pragmatismo e capacidade de trabalhar de forma colaborativa;
- Conhecimentos de bancos de dados relacionais;
- Planejamento/Estratégia de testes;
- Testes Automatizados (funcionais, api, integração, etc);
- Frameworks/ferramentas de automação (Selenium Webdriver, JUnit, Espresso, Rspec,
Capybara, etc.);
- Conhecimento em plataformas Web e Apps (Android/IOS);
- Integração Contínua (Ex.: Jenkins);
- Linux/Unix;
- Compreender sistemas em diversas linguagens.
Local de Trabalho: Botafogo – RJ
Inscreva-se nessa oportunidade e venha fazer parte da OLX!
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373715/engenheiro-deqa#sthash.4EaW5hVB.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Produção
Código da vaga: v1374997
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Embu / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Setembro de 2016
Principais Atividades: Irá planejar, organizar e supervisionar as atividades de produção,
dentro das especificações e padrões de qualidade estabelecidos; Supervisionará a
elaboração dos cronogramas de fabricação; elaboração do plano anual de metas de
produção; Analisar e avaliar os aspectos econômicos do processo produtivo, no tocante
a mão de obra e quantidade de materiais de consumidos, visando a redução de custos;
Elaborar procedimentos e determinar diretrizes para manutenção do visual da fábrica,
no que se refere a limpeza, pintura, conservação e outros; Otimizar o fluxo de produção;
Supervisionar as atividades de inspeção de materiais e de controle de qualidade da
matéria-prima;
Pré-Requisitos:
Superior completo em Engenharia de Produção Mecânica
Desejável experiência em indústrias metalúrgicas com vivência em chão de fábrica em
usinagem; pintura, solda, calderaria.
Benefícios: Assistência médica, estacionamento, vale-transporte, refeitório na empresa ,
vale alimentação,
Local: Disponibilidade para trabalhar em Embu das Artes
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1374997/engenheiro-deproducao#sthash.MnlWPv4A.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Manutenção
Código da vaga: v1375250
Nível hierárquico: Sênior
Local: Indaiatuba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 05 de Agosto de 2016
• Atuar na manutenção da planta industrial em todas as categorias (elétrica, mecânica,
instrumentação e predial);
• Atuar com o planejamento de manutenção industrial , melhoria continua, preventiva e
corretiva da planta;
• Acompanhar equipe de técnicos de manutenção;
Perfil Desejado:

• Engenheiro mecânico ou mecatrônico
• Inglês avançado
• Experiência como engenheiro de manutenção dando suporte técnico direto no chão de
fábrica
• Estar alinhado com os valores da empresa, em especial com: Integridade,
Responsabilidade, Trabalho em Equipe, e Excelência
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1375250/engenheiro-demanutencao#sthash.12JKApUC.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!

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 email 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 email 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!

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 performance (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

Coordenador de Logística - Industria Química
Código da vaga: v1369459
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Julho de 2016
Descrição:
- Responderá pelo recebimento, armazenagem, movimentação de materiais e expedição
de produto acabado;
- Gerenciará a carga e descarga, elaborará relatórios internos, atuará com a coordenação
e operação de Inbound & Outbound;
- Coordenará as atividades de carregamento, conferência, contato com transportadoras e
confecção de picking list, garantir a acurácia dos estoques;
- Controle de custos logísticos.
Requisitos:
- Vasta experiência na área em empresas do segmento químico;
- Graduação em Logística / Suplly Chain e áreas afins;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1369459/coordenador-de-logisticaindustria-quimica#sthash.SmcC8XIB.dpuf
www.vagas.com.br

Inspetor de Qualidade
Código da vaga: v1368701
Nível hierárquico: Técnico

Local: Pouso Alegre / MG / BR
Executar a inspeção do desempenho da máquina durante o processo de teste da máquina
acabada.
Requisitos:
- Curso Técnico Mecânica
- Necessário conhecimento e experiência em inspeção de máquinas de construção (linha
amarela)
- Conhecimento Pacote Office
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/v1368701/inspetor-dequalidade#sthash.2sdmksuR.dpuf
www.vagas.com.br

Procurement Manager
Código da vaga: v1367619
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Indústria multinacional de grande porte, contrata:
HEAD Procurement
- Experiência em compras de diretos e indiretos
- Gestão de um time de Compradores
- Imprescindível experiência em Indústria
- Inglês fluente - reporte para fora
- Boa habilidade de negociação
- Disponibilidade de viagens
vaga: SP capital
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367619/procurementmanager#sthash.Gqnmzcpz.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico Industrial II

Código da vaga: v1367554
Nível hierárquico: Técnico
Local: Olímpia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Julho de 2016
Responsabilidades:
Será responsável por monitorar e conferir a correta utilização dos insumos utilizados na
indústria. Será responsável também pela elaboração e análise de relatórios com o
propósito de identificar melhorias e formas de redução do consumo dos insumos.
Requisitos necessários:
- Técnico em Química
- Conhecimento em pacote office
- Experiência no acompanhamento e controle de insumos químicos.
Local de Trabalho:
Olímpia - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367554/tecnico-industrialii#sthash.CdIiRZac.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Controle de Qualidade - Físico Químico
Código da vaga: v1367898
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Vargem Grande Paulista / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Atuação em Controle de Qualidade Físico Químico em INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA.
NECESSÁRIO TER EXPERIÊNCIA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Supervisionar a equipe em trabalhos relativos à
atividades do setor.
Orientar e fornecer suporte técnico aos analistas para a realização das análises e
atividades, além de assegurar o cumprimento dos cronogramas.
Assegurar o cumprimento das normas legais, além de visar a melhoria constante das
atividades do laboratório.
Conhecimentos Técnicos/ Específicos:
•Domínio em HPLC e CQ;
•Domínio em análises físico-químicas e estabilidade.
•Informática (Word, Excel, Power Point);
•Conhecimento em normas e legislações nacionais e internacionais.
Idiomas:
Inglês avançado
Formação: Graduação em Farmácia

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367898/supervisorcontrole-de-qualidade-fisico-quimico#sthash.umlQii6Q.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Suprimentos
Código da vaga: v1348752
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Superior Completo (Administração, Engenharia ou áreas correlatas).
Desejável vivência em indústria de grande porte do segmento automotivo ou
metalúrgico.
Experiência em toda rotina de logística da área de suprimentos (acompanhamento de
cargas programadas, embarques aéreo e marítimo, documentação e liberação de
processos de exportação, práticas de melhorias para otimização dos processos de
transporte, contatos com fornecedores, agentes de cargas, negociações, compras,
projetos de compras, lead time, contato com o continente europeu.
INGLÊS AVANÇADO/FLUENTE.
SISTEMA SAP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348752/supervisor-desuprimentos#sthash.EXz5BqcJ.dpuf
www.vagas.com.br
Operador I – Temporário (com chances de efetivação)
Código da vaga: v1369028
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 23 de Julho de 2016
Requisitos:
Ensino médio completo;
Experiência com produção no ramo de Indústria;
Desejável experiência com o sistema SAP.
Desejável curso de NR 11
Atividades:
Responsável pela correta dosagem das matérias primas na composição de fragrâncias,
seguindo as quantidades prescritas nas formulações, zelando pela manutenção dos
padrões de qualidade.
A empresa oferece:
Salário: 1351,00 + 30% de periculosidade
Benefício: VT + refeição no local

Horário: Segunda a Sexta – Horário a combinar
Local: Guadalupe
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1369028/operador-i-temporario-comchances-de-efetivacao#sthash.6U9lMy25.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO / AMPARO / SP / 3 VAGA(S)
A Ypê é uma empresa 100% brasileira, com aproximadamente 4.400 funcionários,
exportando para mais de 20 países está com 3 vaga(s) em aberto para AMPARO / SP.
Responsabilidades: Supervisionar o processo de produção, análise de indicadores,
motivando a equipe e gerindo os recursos, a fim de garantir a produtividade e qualidade
do produto em todas as etapas do processo produtivo, acompanhando o consumo de
insumos e matérias primas.
Requisitos: - Escolaridade Superior Completo em Engenharia ou Licenciatura em
Química e experiência de 2 anos atuante em operação produtiva. Competências
Técnicas: Conhecimento pacote Office, ISO9000, Mecânica e elétrica. Competências
Comportamentais: Liderança, Tomada de decisão, Flexibilidade, Organização,
Planejamento, Negociação, Proatividade e Criatividade.
Salário: a combinar
Benefícios: Todos os benefícios compatíveis com o mercado.
Observações: Os candidatos deverão se cadastrar diretamente no site da empresa
Os interessados deverão cadastrar o currículo no site http://www.ype.ind.br/carreiras
para o código de identificação da vaga até o dia 28/07/2016.
Veja outras vagas de Supervisor de Produção no Emprega Campinas. É 100% grátis!
Lider de Produção
Código da vaga: v1371328
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Pedro Leopoldo / MG / BR
Data de expiração: 28 de Julho de 2016
Irá liderar equipe no setor de Produção;
Deve ter experiência com liderança, preferencialmente na área da construção civil ou
indústria.
Obrigatório: leitura de Projetos.
So serão considerados os currículos dentro do perfil;
A candidatura para vaga será realizada através de cadastro neste site.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371328/lider-deproducao#sthash.kegXOJHM.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Fábrica – Industria Química
Código da vaga: v1366843
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Agosto de 2016
- Reporte ao Diretor Industrial;
- Graduação em Engenharia Química, com especialização em administração;
- Experiência com Lean Manufacturing;
- Responderá pela gestão de toda a operação da principal planta Brasil : produção,
engenharia, utilidades, logística e administração;
- Responsável por assegurar as estratégias, objetivos e metas específicas das operações
industriais e das diretrizes da Política de Segurança, Saúde e Risco Operacional;
- Consolidar os relatórios gerenciais e resultados da empresa, dando suporte à direção;
- Inglês avançado;
- Local: Região do ABC.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1366843/gerente-de-fabrica-industriaquimica#sthash.qCnCtXN1.dpuf
www.vagas.com.br

Operador Produção Gases - São Bernardo do Campo - Gerência Operações Gases
Código da vaga: v1372147
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Data de expiração: 29 de Julho de 2016
Formação: 6º ao 9º ano do ensino fundamental.
Experiência: Desejável ter atuado em indústria, preferencialmente nos segmentos
químico/petroquímico, operando máquinas e equipamentos industriais.
Oportunidades e Desafios: Executar operações de enchimento e/ou conservação de
cilindros, podendo tais cilindros serem utilizados para armazenamento de gases puros,
gás carbônico, óxido nitroso, acetileno e/ou misturas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1372147/operador-producao-gasessao-bernardo-do-campo-gerencia-operacoes-gases#sthash.QvZlqPW8.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Regional | Sudeste
Código da vaga: v1372714
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 30 de Julho de 2016
Nosso cliente é uma grande indústria têxtil referência em seu segmento.
Reportando ao Gerente Nacional de Vendas, ficará responsável por:
- Gestão direta de representantes no canal multimarcas.
- Acompanhar o volume de vendas de cada cliente, comparando históricos com o
volume de vendas atual, visando a recuperação/aumento dos negócios.
- Acompanhar os representantes em visitas a clientes, através de viagens com os
mesmos, para conhecer, analisar os pontos de venda e métodos de trabalho do varejista
e do representante.
- Propor estratégias de vendas, baseado em históricos e inovações, visando aumentar o
volume de vendas da coleção atual e de estoques passados.
Buscamos candidatos com formação superior e preferencialmente com experiência
prévia na Gestão de Representantes em indústrias do setor têxtil. Experiência no canal
multimarcas será um grande diferencial.
A empresa oferece pacote de remuneração atrativo.
Local de Trabalho: Estado de SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1372714/supervisor-regionalsudeste#sthash.1CrZVHgp.dpuf
www.vagas.com.br

1/2 OFICIAL CALDEREIRO / HO / 1 VAGA(S)
Empresa no segmento de maquinas-ferramento de pequeno porte. está com 1 vaga(s) em
aberto para ho.
Responsabilidades: soldagem e montagem de peças chapas.
Requisitos: Soldagem mig , eletrodo revestido. Rebarbação esmerilhamento de peças.
furação de chapas.
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: VT e VR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de felipe para o e-mail
f_monari@globo.com com a sigla caldereiro no campo assunto até o dia 20/07/2016.
Veja outras vagas de 1/2 oficial caldereiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Torneiro Ferramenteiro - Cajamar
Descrição Detalhada
Requisitos:
Experiência na função.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernopnacional.com.br

Técnico - Encarregado de Manutenção - Indaiatuba
Engenharia, Indústria, Técnicos
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Requisitos:
Cursando técnico em produção ou engenharia de produção ou química.
Experiência com manutenção de máquinas, moinhos, infraestrutura e elétrica.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Assistência Farmacêutica, Outros
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Supervisor de Montagem de Máquinas - Itupeva
Indústria
Descrição Detalhada
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.

Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$4001 à R$5000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Assistência Farmacêutica, Cesta Básica
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Encarregado de Produção - Jundiaí
Indústria
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, Alimentação no Local, Convênio Médico
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de PCP - Industria Química
Código da vaga: v1375915
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 08 de Agosto de 2016
Descrição:
- Foco no PCP
- Responderá pelo recebimento, armazenagem, movimentação de materiais e expedição
de produto acabado;
- Gerenciará a carga e descarga, elaborará relatórios internos, atuará com a coordenação
e operação de Inbound & Outbound;
- Coordenará as atividades de carregamento, conferência, contato com transportadoras e
confecção de picking list, garantir a acurácia dos estoques;

- Controle de custos logísticos.
Requisitos:
- Vasta experiência na área em empresas do segmento químico;
- Graduação em Logística / Suplly Chain e áreas afins;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1375915/coordenador-de-pcpindustria-quimica#sthash.wFsLJcNb.dpuf
www.vagas.com.br

REVISOR DE TECIDO - SÃO CRISTÓVÃO
GRANDE EMPRESA DO VAREJO DE MODA BUSCA:
REVISOR DE TECIDO
Atividades:
- Irá classificar bobinas de fios têxteis, tecidos planos e de malhas;
- Fará a separação, arrumação, conferência e revisão de tecidos e preparar lotes de
produção conforme programação pré-estabelecida.
Pré- requisito:
- Ter experiência na função de revisor de tecido;
- Ter conhecimento em estoque de matéria prima.
Desejável:
- Ter conhecimento com tecidos;
- Experiência em fábrica de roupas.
Remuneração:
- A combinar
Benefícios:
- Vale transporte + vale refeição + plano de saúde
Horário de trabalho:
- 07h15 ás 17h00
Local de trabalho:
- São Cristovão/ Rio de Janeiro.
INTERESSADOS DEVEM ENVIAR CURRÍCULO ATUALIZADO COM
PRETENSÃO SALARIAL PARA: rhrecrutamil@gmail.com, mencionando no assunto
REVISOR DE TECIDO

TÉCNICO EM METALURGIA
•Formação Técnica em Metalurgia
•Desejável estar cursando graduação em Engenharia
•Domínio do Pacote Office
•Inglês Intermediário

•Irá planejar e supervisionar a execução das atividades de estiramento com
cordagem de fios metálicos, de acordo com a programação de produção. Qualificar
junto com os operadores os procedimentos, controlar os fluxos de abastecimento,
ocupação e expedição da célula produtiva de acordo com normas de qualidade,
preservação do meio ambiente e segurança do trabalho.
Local de trabalho: Pavuna
- Remuneração: R$ 3.500,0
- Benefícios: Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida, Estacionamento,
Refeição no local, Convênio Farmácia e Participação nos lucros.
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR O CURRÍCULO PARA O
E.MAIL anapaula@afamar.com.br E COLOCAR NO ASSUNTO A VAGA EM
QUESTÃO: Técnico em Metalurgia
Os Currículos recebidos serão analisados de acordo com o perfil da oportunidade. A
Afamar irá contatar somente os (as) candidatos (as) que atendem os requisitos
solicitados. Caso não seja possível seu aproveitamento para essa vaga, mantenha seu
cadastro em nosso site para futuras oportunidades.

ASSISTENTE TÉCNICO DE QUALIDADE
•Formação Técnica na área industrial
•Experiência na área de qualidade em plantas industriais
•Domínio do Pacote Office
•Irá exercer atividades técnicas especializadas da área de qualidade, referentes ao
desenvolvimento e análises de produtos, materiais, equipamentos, ferramentas, métodos
e processos de fabricação.
- Local de trabalho: Pavuna
- Remuneração: R$ 2.000,0
- Benefícios: Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida, Estacionamento,
Refeição no local, Convênio Farmácia e Participação nos lucros.
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR O CURRÍCULO PARA O
E.MAIL anapaula@afamar.com.br E COLOCAR NO ASSUNTO A VAGA EM
QUESTÃO: Assistente Técnico da Qualidade
Os Currículos recebidos serão analisados de acordo com o perfil da oportunidade. A
Afamar irá contatar somente os (as) candidatos (as) que atendem os requisitos
solicitados. Caso não seja possível seu aproveitamento para essa vaga, mantenha seu
cadastro em nosso site para futuras oportunidades.

TÉC. DE SEGURANÇA DO TRABALHO / CAMPINAS / SP / 1
VAGA(S)
Industria em Campinas está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Experiência comprovada em todas as normas e rotinas de segurança
e saúde ocupacional.
Requisitos: Sistema Integrado, conhecimento em rotinas de RH, excel avançado.
Salário: R$ 3.181,00
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Convênio Médico e Odontológico
Observações: Residir em Campinas ou Região.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagas.painel@gmail.com com a sigla Tec.Seg.Trabalho no campo assunto até o dia
31/07/2016.
Veja outras vagas de Téc. de Segur ança do Trabalho no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

OPERACIONAL

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

Analista Controles Operacionais Pl
Código da vaga: v1352541
Nível hierárquico: Pleno
Local: Araraquara / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

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

Encarregado Elétrica
Código da vaga: v1352943
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Julho de 2016
Pré-requisitos:
Formação em: Ensino Fundamental Completo;
Possuir sólida vivência em construção e manutenção de rede de distribuição aérea
(CMRDA) conhecimentos de toda rotina operacional de serviço de canteiro de obra,
liderança de equipe, fiscalização de obra, elaboração e controle de inventário de mão de
obra e material, operação de equipamentos pertinentes, etc;
Necessário ter cursos de Nr10, Nr35, CMRDA, CNH (categoria C ou superior),
desejável poda de árvore, bloqueio e desbloqueio de RA, operação de guindauto e broca
guincho;
Atribuições: Será responsável por realizar e acompanhar serviços em canteiro de obra,
liderar, fiscalizar obras e projetos, elaborar e controlar inventário de mão de obra e
matéria prima, monitorar treinamento, operar, bloquear e manobrar equipamentos de
proteção, Ras, Sas, DJ e Cas, etc;
Remuneração:
R$ 2.2421,00
Benefícios:
VR (R$ 456,00);
VA (R$ 128,00);
PLR (R$ 2.400,00);
Seguro de Vida;
Assistência Médica;
Assistência Médica;

Previdência Privada.
Horário de trabalho:
2a a 6a das 08h00 às 17h00 / Disponibilidade para final de semana eventualmente
Local de trabalho:
Diversas Regiões de SP
Tipo de contrato de trabalho:
Efetivo CLT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1352943/encarregadoeletrica#sthash.kqpbOOi1.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador (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

Encarregado Operacional
Código da vaga: v1368746
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Julho de 2016
Atividades: Liderar equipe de Auxiliares de Serviços Gerais em trechos de linha férrea.
Necessário: Ensino Médio Completo, Experiência com liderança de equipe operacional
e CNH D.
Salário: R$1.700 + VT + VA (R$325) + VR (R$60) + Plano de Saúde e Plano
Odontológico.
Local de Trabalho: Base - Mesquita.
Horário de trabalho: Segunda a Quinta - 7h às 17h e Sexta - 7h às 16h.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368746/encarregadooperacional#sthash.q14ljXlu.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Operacional
Código da vaga: v1369032
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Agosto de 2016
Formação:
Ensino Médio Completo
Certificação da IFIA (International Federation of Inspection Agencies) - Obrigatório.
Local de Trabalho:
Santos - SP
Sumário do Cargo:
Liderar equipe operacional e manter a gestão dos custos operacionais.
Principais atividades do Cargo:
Profissional com ampla vivência em coordenação de equipes operacionais na atuação de
inspeção de navios, elaboração de escala de trabalho, controle de horas extras, gestão de
viagens, hospedagem, administração de custos operacionais de frotas, suporte técnico
para equipe e atendimento ao cliente.
Conhecimento específico:
Certificação IFIA - Obrigatório;
Inglês Avançado - Obrigatório;
Inspeções de produtos químicos, agrícolas e petroquímicos.
Conhecimentos desejáveis:
Estar cursando ou ser graduado (Qualquer graduação);
Ter conhecimento com normas do Sistema da qualidade: ISO 9001;
Ter conhecimento com normas do Ministério da Agricultura (MAPA) - Agrícola;
Ter conhecimento com normas da ANEC (Associação Nacional de Exportadores de
Cerais).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1369032/coordenadoroperacional#sthash.CvKuvDRq.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Planejamento e Controle Operacional
Código da vaga: v1368464
Nível hierárquico: Pleno
Local: Itaituba / PA / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Julho de 2016
Gerir o fluxo de entrada de caminhões, planejar as janelas de recebimento conforme
capacidade de recebimento do terminal;
Agir como facilitador junto à empresa gestora do pátio de triagem, orientando ações de
contingência quando necessário;
Organizar e liderar reuniões diárias e semanais de produção preparando previamente
informações dos volumes previstos e capacidade produtiva (recebimento, expedição,
estoques, equipes);
Transmitir as demandas diárias de produção para as equipes operacionais para garantir o
cumprimento dos volumes programados diariamente, antecipar potenciais gargalos de
processo e sinalizá-los às hierarquias direta e funcional;
Monitorar diariamente a consistência e timing das entradas de dados no sistema Atlas
(recebimento, expedição, estoques);
Realizar estudos e pilotar ações multifuncionais para melhoria da produtividade (tempos
e movimentos nos processos do terminal);
Produzir e manter indicadores de controle de produtividade dos equipamentos do
terminal e movimentações;
Estabelecer racionais de custos para fins de planejamento, tomada de decisão e forecast.
Auxiliar a gerência no planejamento do melhor uso dos recursos (equipes, energia) para
a realização dos volumes visando as melhores decisões custo x benefício.
Coordenar as atividades de planejamento logístico e controle operacional, buscando
soluções para possíveis gargalos no transporte, em conformidade com as diretrizes
estratégicas da empresa, a fim de garantir a melhor relação custo VS. Benefício.
Identificar os possíveis gargalos nos corredores fluviais de escoamento com a devida
antecedência, visando desenvolver soluções ou adequações para mitigar os impactos e
aumentar a eficiência logística.
Acompanhar a distribuição dos ativos para atender a demanda apresentada,
equacionando as possibilidades de associações entre os ativos, carga, rota, porto e
cliente.
Contribuir com o planejamento estratégico da HBSA, garantindo o atendimento da
demanda de escoamento de produtos, antecipando eventuais complicações e buscando
alternativas para solução.
Manter-se atualizado quanto as melhores práticas de mercado pertinentes as novas
tecnologias e alternativas de modais e corredores fluviais para escoamento de
commodities.
Monitorar o fluxo de produtos transportados, antecipando possíveis imprevistos nas
operações, a fim de assegurar o atendimento dos compromissos firmados pela
companhia.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368464/coordenador-deplanejamento-e-controle-operacional#sthash.722ox2fC.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Controle Técnico Operacional
Código da vaga: v1368353
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Profissional responsável pelo monitoramento do desempenho dos técnicos na rua,
através de controles internos e ferramentas de monitoramento, assim como a
produtividade destes profissionais.
Este profissional ajudará a criar as ferramentas de mensuração.
Pré-requisitos
- Cursando superior em Engenharia de produção, administração e áreas afins;
- Excel avançado;
- Desejável conhecimento na área de controle de equipes;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368353/auxiliar-controle-tecnicooperacional#sthash.rxM6sm0N.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Suporte Operacional Middleware
Código da vaga: v1368733
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Julho de 2016
Instalação de aplicações em ambientes de desenvolvimento e homologação;
Troubleshooting junto aos desenvolvedores para as aplicações em ambiente de
desenvolvimento e homologação.
Conhecimentos Necessários
Conhecimentos de Middleware (principalmente IIS, Apache Tomcat e JBoss);
Conhecimentos básicos de redes, banco de dados, sistema operacional Linux e
Windows para auxiliar os desenvolvedores nos troubleshootings.
Local de Trabalho: Barueri/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368733/analista-de-suporteoperacional-middleware#sthash.PDCLPhsM.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Pleno - Centro de Controle Operacional (CCO)

