BANCO DE VAGAS DE 03/08/2016
Com o objetivo de se oferecer um serviço ao público em geral, o Banco de
Vagas mostra semanalmente um volume significativo de oportunidades de
trabalho disponíveis no mercado nacional e internacional.
Todas as informações são originadas dos diversos grupos de recrutamento,
não havendo qualquer participação pelos responsáveis pela criação na
colocação de pessoas desempregadas.
A ideia é oportunizar as vagas existentes. Não recebemos currículos para
avaliação.
Alertamos que cada interessado deve certificar-se previamente se há e
quais são as despesas que podem ser cobradas pela empresa que está
selecionando, para se evitar surpresas.
Ao repassar esta mensagem ao seu grupo de amigos, filhos e netos que
dela possam se beneficiar certamente você estará contribuindo para ajudar
a converter a Internet num meio sadio e útil para realizar obras
humanitárias e de real valor para sociedade, além de reforçar os laços de
amizade, máxima do Leonismo.

INDICE DAS VAGAS POR AREA
A) - Administrativa – página 2
B) - Alimentação – página 99
C) – Automotiva – página 117
D) – Comercial – página - 134
E) - Comunicação – página 152
F) – Educação – página 174
G) – Engenharia – página 193
H) – Indústria – página 213
I) – Instituições Sem Fins Lucrativos – página 231
J) - Operacional – página 238
K) – Saúde – página 259
L) – Tecnologia da Informação – página 278
M) – Internacionais – página 282
N) – Concursos Públicos – página 284
O) – Pessoas com Deficiência – página 301
P) – Estágios – página 311
Q) – Diversos – página 317

ADMINISTRATIVAS

GERENTE DE CONTABILIDADE PARA HOSPITAL – São Paulo – SP
Nosso cliente, Rede hospitalar localizada na Região da Av. Paulista, busca o
profissional com o perfil abaixo. Contratação Efetiva-CLT:
DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES
Desenvolver e implantar ações para o cumprimento da legislação vigente, liderando
os processos relacionados à contabilidade e recolhimento fiscal.
FORMAÇÃO:
Graduação em Ciências Contábeis, com CRC ativo.
Desejável pós-graduação em Controladoria / Finanças ou áreas correlatas.
EXPERIÊNCIA:
Imprescindível experiência na área Hospitalar.
Sólida e vasta experiência em Contabilidade.
Ótimos conhecimentos em Informática: Word, Excel, Internet, etc.
OBSERVAÇÕES FINAIS:
Salário: A Combinar, envie sua pretensão salarial que será avaliada, pois o Hospital
contratante pratica excelente Política salarial.
Horário de trabalho: 07 às 17h de Segunda a Quinta e 07 às 16h na Sexta-feira.
Benefícios: Cesta Básica; Refeição no local; Vale transporte; Assistência Médica e
Odontológica.
Local de Trabalho: Região da Av. Paulista.
Contratação efetiva CLT.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: GERENTE CONTABILIDADE HOSPITAL – SP
CURTA E SIGA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK:
HTTPS://www.facebook.com/SPEEDRH
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.
Para saber mais sobre nós e conhecer todas as nossas vagas, inclusive as
recorrentes, acesse: WWW.SPEEDRH.COM.BR ou acompanhe também pelo
TWITTER - @SPEEDRH.

GERENTE DE CONTABILIDADE PARA HOSPITAL – São Paulo – SP
Nosso cliente, Rede hospitalar localizada na Região da Av. Paulista, busca o
profissional com o perfil abaixo. Contratação Efetiva-CLT:
DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES
Desenvolver e implantar ações para o cumprimento da legislação vigente, liderando
os processos relacionados à contabilidade e recolhimento fiscal.

FORMAÇÃO:
Graduação em Ciências Contábeis, com CRC ativo.
Desejável pós-graduação em Controladoria / Finanças ou áreas correlatas.
EXPERIÊNCIA:
Imprescindível experiência na área Hospitalar.
Sólida e vasta experiência em Contabilidade.
Ótimos conhecimentos em Informática: Word, Excel, Internet, etc.
OBSERVAÇÕES FINAIS:
Salário: A Combinar, envie sua pretensão salarial que será avaliada, pois o Hospital
contratante pratica excelente Política salarial.
Horário de trabalho: 07 às 17h de Segunda a Quinta e 07 às 16h na Sexta-feira.
Benefícios: Cesta Básica; Refeição no local; Vale transporte; Assistência Médica e
Odontológica.
Local de Trabalho: Região da Av. Paulista.
Contratação efetiva CLT.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: GERENTE CONTABILIDADE HOSPITAL – SP
CURTA E SIGA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK:
HTTPS://www.facebook.com/SPEEDRH
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