Código da vaga: v1367486
Nível hierárquico: Pleno
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
ATIVIDADES:
- Programar e controlar oferta de vagões carregados nos Portos de Santos, Paranaguá,
São Francisco e Rio Grande
- Programar e controlar oferta de vagões vazios nos portos de carregamento
- Controlar disponibilidade de locomotivas no sistema SAP, conforme contrato pré
estabelecidos
- Controlar entrega de locomotivas para manutenção preventiva
- Acompanhar indicadores de desempenho
- Interação com áreas clientes
PRÉ REQUISITOS:
- Formação em Administração, Engenharia de Produção ou Logística
- Conhecimento em excel
* Esta vaga também destina-se a pessoas com deficiência
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367486/analista-pleno-centro-decontrole-operacional-cco#sthash.qwLgbos7.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Operacional Sênior - Engenharia de Via Permanente
Código da vaga: v1367589
Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
Atividades:
-Gestão de projetos, comissionamento de máquinas e equipamentos de Via Permanente,
interfaces com clientes internos, fornecedores e e diversas áreas da companhia,
elaboração de especificações técnicas e orçamentos, gestão de custos e avaliação técnica
de propostas.
-Participação em feiras, congressos e condução de stakeholders internos, externos e
internacionais.
Requisitos:
-Formação Acadêmica: Ensino superior completo. Desejável especialização em gestão
de projetos.
-Conhecimentos Específicos: Ferramentas de Gestão de Projetos, Via Permanente,
Máquinas de Via, proficiência em inglês.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367589/analista-operacional-seniorengenharia-de-via-permanente#sthash.pV6rOv0L.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE OPERACIONAL - DIADEMA
Código da vaga: v1369520
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Diadema / SP / BR
Data de expiração: 23 de Julho de 2016
GERENTE OPERACIONAL
Pré-requisitos:
- Ensino superior completo;
- Conhecimento de informática - pacote office;
- Vivência com atendimento a clientes;
- Experiência com gestão de equipes.
Principais Atividades:
- Gerir o funcionamento das atividades operacionais do Instituto, atendendo e
oferecendo soluções para os clientes internos e externos do Beleza Natural;
- Acompanhar e avaliar a equipe nos quesitos atendimento, utilização da técnica padrão,
produtividade, venda de produtos e venda sugestiva, realizando reuniões de
alinhamento, sempre que necessário, para alcançar o melhor atendimento e o
desenvolvimento da equipe.
Oferecemos:
- Salário compatível com o mercado
- Benefícios: Auxílio Creche, Plano de Saúde e Odontológico, Vale-refeição, Valetransporte, seguro de vida, convenio farmácia, kit beleza, embelezamento gratuito,
convênios diversos.
TODAS AS VAGAS DO BELEZA NATURAL ESTÃO DISPONÍVEIS PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1369520/gerente-operacionaldiadema#sthash.ocDbiYR8.dpuf
www.vagas.com.br
Operador (a) de Logística
Código da vaga: k3422-234
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/06/2016
Previsão de encerramento: 23/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/28UFtZI

Auxiliar de Serviços Gerais - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: entretenimento
Local: shopping
Atividades: apoiar na limpeza das salas de cinema retirando pipoca, refrigerantes, etc,
após as sessões.
Formação: indiferente
Horário: escala (horário de shopping)
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: vr + vt
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Operacional - Guarulhos
Descrição Detalhada
Segmento: logística
Requisitos:
Experiência em toda a rotina de roteirização
Vaga masculina
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Noturno
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br
Operador de Empilhadeira - Guarulhos
Descrição Detalhada
Segmento: logística
Requisitos:
Experiência em empilhadeira á gás e elétrica
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 Eletricista Predial - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência na função.
Curso nr-10. Disponibilidade para viagens longas.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1356,48
Benefícios: periculosidade + refeição no local + cesta básica + convênio médico + vt.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Encarregado de Asfalto - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Guaratiba
Requisitos:
Experiência sólida na ctps
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 Brigada de Incêndio - Itaguaí
Descrição Detalhada
Porte da empresa: Grande
Atividades:

Irá gerenciar os supervisores dos postos e suas equipes, contato direto com
o cliente, suporte administrativo
Requisitos:
Ensino superior completo
Experiência sólida em cargo de liderança na área de brigada de incêndio
Cnh b
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado informando
a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Arrumador/Arrumadeira
Código da vaga: v1326354
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: quatro
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Você será responsável por fornecer um excelente e consistente nível de serviço ao
cliente. O Arrumador ou Arrumadeira é responsável pela limpeza e arrumação dos
apartamentos, por fornecer um serviço cortês, profissional, eficiente e flexível com o
intuito de criar experiências extraordinárias e memoráveis para nossos clientes.
Benefícios oferecidos: Assistência Médica 100% paga pelo hotel para o funcionário e 3
dependentes, VT, seguro de vida, Convênio farmácia, refeições feitas no local, uniforme
lavado e passado no hotel, treinamento e desenvolvimento e descontos em serviços da
rede Hyatt e empresas parceiras.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1326354/arrumadorarrumadeira#sthash.Uo5roKUf.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Caldeira

Código da vaga: v1327210
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Julho de 2016
Qualificações
•Realizar manutenções preventivas nas caldeiras.
•Realizar manutenções preventivas nos aquecedores.
•Observar a limpeza da área de trabalho durante e depois de completar o serviço.
•Fazer rondas para verificar o funcionamento dos equipamentos.
•Reportar qualquer irregularidade ao supervisor.
Pré requisitos
- Primeiro grau completo.
- Curso de operador de caldeira.
- Conhecimentos em manutenção preventiva.
- Conhecimentos em tubulação.
- Conhecimentos em aquecedores.
- Conhecimento sobre a NR-13.
- Experiência em montagem e desmontagem dos equipamentos.
Salário Compatível com o mercado
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale-transporte, Restaurante
no local, Seguro de Vida, Uniforme lavado e passado no hotel e após 1 ano 12 noites
cortesia no Hyatt.
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/v1327210/operador-decaldeira#sthash.e6QibTdR.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Operacional
Código da vaga: v1370605
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Cariacica / ES / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
Realizar o inventário de estoque, quando solicitado;
Realizar movimentações e transferências de estoque, quando necessário;
Apontar não conformidades para o controle de qualidade;
Verificar as mercadorias que estão com o prazo de validade vencendo e informar o
Coordenador de Expedição e outros setores;

Receber as senhas de separação ou carregamento de produtos e
orientar/distribuir os funcionários;
Verificar a organização e limpeza do setor;
Garantir a reposição de estoque (piking e prateleiras);
Otimizar a armazenagem de mercadorias nos ponta de pallets;
Garantir o apontamento e preenchimento da documentação distribuía à equipe;
Responsabilizar-se pelo mapa de picking e estratégias de armazenagem;
Responsabilizar-se pela guarda e manutenção do estoque da empresa;
Responsabilizar-se pela separação e carregamento;
Elaborar e ministrar treinamentos para funcionários do armazém, juntamente com o
Recursos Humanos;
Responsabilizar-se pelo desenvolvimento e acompanhamento de projetos da área de
armazenagem e expesição;
Garantir que os veículos sejam expedidos sem pendências do armazém;
Otimizar o fracionamento de cargas, utilizando os recursos existentes;
Executar outras tarefas correlatas, de acordo com as atribuições próprias de sua
unidade administrativa e da natureza do seu trabalho, conforme determinação superior.
Salário: a combinar (Favor informar pretensão salarial).
Experiência em gestão de pessoas e estoque, domínio em Excel, Desejável
conhecimento no sistema SAP/MM
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370605/supervisoroperacional#sthash.7FNzqXBV.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Operacional Comercial
Código da vaga: v1370429
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
Profissional com experiência no mercado de Terceirização de Mão de Obra e
Conservação e Limpeza
Experiência em planejar e realizar vendas para o mercado corporativo (empresas,
condomínios, bancos, lojas, escritórios, etc), interna e externamente, na área de
prestação de serviços de limpeza e terceirização de mão de obra.
Experiência em formação de preços.
Conhecer do mercado consumidor do serviço.
Analisar o mercado constantemente, prospectar (possíveis novos clientes). Executar
planejamento diário das visitas. Fazer ações com foco no cliente, visando fidelização e o
aumento das vendas. Trabalhar todo o portfólio da empresa. Elaborar relatórios diários
de visitas. Analisar potencial, desenvolver estratégias de abordagem e fechamento de
vendas. Visitas de prospecção para fechamento de vendas.

Ser ambicioso, ter ótimo relacionamento e comunicação e focado em
resultados. Ser dinâmico, comprometido com resultados e que preze pela qualidade na
prestação de serviços.
Empresa oferece:
Contratação: CLT
Salário Fixo de R$ 2.500,00
Comissão, reembolso de combustível, depreciação do veículo, vale refeição, telefone
cooperativo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370429/gerente-operacionalcomercial#sthash.p5b7EX4o.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Operacional Júnior
Código da vaga: v1373289
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2016
Descrição da Vaga
- Relacionamento e fidelização de clientes;
- Identificar potenciais clientes e segmentá-los em nosso portfólio de produtos;
- Coleta e atualização de dados no sistema (CRM e Salesforce);
- Apoio ao cliente na utilização da ferramenta, auxiliando e reforçando o entendimento
de todas as potencialidades do nosso produto;
- Apresentar e demonstrar o funcionamento do produto e de suas novas funcionalidades,
realizando treinamentos (presenciais e on-line) em clientes e prospects;
- Auxílio na organização de eventos internos e externos (contato com clientes e
fornecedores).
Requisitos e Experiências desejadas
- Graduação completa em Economia, Administração ou Engenharias entre 2013 e 2015;
- Domínio do pacote Office, especialmente Excel (Macro/VBA) - será testado;
- Experiência em relacionamento com cliente;
- Boa comunicação (oral e escrita);
- Diferencial a experiência de estágio ou efetivo em instituição do mercado financeiro;
- Desejável a vivência em sistema CRM (Salesforce ou outros).
Remuneração e Benefícios
- Salário compatível com o mercado, Vale Refeição, Vale Transporte, Assistência
Médica e Odontológica, Previdência Privada e Variável atrelada ao desempenho.
www.quantumfinance.com.br
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373289/analista-operacionaljunior#sthash.zETmemZz.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controle Operacional Júnior
Código da vaga: v1371311
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Julho de 2016
Requisitos:
Ensino superior cursando
Excel avançado
Sólida experiência em análise de dados, elaboração de indicadores e reporte a gerência
com informações sólidas e corretas.
Salário + pacotes de benefícios.
* Favor informar pretensão salarial
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371311/analista-de-controleoperacional-junior#sthash.CrJQB5GS.dpuf
www.vagas.com.br

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS
E RMC / SP.
Responsabilidades: Realização de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos:
Split, ACJ, Fan Coil, Chiller, Roof Top, Self Contained, Splitão, Torre de Resfriamento,
Câmara Fria entre outros. Regulagem de super aquecimento e sub-resfriamento,
regulagem de vazão de ar. Trocar peças e efetuar limpeza dos aparelhos de acordo com
normas de segurança e qualidade. Elaborar documentação técnica, interpretação de
projetos de ar condicionado e diagramas elétricos (potência, controle e comando) entre
outras atividades.
Requisitos: Vasta experiência comprovada em carteira. Desejável c urso técnico de
refrigeração, Nr 10 e nr 35. Indispensável possuir Habilitação B. Desejável experiência
em multinacionais. Boa comunicação, organização, trabalho em equipe, pró ativo e
vontade de crescimento profissional. Homens de preferência casados, de 30 a 40 anos,
com filho, que saibam se expressar e conversar bem, pois irão tratar os assuntos direto
com os clientes que não maioria das vezes, são de multinacionais e muito exigentes.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: VR 15,00, transporte, convenio odontológico, convenio médico(opcional),
Seguro de vida, celular, cesta natal.

Observações: Mecânico de campo com carro fornecido pela empresa.
Horário de trabalho é das 07:00 às 17:00 de segunda a quinta feira e das 07: 00 às 16:00
na sexta feira. Com disponibilidade para horas extras constantes.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o e-mail
contato.adm@personnallise.com.br com a sigla Refrigeração no campo assunto até o
dia 18/07/2016.
Veja outras vagas de MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

Motorista Entregador (a)
Código da vaga: k4231-47
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/06/2016
Previsão de encerramento: 27/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29cKJbg

Motorista de Caminhão
Código da vaga: k4231-46
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Simoes Filho/BA
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 30/06/2016
Previsão de encerramento: 28/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/296wYZ7

Mecânico de Refrigeração - RJ

Grupo SERES seleciona para seu cliente:
Mecânico de Refrigeração
Atividades do Cargo:
- Orientar, distribuir e acompanhar as atividades dos executores da equipe técnica nas
diferentes fases dos trabalhos, para assegurar a observância dos padrões técnicos
estabelecidos;
- Auxiliar o Engenheiro da equipe na identificação e especificação de todos os materiais
e/ou mão de obra necessários para os sistemas eletroeletrônicos de equipamentos de
utilidades e de laboratórios, bem como os do sistema de automação;
- Recomendar a elaboração e/ou atualização de normas e rotinas referentes a instalações
e equipamentos, a partir das observações de campo.
Requisitos:
- Experiência como Técnico em Refrigeração, na execução de serviços de manutenção
mecânica preventiva e corretiva, de máquinas e equipamentos, conforme ordens de
serviço;
- Necessário ter disponibilidade de horário.
Salário: R$ 1.320,23 + VT + VA (R$170,00) + Assistência Médica
Horário: 44h semanais
Local de trabalho: Fundão/RJ
Interessados devem enviar o currículo atualizado para rh.seleciona1@yahoo.com.br
colocando no assunto: Mecânico de Refrigeração.

Assistente Operacional - Expedição
Para Barueri – SP.
Ensino Médio ou Superior em curso;
Conhecimentos em expedição, emissão de CT-e e Conferência de documentos
(manifesto, documentos fiscais);
Bons conhecimentos em Excel (ProcV - Dinâmica)
Conhecimentos em sistema TMS (desejável ESL / Sislog)
Residir nas imediações de Tamboré (Barueri, Osasco, Itapevi etc.)
Horário: 16:00 as 01:48 (2ª a 6ª feira) - por conta do horário é necessário ter condução
própria.
Remuneração a combinar + Benefícios (VT ou Estacionamento / Vale Refeição e Vale
Alimentação / Assistência Médica e Odontológica e Seguro de Vida).
Interessados encaminhar currículo mencionando o título da vaga para
o_recrutador@yahoo.com

AUX TÉCNICO * AR CONDICIONADO* / CAMPINAS E RMC /
SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Campinas está com 1 vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Serviços de Manutenção Preventiva / Manutenção Corretiva e
Instalações de Aparelhos de ar condicionado. **SOMENTE COM EXPERIENCIA
COMPROVADA NA AREA**
Requisitos: Necessário Disponibilidade para trabalhar de segunda à Sábado e com
disponibilidade para horas extras.**SOMENTE COM EXPERIENCIA
COMPROVADA NA AREA**
Salário: a combinar
Benefícios: – Salário Fixo – Cesta Básica – Vale Transporte – Vale Refeição – Horas
Extras – PLR – Seguro de Vida – CLT – Uniforme
Observações: ** ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL ** SOMENTE COM
EXPERIENCIA COMPROVADA NA AREA**
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Maria para o e-mail
rh_vagas@outlook.com com a sigla AUX. TEC. AR COND. no campo assunto até o
dia 30/07/2016.
Veja outras vagas de AUX TÉCNICO * AR CONDICIONADO* no Emprega
Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE DE GOVERNANÇA – 08 Vagas
EMPRESA HOTELEIRA CONTRATA
Assistente de Governanta
Experiência como assistente de governanta ou supervisora de andares. Forte liderança
de equipe. Domínio das rotinas de arrumação, limpeza, rouparia. Conhecimento do
pacote office e facilidade com aplicativos em geral. Escolaridade: 2º. Grau completo.
Inglês fluente.
Locais: Barra da Tijuca/Deodoro/Camorim/Recreio dos Bandeirantes
Salário R$4.500,00
Benefícios: VT + VR + Assistência Médica
ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA vagas@parceriaconsult.com.br ASSUNTO
ASSISTENTE DE GOVERNANÇA

SAÚDE

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 email 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 email 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 email 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 combinasr
Observações: Atendimento domiciliar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAPTAÇÃO para o email 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!

Enfermeiro de Consultoria em Saúde
Código da vaga: v1366587

Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Julho de 2016
Perfil Desejado: Necessário superior completo em enfermagem, coren ativo, experiência
anterior com rotina administrativa/auditoria, pacote office e Excel intermediário.
Descrição da Vaga: Administradora de benefícios na área da saúde localizada em
Alphaville admite Enfermeiro de Consultoria em Saúde. Fará análises clínicas,
operacionais e controle de indicadores dos produtos da gestão de saúde populacional.
Salário R$ 2.822,00 até R$ 3.300,00
Benefícios: Vale Transporte; ônibus fretado, Assistência médica; Assistência
Odontológica; Vale Refeição (R$20,00/dia).
Regime de Contratação: Efetiva
Horário Expediente: 2ª a 6ª das 13:00 às 22:00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1366587/enfermeiro-de-consultoriaem-saude#sthash.q53T5pAX.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Saúde Ocupacional I
Código da vaga: v1367044
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Julho de 2016
Elaborar propostas comerciais de prestação de serviço da Saúde Ocupacional, utilizando
a tabela de valores e informações pré definidas pelo gestor da área.
Atualizar e encaminhar relatório dos atendimentos mensais realizados por cada
prestador.
Prestar atendimento aos clientes do SOU, dirimindo dúvidas sobre segurança e
medicina ocupacional.
Efetuar agendamento dos clientes, via telefone, para atendimento no SOU.
Efetuar o treinamento, via telefone, dos clientes na ferramenta SOC.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367044/assistente-de-saudeocupacional-i#sthash.bWOvtFKN.dpuf
www.vagas.com.br

Fisioterapeuta - Atendimento Domiciliar (Vila Mariana)

Código da vaga: v1365174
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 15 de Julho de 2016
•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.
Local: Vila Mariana
Remuneração: A combinar.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1365174/fisioterapeuta-atendimentodomiciliar-vila-mariana#sthash.olVvMNBz.dpuf
www.vagas.com.br

Médico do Trabalho
Código da vaga: v1370240
Nível hierárquico: Pleno
Local: Osasco / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Julho de 2016
Realizar consulta e atendimento médico, exames, levantar hipóteses diagnósticas,
solicitar exames complementares, interpretar dados de exame clínico e complementares.
Realizar atendimentos de urgência e emergência. Realizar exames para admissão,
retorno ao trabalho, periódicos, e demissão dos colaboradores da empresa. Implementar
medidas de segurança e proteção do trabalhador, promover campanhas de saúde.
Elaborar e executar ações para promoção da saúde, prescrever medidas higiênicodietéticas e ministrar tratamentos preventivos. Participar juntamente com outros
profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde do
trabalhador, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de
insalubridade, de fadiga e outros. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de
especialidade. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Executar
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.
Especialização em Medicina do Trabalho.
Registro ativo no CRM.
Benefícios: Assistência Odontológica, Auxílio Creche, Estacionamento, Participação
nos lucros, Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição, Vale-transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370240/medico-dotrabalho#sthash.mQd6nVCg.dpuf

www.vagas.com.br

Enfermeira Auditor Gestão Saúde
Código da vaga: v1367148
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Julho de 2016
- Conhecimento em auditoria e analise de relatório médico;
- Analise em contas médicas;
- Controle e gestão paciente longa permanência;
- Realizará visitas externas aos credenciados;
Requisitos:
- Superior completo
- Conhecimento em Excel
- Curso de auditoria
Vaga: CLT
Benefícios: VT,VR, VA, Assist. Médica e Odontológica, Previdência Privada e Bônus.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367148/enfermeira-auditor-gestaosaude#sthash.n5P9Shid.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Saúde e Segurança do Trabalho
Código da vaga: v1369717
Nível hierárquico: Sênior
Local: Manaus / AM / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Julho de 2016
Localidade da vaga: Interior do Amazonas.
Formação Acadêmica:
Superior completo em Engenharias diversas.
Pós-graduação / Especialização completo em Engenharia de Saúde e Segurança do
Trabalho.
Experiência / Conhecimentos:
Experiência anterior na área de Saúde e Segurança do Trabalho em grandes empresas.
Ter atuado com inspeções, análises de riscos e com melhorias de processos.
Experiência e conhecimento com gestão de Segurança do Trabalho.
Conhecimento de Programas, Ferramentas e Indicadores de Saúde e Segurança.

Requisitos Imprescindíveis:
CNH B;
Conhecimento de Ferramentas de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho;
Conhecimento de Pacote Office à nível intermediário à avançado;
Disponibilidade de viagens;
Registro no conselho de Engenharia.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1369717/analista-de-saude-eseguranca-do-trabalho#sthash.Ras2OQdT.dpuf
www.vagas.com.br

MÉDICO PLANTONISTA (PEDIATRIA) - NORTE, OESTE E SUL (v1367351)
Código da vaga: v1367351
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 22 de Julho de 2016
Para trabalhar nos seguintes programas:
Assistência Médica Ambulatória (AMA);
Pronto Socorro Municipal (PSM).
REQUISITOS EXIGIDOS:
•Ensino superior completo em Medicina, com CRM ativo.
•Experiência prévia no atendimento de crianças e adolescentes.
CONDIÇÕES DA VAGA:
•Contrato CLT (mensalista ou horista);
•Carga horária: 12, 24 ou 36 horas semanais;
•Faixa Salarial (bruto com insalubridade):
- Mensalista R$4.894,53 a R$14.331,58;
- Horista R$80,21 a R$88,15 por hora (mais adicional noturno e adicional final de
semana a depender do dia e período do plantão, o que pode variar o valor bruto do
salário);
•Benefícios: VR e VA;
•Local de trabalho: Regiões Norte, Oeste e Sul do Município de São Paulo.
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
•Ter currículo cadastrado e atualizado;
•Efetuar candidatura;
•Triagem e análise de currículo;
•Visita técnica à Unidade;
•Entrevista individual, se necessário;
•Realização de Exame Médico Admissional;
•Entrega de documentação legal exigida (disponível no site da ASF).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Conforme consta no Regimento Interno de Recursos Humanos da ASF:

•No capítulo II (Da Admissão) Artigo 10º é vedada a admissão de parente
(irmão/ã, pai, mãe, filho/a, e cônjuge) de Funcionário pertencente ao Quadro de Pessoal
da ASF, para trabalhar na mesma unidade institucional e/ou vincular-se
hierarquicamente;
•No capítulo II (Da Admissão) Artigo 11º é vedada a readmissão de ex-funcionários que
tenham sido demitidos por justa causa;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367351/medico-plantonista-pediatrianorte-oeste-e-sul#sthash.8kzqzWJA.dpuf
www.vagas.com.br

Nutricionista
Código da vaga: k722-85
Ramo da empresa: Hospitais, Maternidades, Consultórios, Clínicas e Prontos-socorros
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 23/06/2016
Previsão de encerramento: 19/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/28UFuwX