Diretor Financeiro Brasil
Código da vaga: v1380442
Nível hierárquico: Diretoria
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Setembro de 2016
Requisitos:
· Irá fornecer orientação e apoio aos parceiros de negócios sobre o desempenho
dos negócios e identificar oportunidades de melhoria
· Coordenará e supervisionará o processo de fechamento mensal financeiro, o
relatório de entidades empresariais e legais factuais para a matriz e a elaboração
de pacotes financeiros.
· Irá realizar supervisão se o negócio está alinhado com as políticas internas,
padrões de controles internos, US GAAP, os códigos da empresa de ética e
conformidade, bem como com os regulamentos legais e fiscais locais.
· Fará relatório para garantir que as transações estão devidamente registradas, e
que o fechamento financeiro é feito corretamente em termos de qualidade e
oportunidade.
· Irá Administrar o gerenciamento de fluxo de caixa em todo o território

· fará parceria com Order to Cash (crédito e cobrança) para garantir processos
eficientes e eficazes que atendam às necessidades do negócio e clientes, enquanto
a gestão de risco da empresa.
· Irá gerir os processos de previsão e de planejamento anual para fornecer uma
análise perspicaz e garantir a alta qualidade prevista com base em drivers de
mercado e de negócios
· Coordenação do processo de planejamento de longo prazo para fornecer e avaliar
as previsões de longo alcance e premissas
· Participar e prestar apoio técnico-financeiro a avaliação do projeto, incluiu
aquisições de ativos fixos, investimentos imobiliários, etc.
Qualificações
· Bacharel em Contabilidade ou Finanças; MBA (preferencial).
·Inglês fluente e espanhol avançado
ESTVA VAGA PODE SER EM SAO PAULO- SP (regiao do Jabaquara)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380442/diretor-financeirobrasil#sthash.A9BMlmQK.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DEPARTAMENTO DE PESSOAL / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: – Auxiliar nas atividades do departamento, realizando as etapas
exigidas pela legislação trabalhista, tais como ficha registro, documentos pessoais,
carteira profissional e cadastro no sistema, homologações. – Organizar e protocolar
holerite e espelho da folha aos clientes.
Requisitos: Rotinas do departamento de pessoal
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Diretoria para o email vts.curriculo@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia 31/12/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Departamento De Pessoal no Emprega Campinas. São
100% grátis!

CONTADOR
Código da vaga: v1380949
Nível hierárquico: Sênior

Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016
Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba
•Elaborar com a equipe, anualmente, o Plano de Ação do Setor Contábil Financeiro, acompanhar sua execução e efetuar correções de rota, conforme
necessidade identificada;
•Apresentar mensalmente relatórios e indicadores estabelecidos à Coordenação
com análise crítica;
•Conferir e vistar os pagamentos diários;
•Prestar contas aos órgãos governamentais nos prazos e periodicidade
determinados;
•Operacionalizar a renovação do CEBAS junto ao Ministério da Saúde, sob
orientação e apoio da Coordenação;
•Acompanhar a prestação de contas referente a Recursos Públicos;
•Acompanhar Auditorias externas;
•Prestar apoio técnico aos setores Financeiro e Contabilidade;
•Fomentar a capacitação dos colaboradores setor, no tocante ao desenvolvimento
das habilidades de liderança e no conhecimento técnico pertinente;
•Construir novas rotinas internas e externas, que visem aperfeiçoar processos e
adequar com as legislações as, além de acompanhar sua execução;
•Dar apoio técnico às decisões estratégicas da empresa, no tocante à área
Contábil/Financeira, conforme solicitado;
•Estruturar os setores financeiros da empresa com foco no trabalho autônomo e
autossustentável (controles de recebimento e cobrança, rotinas orçamentárias,
controle de contas bancárias, estratégias de financiamento);
•Estruturar relatórios de fluxo de caixa;
•Estruturar peça orçamentária;
•Prestar contas à Coordenação Estratégica e Administração da empresa, conforme
solicitado; e outras exigências compatíveis com a função.
Avalie as info
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1380949/contador#sthash.dEap2bgt.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR DE RH / ATIBAIA / SP / 1 VAGA(S)
Centro Empresarial de Atibaia está com uma vaga(s) em aberto para ATIBAIA / SP.
Responsabilidades: Todas as rotinas da área.
Requisitos: Conhecimento generalista de RH.
Salário: a combinar

Benefícios: Revelados no momento do contato.
Observações: Formação superior completa, Inglês avançado, Experiência mínima
de cinco anos na área.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jaqueline para o
e-mail jandrade@bbp.com.br com a sigla SP no campo assunto até o dia
14/11/2016.
Veja outras vagas de Supervisor de RH no Emprega Campinas. São 100% grátis!