TÉC. DE ENFERMAGEM DO TRABALHO / MOGI MIRIM / SP / 2 VAGA(S)
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE. está com 2 vaga(s) em
aberto para MOGI MIRIM / SP.
Responsabilidades: EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS,
CHECK-UPS, PPRA, PCMSO, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE
OCUPACIONAL, LAUDO ERGONÔMICO, RETORNO AO TRABALHO, EXAMES
CLÍNICOS, ESPIROMETRIA, ACUIDADE VISUAL, CAMPANHA DE
VACINAÇÃO, CONVOCAÇÃO AUTOMÁTICA DE EXAMES E DEMAIS
FUNÇÕES PERTINENTES À ÁREA.
Requisitos: CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. EXPERIÊNCIA NA ÁREA
OCUPACIONAL (OBRIGATÓRIO). DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR NO
SEGUINTE HORÁRIO: 15:40HS AS 23:40HS, ESCALA 6X1. SEGUNDA A
SÁBADO.
Salário: R$ 1.380,41
Benefícios: REFEIÇÃO NO LOCAL. FRETADO. SEGURO DE VIDA

Observações: INTERESSADAS COM EXPERIÊNCIA EM
ENFERMAGEM DO TRABALHO, FAVOR ENVIAR CURRÍCULO AO E-MAIL
ABAIXO OU COMPARECER PESSOALMENTE AO SEGUINTE ENDEREÇO:
RUA: ÁUREA, 540- JARDIM ÁUREA- MOGI MIRIM. (PRÓXIMO AO LAGO DO
ZERÃO).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alexandra para o email rh@grupopotencial.com.br com a sigla ENF no campo assunto até o dia
30/07/2016.
Veja outras vagas de TÉC. DE ENFERMAGEM DO TRABALHO no Emprega
Campinas. É 100% grátis!

Enfermeiro pós-graduado para UI Pré ou pós-cirúrgico
Código da vaga: v1370330
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Julho de 2016
Atividades:
Prestar assistência de enfermagem, qualificada e humanizada,Desenvolver e analisar a
metodologia assistencial com base nas normas e rotinas assistenciais da unidade
hospitalar; refletir, discutir e descrever as potencialidades e fragilidades da assistência
de enfermagem; analisar a quantidade/qualidade dos profissionais de enfermagem;
analisar e descrever a organização estrutural da equipe de enfermagem; disponibilidade
de materiais de consumo suficiente para suprir as necessidades da unidade.
* A vaga é para plantão (escala 12x36) de 7h às 19h na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Oferecemos
Salário de R$ 4.400,00
Benefícios: (VT, VA, plano médico e odontológico com co-participação e refeição no
local).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1370330/enfermeiro-pos-graduadopara-ui-pre-ou-pos-cirurgico#sthash.YkoVBiOX.dpuf
www.vagas.com.br

Fisioterapeuta (Atendimento Domiciliar) Santa Cruz das Palmeiras-SP
Código da vaga: v1371109
Nível hierárquico: Sênior
Local: Santa Cruz das Palmeiras / SP / BR

Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 28 de Julho de 2016
•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
- Atividade Autônoma.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371109/fisioterapeuta-atendimentodomiciliar-santa-cruz-das-palmeiras-sp#sthash.2953N0O1.dpuf
www.vagas.com.br

Médico Clínico Geral (Atendimento Domiciliar) - Santa Cruz das Palmeiras/SP
Código da vaga: v1370998
Nível hierárquico: Pleno
Local: Santa Cruz das Palmeiras / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Julho 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/v1370998/medico-clinico-geralatendimento-domiciliar-santa-cruz-das-palmeiras-sp#sthash.tpX5AIMJ.dpuf
www.vagas.com.br

Médico Geriatra (Atendimento Domiciliar) Santa Cruz das Palmeiras-SP
Código da vaga: v1371000
Nível hierárquico: Sênior
Local: Santa Cruz das Palmeiras / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Julho de 2016
- Atuará com atendimento pontual domiciliar.

- Realizará consultas, exames relacionados a área e diagnósticos.
- Receitar medicamentos e acompanhará tratamentos. - Registro CRM.
- Atuação na cidade de Santa Cruz das Palmeiras - SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371000/medico-geriatra-atendimentodomiciliar-santa-cruz-das-palmeiras-sp#sthash.tJdmKBol.dpuf
www.vagas.com.br

Nutricionista (Atendimento Domiciliar) Santa Cruz das Palmeiras- SP
Código da vaga: v1371003
Nível hierárquico: Sênior
Local: Santa Cruz das Palmeiras / SP / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 28 de Julho de 2016
•Realizar consulta domiciliar
•Avaliação Nutricional
•Prescrição dietética
•Monitorar Terapia Nutricional (Enteral e Oral) em pacientes de baixa a 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
- Atuação em Santa Cruz das Palmeiras - SP
- Atividade Autônoma
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371003/nutricionista-atendimentodomiciliar-santa-cruz-das-palmeiras-sp#sthash.NyJp6BLo.dpuf
www.vagas.com.br

Enfermeiro (Rotina) pós-graduado para Radiologia
Código da vaga: v1372380
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Julho de 2016
Atividades:
Prestar assistência de enfermagem, qualificada e humanizada,Desenvolver e analisar a
metodologia assistencial com base nas normas e rotinas assistenciais da unidade
hospitalar; refletir, discutir e descrever as potencialidades e fragilidades da assistência
de enfermagem; analisar a quantidade/qualidade dos profissionais de enfermagem;

analisar e descrever a organização estrutural da equipe de enfermagem;
disponibilidade de materiais de consumo suficiente para suprir as necessidades da
unidade.
-Experiência comprovada no setor de Radiologia.
* A vaga é para rotina: 180 horas
Oferecemos
Salário de R$ 4.990,41
Benefícios: (VT, VA, plano médico e odontológico com co-participação e refeição no
local).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1372380/enfermeiro-rotina-posgraduado-para-radiologia#sthash.PuZ6dGo5.dpuf
www.vagas.com.br

PSIQUIATRA - CAPS AD NORTE e CAPS ADULTO GRU
Código da vaga: v1371055
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Para trabalhar nos seguintes programas:
CAPS II ÁLCOOL E DROGAS CASA VERDE/CACHOEIRINHA e CAPS ADULTO
ALVORECER GUARULHOS.
REQUISITOS EXIGIDOS:
•Ensino superior completo em Medicina, com CRM ativo.
•Especialização concluída em Psiquiatria.
CONDIÇÕES DA VAGA:
•Contrato CLT (mensalista);
•Carga horária: 20 horas semanais;
•Salário bruto (com insalubridade + gratificação): R$7.703,08 (São Paulo)/ R$7.603,08
(Guarulhos);
•Benefícios: VR (R$20,00 por dia, para carga horária acima de 6h diárias) e VA
R$110,00;
•Local de trabalho: Região Norte do Município de São Paulo.
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
•Ter currículo cadastrado e atualizado;
•Efetuar candidatura;
•Entrevista individual;
•Realização de Exame Médico Admissional;
•Entrega de documentação legal exigida (disponível no site da ASF).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Conforme consta no Regimento Interno de Recursos Humanos da ASF:
•No capítulo II (Da Admissão) Artigo 10º é vedada a admissão de parente (irmão/ã, pai,
mãe, filho/a, e cônjuge) de Funcionário pertencente ao Quadro de Pessoal da ASF, para
trabalhar na mesma unidade institucional e/ou vincular-se hierarquicamente;

•No capítulo II (Da Admissão) Artigo 11º é vedada a readmissão de exfuncionários que tenham sido demitidos por justa causa;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371055/psiquiatra-caps-ad-norte-ecaps-adulto-gru#sthash.FzYI16Mm.dpuf
www.vagas.com.br

FISIOTERAPEUTA HOME CARE
Empresa de grande porte no segmento da saúde recruta: Fisioterapeuta para trabalhar
em unidade própria de Home Care
Pré-requisitos:
• Ensino Superior completo em Fisioterapia
• Disponibilidade para atuar em São Gonçalo/Niterói/Tijuca e Jacarepaguá
• Disponibilidade para atuar 30h/semana durante o dia
• Desejável experiência anterior em Terapia Intensiva e/ou Home Care
• Desejável conhecimento em fisioterapia respiratória
Resumo das atividades:
• Atendimento de fisioterapia de pacientes em regime de internação domiciliar
• Supervisão dos fisioterapeutas terceirizados que realizam atendimento dos pacientes
em regime de internação domiciliar
Carga horária: 30h/semana / 150h/mês
Local de trabalho: São Gonçalo/Niterói/Tijuca ou Jacarepaguá
A empresa oferece: Salário de mercado + Vale Refeição + Vale Alimentação + Vale
Transporte + Assistência Médica + Assistência Odontológica
Os interessados deverão encaminhar o CURRÍCULO NO CORPO DO E-MAIL para
amilhomecare@yahoo.com.br com o assunto "FISIOTERAPEUTA HOME CARE".

ENFERMEIRA (O) DIARISTA - Berçário
Hospital de médio porte situado em Niterói busca ENFERMEIRO(A) DIARISTA para
atuar no BERÇÁRIO.
Formação/Experiência Requerida:
-Curso superior em enfermagem completo;
-COREN ativo;
-Sólida experiência em Berçário
Morar em São Gonçalo ou Niterói será um diferencial.
Carga Horária:
Diarista (de 7h ás 17h de seg. á qui. e sex. de 7h as 16h)
Salário: R$ 2432,72

Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale transporte;
Refeição no local;
Desconto em faculdades;
Desconto em farmácia.
Convênio Sesc
Candidatos dentro do perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
sauderhniteroi@gmail.com mencionando no assunto "ENFERMEIRO(A)
PLANTONISTA - BERÇÁRIO"

NUTRICIONISTA DE PRODUÇÃO - REDE HOSPITALAR - ZONA SUL
Buscamos candidatos (as) com os seguintes requisitos:
·
ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM NUTRIÇÃO;
·
DESEJÁVEL PÓS GRADUAÇÃO;
·
DESEJÁVEL EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO.
Atividades: -Fazer cumprir e assegurar que os procedimentos técnicos de higiene e os
padrões de qualidade sejam efetivamente cumpridos, por meio de supervisão diária e
treinamentos teóricos, afim de promover alimentação segura e minimizar o risco de
contaminação alimentar.
-Garantir que todas as mercadorias estejam de acordo com o planejamento pré-definido
pela chefia imediata, por meio de planilha de pedidos, com o objetivo de evitar falhas
no processo de produção.
-Responsabilizar-se pela equipe que executa o pré-preparo e preparo das refeições que
serão elaboradas, com o propósito de agilizar o processo de elaboração das mesmas.
Descrição da vaga:
Salário: R$ 2.760,00
Benefícios: Vale transporte + Plano de saúde + Plano Odontológico + Alimentação no
local.
Local de trabalho: Zona Sul / RJ
Horário: Escala 12x36 (Diurno)
OS (AS) INTERESSADOS (AS) DEVEM ENVIAR O CURRÍCULO PARA:
redehospitalar@afamar.com.br
Não esqueça de colocar no Assunto: NUTRICIONISTA DE PRODUÇÃO

Farmacêutico - Leblon, Ipanema, Copacabana e São Conrado

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-fidelis@hotmail.com

AUXILIAR DE FARMÁCIA / BARRA
Hospital de grande porte contrata:
AUXILIAR DE FARMÁCIA
Requisitos:
- Ensino médio completo.
- Experiência no cargo de auxiliar de farmácia ou auxiliar de clinica
Local de Trabalho: Barra da Tijuca
Horário: PLANTONISTA 12 x 36 - 7h às 19h
Oferecemos: Salário + Adicional de Insalubridade + VT + Alimentação no local +
Assistência médica e odontológica.
ENVIAR CURRÍCULO NO CORPO DO E-MAIL, PARA
recrutamento.maternidade@yahoo.com.br
NO CAMPO ASSUNTO COLOCAR O CÓDIGO: FARM / BARRA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DBA ORACLE / SQL / RIBEIRÃO PRETO / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de mais de 15 anos, integradora de soluções de Cloud Computing, para
Data Center, Serviços Gerenciados e Compartilhados de TI. está com 1 vaga(s) em
aberto para RIBEIRÃO PRETO / SP.
Responsabilidades: Atuação com DBA, nas plataformas Oracle e SQL Server sendo
responsável por: instalação, configuração, administração de objetos, manutenção
de espaço e storage. Análise e otimização de performance e tunning.
Desenvolvimento de rotinas para backup, otimização, auditoria e capacity planning.

Modelagem lógica e física de dados. Administração de usuários na
base (bloqueios, acessos e privilégios). Estabelecimento de políticas de segurança
às base de dados. Atuar em ambientes de alta disponibilidade, garantindo prazos
de SLA.
Requisitos: Necessário conhecimento em: instalação, upgrade e migração de
versões de BD e componentes. Backup / recovery, exportações e importações de
dados. Instruções SQL, modelagem e manipulação de dados. Conhecimentos
básicos de administração de SOs Windows Server 2003 / 2008 / 2012, Linux e
UNIX. Será diferencial conhecimento em Solaris.
Salário: R$ 5.500,00
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Auxílio Creche, Seguro de
vida em grupo, Vale-alimentação, Vale-transporte.
Observações: Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: De segunda a sexta,
das 8h às 18h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Emiliana para o email vagasti@integrarhconsultoria.com.br com a sigla DBA no campo assunto até o
dia 31/08/2016.
Veja outras vagas de DBA Oracle / SQL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

PROGRAMADOR IOS / RIBEIR O P / 1 VAGA(S)
Empresa desenvolvedora de aplicação mobile e de POS voltada para consumo
inteligente e cashback. está com 1 vaga(s) em aberto para Ribeirão P.
Responsabilidades: Atuar no desenvolvimento e evolução do produto, com foco em
performance e usabilidade. Trabalhar juntamente com o time back-end para buscar
sempre as melhores soluções para variados problemas.
Requisitos: Experiência em Objective C, Swift, iOs, Xcode, CocoaPods e Git.
Compreensão de APIs REST e como consumi-las. Ser autogerenciável e orientado a
resultados, preocupando-se com o valor entregue aos usuários. Conhecimentos das
APIs Facebook e Google. Disponibilidade para trabalhar com a metodologia Scrum.
Conhecimentos em UI Design e UX (Diferencial). Conhecimentos em Test
Automation (Diferencial).
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Regime de contratação: CLT (Efetivo) ou Prestador de serviços (PJ)
Horário: De segunda a sexta, horário comercial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Emiliana para o email vagasti@integrarhconsultoria.com.br com a sigla iOS no campo assunto até o
dia 31/08/2016.
Veja outras vagas de Programador iOS no Emprega Campinas. É 100% grátis!

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

Técnico (a) em Informática
Código da vaga: k1408-42
Ramo da empresa: Informática - Manutenção e Assistência Técnica
Cidade: Biguaçu/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: 1
Data de abertura: 22/04/2016
Previsão de encerramento: 22/07/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/1VO4LLq

Analista 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

Assistente de Tecnologia da Informação - Guarulhos
Descrição Detalhada
Segmento: Tecnologia da informação
Atividades:

Presta suporte aos usuários de computadores, faz montagem, reparos e
configurações de equipamentos hardware e software e servidores
Participa de cotações e inventário de equipamentos de informática
Elabora programas que facilitam e interface usuário
Configura acessos de novos funcionários, auxilia na manutenção corretiva e preventiva
de equipamentos de informática
Auxilia nas atividades de telefonia
Controla notas fiscais e prazo de garantia dos equipamentos
Efetua back-ups e outros procedimentos de segurança dos dados armazenados, cria e
implanta procedimentos de restrição do acesso e utilização de rede
Requisitos:
Conhecimento em datasul será um diferencial
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

Desenvolvedor Front End Sênior - Piracicaba
Descrição Detalhada
Segmento: Tecnologia da informação
Atividades:
Atuar com desenvolvimento de sistemas em java
Requisitos:
Necessária experiencia com desenvolvimento java, web forms, java script, jquery, sql
server, mvc, css3, html 5, sql server, bootstrap, jwt, entity framework, svn e padrões de
projeto
Boa comunicação e autonomia
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

Desenvolvedor .net - Piracicaba
Descrição Detalhada
Segmento: Tecnologia da informação
Atividades:
Atuar com desenvolvimento de sistemas em java
Requisitos:
Necessária experiencia com desenvolvimento java, web forms, java script, jquery, sql
server, mvc, css3, html 5, sql server, bootstrap, jwt, entity framework, svn e padrões de
projeto
Boa comunicação e autonomia
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 PROGRAMADOR DELPHI SR / RIBEIRÃO PRETO / SP / 1
VAGA(S)
Empresa líder do segmento atuante há mais de 25 anos no mercado de tecnologia,
provedora de sistemas de gestão corporativa para empresa está com 1 vaga(s) em aberto
para RIBEIRÃO PRETO / SP.
Responsabilidades: Atuar com análise, desenvolvimento e testes de novos projetos,
melhorias e correções nos produtos da empresa. Desenvolver na linguagem Delphi XE
ou Superior com banco de dados SQL.
Requisitos: Conhecimento de programação Delphi (desktop e mobile). Experiência com
análise e levantamento de requisitos. Vivência em projetos de sistemas de gestão
empresarial e/ou automações. Ensino Superior completo na área de TI. Ter domínio de
programação SQL (Oracle 10g e MySQL). Vivência com Delphi XE Seattle e Lazarus.
Desenvolvimento Multiplataforma para Linux, Android e iOS; Padrão MVC
multicamada, DataSnap e noções de desenvolvimento Java. Conheciment os em regras
de negócios para integração entre sistemas (ERPs).
Salário: a combinar
Benefícios: Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Auxílio Creche,
Convênio com farmácia, Participação nos lucros, Seguro de vida em grupo, Valealimentação, Vale-transporte.
Observações: Regime de Contratação: CLT (Efetivo)

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Emiliana
para o e-mail vagasti@integrarhconsultoria.com.br com a sigla Delphi SR no campo
assunto até o dia 28/08/2016.
Veja outras vagas de Analista Programador Delphi Sr no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

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

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.

No endereço: http://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/
Encontra-se a tabela abaixo
Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 30.640 vagas, além de Cadastro de Reserva.

NACIONAL
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL

ÓRGÃO
VAGAS
Espcex - Escola Preparatória de Cadetes do Exército
Cadete
Essa - Escola de Sargentos das Armas do Exército Brasileiro
Sargento do exército e Técnico em enfermagem
FAB - Força Aérea Brasileira
Nível Superior
FIOCRUZ
Níveis Médio e Superior
IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
Irbr - Instituto Rio Branco
Diplomata
APS - Associação das Pioneiras Sociais
Nível Médio/Técnico
Marinha do Brasil
Nível Superior
DISTRITO FEDERAL
IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
CREF da 7ª Região
Agente de orientação e fiscalização e Profissional de educação física
INESC - Instituto de Estudos Socioeconômicos
Nível Superior
INESC - Instituto de Estudos Socioeconômicos
Instrutor
Câmara de Acreúna
Todos os níveis de escolaridade
Câmara de São Simão
Níveis Médio e Superior
CRA - Conselho Regional de Administração de Goiás
Todos os níveis de escolaridade
FIMES - Fund. Integrada Mun. de Ens. Superior.
Nível Superior
IFG - Instituto Federal de Educação de Goiás
Professor e Professor de português e inglês
IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.
Professor e Professor de informática
Prefeitura de Caldas Novas
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Iporá
Estágio em pedagogia
Prefeitura de Itaberaí
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Palestina de Goiás
Guarda municipal
Prefeitura de Paranaiguara
Todos os níveis de escolaridade
UFG - Universidade Federal de Goiás
Professor
MATO GROSSO
TJ - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso

440
1.205
58
31
7.500
30
18
13
7.500
1
1
5
11
6
7
33
1
2
590
Várias
60
6
51
34

Juiz conciliador
Várias
Câmara de Aripuanã
Advogado e Zelador
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
Nível Superior
PGE - Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso
Advogado e Procurador
Prefeitura de Campo Verde
Técnico administrativo educacional
Prefeitura de Nova Brasilândia
Professor e Professor de português
Prefeitura de Novo Horizonte do Norte
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Paranaíta
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Tesouro
Todos os níveis de escolaridade
TJ - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Assistente social e Psicólogo
MATO GROSSO DO SUL
SESAU - Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande
Cuidador de saúde mental
CONCURSOS ABERTOS NO NORDESTE
ALAGOAS
IFAL - Instituto Federal de Educação de Alagoas
Níveis Médio e Superior
UFAL - Universidade Federal de Alagoas
Todos os níveis de escolaridade
Defensoria Pública-Geral do Estado de Alagoas
Estagiário e Estágio em direito
Prefeitura de Coruripe
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Maceió
Secretário escolar e Serviços administrativos
BAHIA
Prefeitura de São Francisco do Conde
Níveis Médio e Superior
Câmara de Conceição do Jacuípe
Níveis Fundamental e Médio
Câmara de Piritiba
Níveis Fundamental e Médio
IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.
Nível Superior
Prefeitura de Cafarnaum
Agente comunitário de saúde
Prefeitura de São Félix do Coribe
Todos os níveis de escolaridade
UFBA - Universidade Federal da Bahia
Professor
UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Professor

3
2
Várias
18
3
3
Várias
59
Várias
48

185
73
Várias
272
235
671
18
4
36
7
40
31
35

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Professor e Professor de matemática
UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Nível Superior
CEARÁ
Câmara de Caucaia
Todos os níveis de escolaridade
Câmara de Mauriti
Todos os níveis de escolaridade
IFCE - Instituto Federal de Educação do Ceará
Professor
Prefeitura de Trairi
Todos os níveis de escolaridade
UFC - Universidade Federal do Ceará
Professor
UFC - Universidade Federal do Ceará
Professor
UFC - Universidade Federal do Ceará
Professor
UFC - Universidade Federal do Ceará
Todos os níveis de escolaridade
UFCA - Universidade Federal do Cariri
Professor
MARANHÃO
Câmara de Maracaçumé
Todos os níveis de escolaridade
Correios
Estagiário
Prefeitura de Barão de Grajaú
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Tasso Fragoso
Todos os níveis de escolaridade
SEAP - Secretaria da Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão
Níveis Médio e Superior
SEJAP - Secretaria da Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão
Agente penitenciário
PARAÍBA
IFPB - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba.
Professor
Prefeitura de Areia de Baraúnas
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Bernardino Batista
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Caldas Brandão
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Cuité de Mamanguape
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Diamante
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Joca Claudino
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Monteiro
Todos os níveis de escolaridade

3
14
21
5
6
247
2
4
11
32
15
5
1
52
51
Várias
Várias
27
64
32
140
22
108
108
235

Prefeitura de Santa Rita
Todos os níveis de escolaridade
UEPB - Universidade Estadual da Paraíba
Professor
UFCG - Universidade Federal de Campina Grande
Professor
UFCG - Universidade Federal de Campina Grande
Professor
PERNAMBUCO
Câmara de Itaíba
Todos os níveis de escolaridade
FUNASE - Fundação de Atendimento Socioeducativo
Advogado
ITERPE - Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho
Educador social
Prefeitura de Limoeiro
Agente comunitário de saúde
Prefeitura de Moreno
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Orobó
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de São José da Coroa Grande
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Surubim
Agente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias
Prefeitura de Tuparetama
Todos os níveis de escolaridade
SES - Secretaria Estadual de Saúde
Orientador clínico pedagógico
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Professor
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Professor
UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco
Professor
UPE - Universidade de Pernambuco
Nível Superior
PIAUÍ
Prefeitura de Teresina
Níveis Médio e Superior
CRQ - Conselho Regional de Química da 18ª Região
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Barras
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Monsenhor Gil
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de São Raimundo Nonato
Nível Superior
UFPI - Universidade Federal do Piauí
Professor
RIO GRANDE DO NORTE

152
1
2
7
6
8
18
20
19
10
112
182
23
52
2
76
46
26
53
118
Várias
202
23
9
13

UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
Níveis Médio e Superior

116

Câmara de Jardim de Piranhas
Todos os níveis de escolaridade
7
Câmara de Natal
Guarda legislativo
5
IFRN - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
Professor
2
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 São Fernando
Coveiro
1
Prefeitura de São Rafael
Todos os níveis de escolaridade
63
Prefeitura e Câmara de Acari
Todos os níveis de escolaridade
134
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Professor
4
SERGIPE
IFS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe.
Professor
2
UFS - Universidade Federal de Sergipe
Professor
6
CONCURSOS ABERTOS NO NORTE
ACRE
MPF - Ministério Público Federal no Acre
Estagiário
Várias
AMAPÁ
Comando de Fronteira Amapá e 34º Batalhão de Infantaria de Selva
Níveis Médio e Superior
2
AMAZONAS
Prefeitura de Maraã
Todos os níveis de escolaridade
1.735
PARÁ
PM/PA - Polícia Militar do Pará
Níveis Médio e Superior
2.194
UNIFESSPA - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
Níveis Médio e Superior
48
Prefeitura de Igarapé - Açu
Todos os níveis de escolaridade
187
UFPA - Universidade Federal do Pará
Professor
5
UFPA - Universidade Federal do Pará
Professor
8
UNIFESSPA - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
Professor
45
RONDÔNIA

Prefeitura de Ariquemes
Agente de controle de endemias
30
Prefeitura de Corumbiara
Enfermeiro
2
Prefeitura de Parecis
Nutricionista e Professor pedagogo
2
RORAIMA
Prefeitura de Caracaraí
Todos os níveis de escolaridade
102
UFRR - Universidade Federal de Roraima
Todos os níveis de escolaridade
23
TOCANTINS
Prefeitura de Aliança do Tocantins
Todos os níveis de escolaridade
82
Prefeitura de Axixá do Tocantins
Todos os níveis de escolaridade
166
Prefeitura de Figueirópolis
Todos os níveis de escolaridade
55
Prefeitura de Fortaleza do Tabocão
Todos os níveis de escolaridade
76
Prefeitura de Luzinópolis
Todos os níveis de escolaridade
44
Prefeitura de Nazaré
Todos os níveis de escolaridade
105
CONCURSOS ABERTOS NO SUDESTE
ESPÍRITO SANTO
Câmara de Dores do Rio Preto
Todos os níveis de escolaridade
Várias
CONDOESTE - Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de
Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo
Níveis Fundamental e Médio
5
DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo
Níveis Médio e Superior
78
Prefeitura de João Neiva
Nível Superior
Várias
Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
Níveis Médio e Superior
145
Prefeitura de Vila Velha
Todos os níveis de escolaridade
Várias
SECTUR - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo de Guarapari.
Estagiário e Facilitador de turismo
30
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Professor
14
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Nível Superior
7
MINAS GERAIS
CBTU/STU - Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte
Nível Médio/Técnico
Várias
CEMIG Telecom
Nível Superior
11
IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
Polícia Militar de Minas Gerais

Bacharel em direito e Oficial da polícia militar
120
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 Lagoa da Prata
Todos os níveis de escolaridade
5
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 Tiradentes
Advogado e Procurador jurídico
1
Câmara de Vargem Alegre
Todos os níveis de escolaridade
7
CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Professor
12
Correios
Estagiário
8
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
Hospital Municipal São Vicente de Paulo
Todos os níveis de escolaridade
203
IF Sudeste - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de
Minas Gerais.
Professor e Professor de português e inglês
1
IF Sudeste MG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de
Minas Gerais.
Professor
3
IFTM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
Professor
2
Itabira Prev - Instituto de Previdência de Itabira
Níveis Médio e Superior
4
MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A
Todos os níveis de escolaridade
Várias
OGE - Ouvidora-geral do Estado
Nível Superior
1

Prefeitura de Alfenas
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Araguari
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Araguari
Advogado e Procurador municipal
Prefeitura de Aricanduva
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Barroso
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Bicas
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Boa Esperança
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Bueno Brandão
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Buritis
Agente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias
Prefeitura de Cajuri
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Campo Belo
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Carlos Chagas
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Carneirinho
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Catas Altas da Noruega
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Catas Altas da Noruega
Níveis Fundamental e Superior
Prefeitura de Congonhas
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Delfim Moreira
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Dom Viçoso
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Engenheiro Caldas
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Espírito Santo do Dourado
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Formiga
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Guaxupé
Todos os níveis de escolaridade
RIO DE JANEIRO
Câmara de Nova Iguaçu
Todos os níveis de escolaridade
IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
IBGE
Níveis Médio e Superior
Câmara de Nilópolis
Todos os níveis de escolaridade

556
168
7
95
120
93
75
90
56
11
356
65
110
25
15
47
36
16
191
Várias
4
215
90
7.500
325
91

IFRJ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro.
Professor
1
IFRJ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.
Nível Superior
4
Prefeitura de Barra do Piraí
Todos os níveis de escolaridade
160
RIOSAÚDE
Médico
50
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Volta Redonda
Níveis Fundamental e Médio
9
UFF - Universidade Federal Fluminense
Professor
Várias
UFF - Universidade Federal Fluminense
Nível Superior
6
UFF - Universidade Federal Fluminense
Professor
1
UFF - Universidade Federal Fluminense
Professor
1
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Nível Superior
12
UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Professor
2
UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Professor
Várias
SÃO PAULO
IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
Sptrans - São Paulo Transporte S.A
Médico e Médico auditor
6
Câmara de Avaí
Advogado e Agente de vigilância
2
Câmara de Colômbia
Todos os níveis de escolaridade
4
Câmara de Mongaguá
Todos os níveis de escolaridade
13
Câmara de Osasco
Todos os níveis de escolaridade
138
CRP - Conselho Regional de Psicologia
Assistente técnico e Psicólogo
3
Diretoria de Ensino - Região de Osasco
Agente de serviços escolares
Várias
EMDURB de Bauru
Auxiliar em sinalização de trânsito
1
FUNDUNESP - Fundação para o Desenvolvimento da UNESP
Nível Superior
1
IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Nível Superior
11
IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Professor
2
Prefeitura de Barra Bonita
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Barra do Chapéu

Agente comunitário de saúde
13
Prefeitura de Cedral
Todos os níveis de escolaridade
3
Prefeitura de Cotia
Advogado
20
Prefeitura de Ibirá
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Pereira Barreto
Nível Superior
2
Prefeitura de Presidente Prudente
Níveis Médio e Superior
Várias
Prefeitura de Rio Claro
Nível Superior
43
Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro
Níveis Médio e Superior
7
Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro
Agente comunitário de saúde
8
Prefeitura de São Carlos
Todos os níveis de escolaridade
66
Prefeitura de São José do Rio Preto
Níveis Médio e Superior
55
Prefeitura de Sertãozinho
Níveis Médio e Superior
Várias
Prefeitura de Vargem Grande Paulista
Professor
21
Prefeitura de Várzea Paulista
Nível Superior
13
SBCPREV - Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo
Níveis Médio e Superior
10
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos
Professor
6
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos
Professor
2
UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas
Professor
1
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo
Professor
2
CONCURSOS ABERTOS NO SUL
PARANÁ
COMPAGAS
Níveis Médio e Superior
Várias
IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
IFPR - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná.
Todos os níveis de escolaridade
159
PARANACIDADE
Níveis Médio e Superior
8
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Todos os níveis de escolaridade
20
IFPR - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná.
Nível Superior
26
IFPR - Instituto Federal do Paraná

Nível Superior
7
MPE - Ministério Público do Estado
Estagiário
1
Prefeitura de Balsa Nova
Nível Superior
8
Prefeitura de Balsa Nova
Nível Superior
6
Prefeitura de Colombo
Motorista
24
Prefeitura de Londrina
Nível Superior
Várias
Prefeitura de Lupionópolis
Todos os níveis de escolaridade
15
Prefeitura de Paranaguá
Nível Superior
25
Prefeitura de Pato Branco
Auxiliar administrativo aprendiz
55
Prefeitura de Quinta do Sol
Advogado e Médico
2
Prefeitura de Ribeirão do Pinhal
Todos os níveis de escolaridade
49
Prefeitura de Salto do Lontra
Médico
6
Prefeitura de Sapopema
Estagiário
5
Prefeitura de Sapopema
Níveis Médio e Superior
4
Prefeitura de Coronel Vivida
Todos os níveis de escolaridade
22
Secretaria Estadual de Educação do Paraná
Todos os níveis de escolaridade
Várias
SESP - Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná
Agente de cadeia pública
1.201
UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa
Nível Superior
15
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Professor e Professor de química
1
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Professor e Professor de libras
1
UNILA - Universidade da Integração Internacional Latino-Americana
Nível Superior
15
UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Nível Superior
8
RIO GRANDE DO SUL
IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
FURG - Fundação Universidade Federal do Rio Grande
Níveis Médio e Superior
2
HCPA - Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Níveis Médio e Superior
Várias
IFF - Instituto Federal Farroupilha
Professor e Professor de português e inglês
1

Instituto Federal de Educação Farroupilha
Nível Superior
4
IRGA - Instituto Rio Grandense do Arroz
Técnico agrícola e Técnico em química
41
METROPLAN - Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional
Níveis Médio e Superior
51
Ministério Público - General Câmara
Estagiário
Várias
Prefeitura de Aceguá
Todos os níveis de escolaridade
10
Prefeitura de Amaral Ferrador
Todos os níveis de escolaridade
3
Prefeitura de Boa Vista do Buricá
Nível Superior
1
Prefeitura de Campestre da Serra
Psicólogo
1
Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso
Médico
1
Prefeitura de Faxinalzinho
Motorista e Operador de máquinas
6
Prefeitura de Gramado Xavier
Farmacêutico
1
Prefeitura de Panambi
Todos os níveis de escolaridade
67
Prefeitura de Piratini
Todos os níveis de escolaridade
34
Prefeitura de Rio Grande
Guarda municipal
Várias
Prefeitura de Santiago
Estagiário
Várias
Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha
Engenheiro civil
1
Prefeitura de São José dos Ausentes
Nível Superior
2
Prefeitura de Sapiranga
Todos os níveis de escolaridade
295
Prefeitura de Sapucaia do Sul
Todos os níveis de escolaridade
106
Prefeitura de Serafina Corrêa
Estagiário
2
Prefeitura de Torres
Todos os níveis de escolaridade
161
Prefeitura de Vale Verde
Contador e Médico
1
TJ - RS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Nível Superior
8
Tribunal de Justiça do Estado do RS
Bacharel em direito e Conciliador cível
2
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Professor
6
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria
Professor
13
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria

Professor
4
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria
Todos os níveis de escolaridade
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Professor
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Professor
SANTA CATARINA
IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
Prefeitura de São João do Oeste
Níveis Médio e Superior
Câmara de Barra Bonita
Advogado
CRB - Conselho Regional de Biblioteconomia da 14° Região
Assistente administrativo e Bibliotecário
IFC - Instituto Federal de Educação Catarinense
Professor
IFSC - Instituto Federal de Educação de Santa Catarina
Nível Superior
Prefeitura de Agrolândia
Agente comunitário de saúde e Técnico em enfermagem
Prefeitura de Biguaçu
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Brusque
Médico
Prefeitura de Fraiburgo
Professor e Professor de artes
Prefeitura de Fraiburgo
Auxiliar educacional
Prefeitura de Garuva
Odontólogo
Prefeitura de Guaramirim
Fonoaudiólogo e Merendeira
Prefeitura de Ibicaré
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Imaruí
Nível Superior
Prefeitura de Indaial
Nível Superior
Prefeitura de Iporã do Oeste
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Itapiranga
Nível Superior
Prefeitura de Itapiranga
Agente de combate às endemias
Prefeitura de Lebon Régis
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Mondaí
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Orleans
Níveis Fundamental e Superior

25
14
4
7.500
Várias
Várias
1
1
27
1
273
Várias
Várias
Várias
1
Várias
8
3
3
Várias
11
Várias
24
Várias
Várias

Prefeitura de Rio Fortuna
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Santiago do Sul
Professor e Professor de ensino fundamental
Prefeitura de São João Batista
Técnico em enfermagem
Prefeitura de Seara
Agente de vigilância epidemiológica e ambiental
Prefeitura de Vargem Bonita
Professor e Professor de educação física
SANEFRAI - Autarquia de Saneamento de Fraiburgo
Agente operacional
SES - Secretaria de Estado da Saúde
Enfermeiro
SES - Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina
Nível Superior
SES - Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina
Farmacêutico
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul
Professor

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

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

PCD - Operador de Hipermercado - Rio de Janeiro

5
Várias
Várias
1
1
Várias
14
3
9
3

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 Instituções 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

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-estagio-gruponeoenergia#sthash.Dil3rGiL.dpuf
www.vagas.com.br

Estágio (Secretariado)
Código da vaga: v1373489
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Missão da função:
Fornecer suporte a toda atividade executiva do Grupo. Atendimento a diretoria.
Pré-Requisitos:
- Cursando Superior em Secretariado, previsão de conclusão de curso em Dez/17 ou
Julho/18.
- Bons conhecimentos em Informática: Word, Excel, Outlook.
Principais Atividades:
- Responsável pela compra de passagens áreas, reserva de hotéis e veículos;
- Prestação de contas após reembolso de despesas;

- Agendamento de salas de reunião, organização de coffee breaks e
equipamentos de infraestrutura para apresentações;
- Atendimento telefônico nacional e internacional;
Informações:
- Local: São Paulo- Zona Sul
- Horário: 8h00 as 15h00 ou 9h00 as 16h00;
- Bolsa Auxilio + Beneficios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373489/estagiosecretariado#sthash.fdUCAAVL.dpuf
www.vagas.com.br

Programa de Estágio Ipiranga - Coord. de Engenharia e Segurança Industrial
Código da vaga: v1371915
Nível hierárquico: Estágio
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
PRÉ-REQUISITOS:
•Cursar: Engenharia Mecânica; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Engenharia de
Produção.
•Previsão de Formatura: Dez/2017- JUL/2018
•PowerPoint: Intermediário/Avançado
•Inglês: Intermediário/Avançado
Objetivo Geral do Estágio:
Preparar o estagiário para atuar na gestão de projetos, obras e aquisição de
equipamentos, apoiado por embasamento teórico.
Fornecer contato com a engenharia de manutenção, possibilitando o entendimento
sistêmico da gestão de manutenção de uma planta industrial.
Principais atividades do estagiário:
•Apresentação do Sistema Informatizado de Manutenção e do sistema de qualidade(ISO
9000)
•Acompanhamento das atividades relacionadas com a gestão dos sistemas de
fornecimento de utilidades
•Definição de escopo de fornecimento de investimentos junto às áreas clientes
•Análise orçamentária de obras
•Definição de cronogramas de obras
•Preparação de memoriais descritivos
•Condução de processos de concorrência
•Acompanhamento de obras
•Desenvolvimento de histórico dos projetos executados
REMUNERAÇÃO:
•Bolsa auxílio: R$ 1.184,30
•Auxílio Transporte de R$ 155,00

•Alimentação no Local
•Estacionamento
CARGA HORÁRIA:
•20 horas semanais.
LOCAL DE TRABALHO:
•São Cristóvão / RJ.- Unidade de Lubrificantes
* Não perca essa oportunidade, venha estagiar em uma Empresa de solidez no mercado
e que desenvolve aqueles que buscam crescimento profissional!
Aguardamos sua candidatura!
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371915/programa-de-estagioipiranga-coord-de-engenharia-e-seguranca-industrial#sthash.Rv1ItrXh.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário - Psicologia / Administração / Marketing - Campinas
Descrição Detalhada
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Estagiário - Marketing - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Para empresa do ramo de tecnologia da informação e gestão empresarial em total
expansão, localizada na zona leste.
Necessário estar cursando nível superior em marketing, publicidade ou relações
públicas.
Será responsável por todo o conteúdo publicitário, tanto textual quanto gráfico, da
empresa.
Realizará o cadastro de informações em portais de classificados em geral.
Administrará todos os canais em redes sociais da empresa, realizando a divulgação de
artigos ou material relacionado ao modelo de negócio da empresa
A empresa oferece:
Salário: R$ 850,00
Benefícios: Vale Transporte

www.cadernonacional.com.br

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 07:00 horas às 16:30 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

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

DIVERSOS PROJETOS UNESCO

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

TERAPEUTA OCUPACIONAL / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
Entidade Filantrópica está com uma vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Atendimento à pessoas com deficiência
Requisitos: Preferencialmente, ter trabalhado com pessoas portadoras de
deficiências.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fabiana para o email contato@pestalozzisumare.com.br com a sigla T.O no campo assunto até o dia
15/08/2016.
Veja outras vagas de Terapeuta Ocupacional no Emprega Campinas. É 100% grátis!

PEDAGOGO (A) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Aldeias Infantis SOS Brasil - Campinas está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Pedagogo (a) de referência para serviço de acolhimento
institucional - modalidade casa Lar. Acompanhamento Escolar. Matrículas e
Rematrículas. Orientações Pedagógicas e de Formação. Compras de Materiais
Escolares.
Requisitos: Nível superior completo em Pedagogia. Conhecimento da legislação
vigente relativa às Políticas de Proteção a Infância entre elas Estatuto da Criança e
Adolescente, Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Domínio de
metodologias de desenvolvimento infanto juvenil, familiar e comunitário.
Elaboração de Projetos e Sistemas de Avaliação e Resultados. Experiência em
Trabalhos Comunitários e Construção de Alianças. Experiência na Alta
Complexidade será um diferencial
Salário: R$ 2.700,00
Benefícios: Vale Refeição Unimed
Observações: Carga horária: 44 horas semanais
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Regiane para o email acolhimentoinstitucional2016@gmail.com com a sigla Pedagogia no campo
assunto até o dia 30/08/2016.
Veja outras vagas de Pedagogo (a) no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Professor de Educação Infantil
Vaga de professor de Educação Infantil disponível em instituição sem fins lucrativos
localizado em Sousas para realizar trabalho pedagógico com grupo de crianças na
faixa etária de 0 a 03 anos.
Código da vaga: v1371518
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 28 de Julho de 2016
FORMAÇÃO: Superior completa em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil
Descrição detalhada:
Profissional habilitado (a) para desenvolvimento da proposta pedagógica na
Educação Infantil, Desejável conhecimento amplo das atribuições de professor.
Habilidade, competência, disponibilidade de aprendizagem e para formação
continuada e constante oferecida pela Unidade Escolar, conhecimento nos
fundamentos teóricos e pratica pedagógica para educação Infantil.
Horário de Trabalho: 22 horas semanais – 2ª a 6ª - 07h30min às 11h30min.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371518/professor-deeducacao-infantil#sthash.XUyDH4Ku.dpuf
www.vagas.com.br

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

FONOAUDIÓLOGO (A) / JUNDIAÍ / SP / 1 VAGA(S)
INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA EM JUNDIAI está com 1 vaga(s) em aberto para
JUNDIAÍ / SP.
Responsabilidades: Contribuir para o desenvolvimento do aluno na especialidade de
Fonoaudiologia através do planejamento e realização dos atendimentos bem como
o preenchimento dos boletins (bimestrais) com dados consolidados do desempenho
do aluno e dos registros das atividades diárias; Providenciar o registro dos
atendimentos e das orientações no prontuário; Participar de reuniões de equipe;
Requisitos: Superior completo em fonoaudiologia desejável especialização em
Linguagem
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VA, Conv. médico
Observações: Vinculo de trabalho CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagas.saude2016@gmail.com com a sigla FONO2016 no campo assunto até o dia
15/07/2016.
Veja outras vagas de Fonoaudiólogo (a) no Emprega Campinas. É 100% grátis!

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

Seleciona

Vaga
V1367407
Auxiliar
Financeiro
aberta em 20/6
- 1 posição

Empresa

Agenda Pública
(São
Paulo/SP/BR)

Descrição
sucinta
Agenda Pública
contrata
profissional
para trabalho
temporário na
região central
de São Paulo. O
trabalho
consiste em
executar a...

V1365406
ANALISTA SR
DE
COMUNICAÇÃO
DIGITAL
Akatu
(VAGA
(São
TEMPORÁRIA
Paulo/SP/BR)
– 6 MESES)
aberta em 15/6
- 1 posição

V1362328
Estagiário de
Pesquisa
aberta em 8/6 1 posição

PERFIL GERAL
DA FUNÇÃO
Realização de
atividades de
Mídias Digitais
da área de
Comunicação
do Instituto
Akatu.
Profissional
deve executar
plano...

O
Departamento
de Ensino e
Pesquisa
(DEEP) é
www.abrale.org.br
responsável
(São
pela condução
Paulo/SP/BR)
de todas as
pesquisas
primárias e
secundárias da
ABRALE,...

A ABRALE
V1361076
procura
Representante
de Apoio ao
candidato dos
Paciente em
cursos de
www.abrale.org.br Serviço Social
Recife
aberta em 6/6 - (Recife/PE/BR)
ou Psicologia,
1 posição
na cidade de
Recife (Centro),
que tenha
interesse em...
V1360923
Assistente
Social
(atuação com
PCDs)
Instituto da
aberta em 6/6 - Oportunidade
1 posição
Social
(São
Paulo/SP/BR)

Dar suporte às
turmas de
pessoas com
deficiência;
Atendimento
personalizado
das famílias e
alunos; Suporte
nas atividades
realizadas nas
demais turmas;
Criar
atividades...

V1360905
Psicopedagogo
(atuação com
PCDs)

Dar suporte
nas atividades
pedagógicas.
Ser apoio do

Instituto da
Oportunidade
Social
(São

aberta em 6/6 - Paulo/SP/BR)
1 posição

Psicólogo e
Assistente
Social na
condução dos
atendimentos
específicos.
Elaborar
atividades
diferenciadas...

V1360898
Psicólogo
(atuação com
PCDs)
Instituto da
aberta em 6/6 Oportunidade
1 posição
Social
(São
Paulo/SP/BR)

Orientar a
execução do
trabalho do
Assistente
Social e
Psicopedagogo.
Acompanhar as
turmas de
pessoas com
deficiência,
durante todo
o...

V1360142
Estagiário (a)
Direito - 4º
ano
aberta em 3/6 - Idec
(São
1 posição
Paulo/SP/BR)

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

V1359471
Estagiário em
marketing e
vendas
aberta em 2/6 1 posição

Atribuições: Escrever
projetos Elaborar
apresentações
de projetos Prospectar e
contatar
financiadores e
patrocinadores
de projetos Garantir a
correta
exposição...

Museu da Pessoa
(São
Paulo/SP/BR)

V1358614
Organização NãoAssistente
Governamental
Técnico Social
(Rio de
aberta em 1/6 Janeiro/BR)
1 posição

Atividades: Oferecer
acolhimento e
esclarecimentos
de direitos

sociais às
Pessoas com
Deficiência
(PCD), tanto
para
colaboradores
da instituição,
quanto ao...
V1357252
Educador (a)
de Música
aberta em 30/5
- 1 posição

V1354026
Analista
Jurídico
aberta em 20/5
- 1 posição

Formação:
Graduação
(completa ou
em curso) na
Empresa não
área de Música.
identificada
Experiência no
ensino de, no
(Guarulhos/SP/BR)
mínimo, dois
dos seguintes
instrumentos:
Violão;...

Empresa não
identificada
(São Paulo/BR)

V1348253
Estagiário de
Administração
aberta em 10/5 Instituto da
Oportunidade
- 1 posição
Social
(São
Paulo/SP/BR)

Profissional
para atuar
como apoio e
assistência
geral da
assessora
jurídica. Perfil
de equipe,
proativo, goste
de desafios,
organizado,...
Requisitos:
Estudante do
3° ou 4°
semestre de
Administração
de Empresas;
Ter fácil acesso
ou estudar na
Zona Norte;
Pacote Office e
Windows...