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

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

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 Necessários:
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 diferidas.
SPED Contábil
ECF
Atendimento a auditoria externo-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 profissional com vivência na área contábil.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364364/coordenadorfiscal#sthash.Wl7fWWSP.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 (alíquotas / 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

ASSISTENTE RH / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Indústria de alimentos com base em Campinas e filiais na região. Está com uma
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 email 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. São 100% grátis!

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: 09h00min às 18h00min.
Salário: a Combinar
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373211/assistenteadministrativo#sthash.io3pWzwx.dpuf
www.vagas.com.br

ASSIT FISCAL / SUMARÉ / SP / 1 VAGA(S)
Empresa está com uma vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.

Responsabilidades: Emissão de Notas, Apuração de ICMS, Terem 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 email 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. São 100% grátis!

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

ASSISTENTE DEPTO PESSOAL / AMERICANA / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com uma 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 clientes
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 às empresas em todos os 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 de
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 email 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. São
100% grátis!

ANALISTA FINANCEIRO SÊNIOR. / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa brasileira de revenda está com uma 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 email 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. São 100%
grátis!

ASSISTENTE DEPTO PESSOAL / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com uma 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 às empresas em todos os 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 de
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 clientes
pertinentes a área.
Salário: a combinar
Benefícios: - Convênio Médico - Vale Alimentação
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Diretoria para o email 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. São 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-civelcontencioso-de-massa#sthash.q5N8yOTL.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

Auxiliar 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 das 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 oferece os seguintes benefícios:
AM + AO + VR + VT + Seguro de vida
Os interessados deverão colocar 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

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 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

Advogado Jr.
Código da vaga: v1348798
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Agosto de 2016
Formação acadêmica:
• Bacharel em Direito aprovado no exame da OAB;
Perfil e experiência:
• Experiência na área cível;
• Estar apto a fazer audiências e sustentação oral perante os tribunais;
• Conhecimento do pacote Word, Webmail e acesso completo ao processo
eletrônico com seu próprio token;
• Gostar de trabalho em equipe.
Escopo e atividades:
• Gestão de 500+ processos judiciais;
• Elaboração de peças judiciais (contestações, recursos, petições intercorrentes,
etc);
• Pesquisas de doutrina e jurisprudência;
• Contato frequente com o cliente;
• Realização de audiências e sustentações orais;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348798/advogadojr#sthash.oY1G543z.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico Jr
Código da vaga: v1377389
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
Resumo das atividades:
Conduzir processos jurídicos, realizar relatórios, acompanhamento de processos,
etc.
Requisitos:
Imprescindível experiência com direito trabalhista;
Experiência com grande volume de processos;
Carteira da OAB será um diferencial.
Proposta:
Salário + TR 15,00/dia + VT + Assistência médica e odontológica.
Horário: De segunda a quinta-feira, das 8h às 18h; Sexta-feira das 8h às 17h.

Local de trabalho: Barra da Tijuca.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377389/analista-juridicojr#sthash.z7YrJU5t.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Jurídico
Código da vaga: v1377633
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
PRINCIPAIS ATIVIDADES
- Gestão de equipe formada por três advogados;
- Atuação nos projetos de M&A, conduzindo e coordenando o processo de auditoria
e elaborando os contratos de suporte à transação;
- Negociação, elaboração e revisão de parcerias estratégicas envolvendo as
empresas do Grupo AES Brasil;
- Coordenar, negociar e elaborar os financiamentos para as empresas do Grupo
AES Brasil e as operações de mercado de capitais;
- Negociação, elaboração e revisão de contratos comerciais, bancários,
administrativos e de seguros das empresas do Grupo AES Brasil (ie. Prestação de
Serviços, Fornecimento de Materiais, P&D, Eficiência Energética, Patrocínios,
Consultorias, Compartilhamento de Infra-Estrutura, Incorporações de Rede,
Parcerias Comerciais, Termos de Quitação, Distratos, NDA`s, Aditivos, Consórcios,
Cooperações Técnicas, Contratos de EPC, Turn-key, D&O, Responsabilidade Civil,
Fianças, Contra garantias, dentre outros), inclusive contratos internacionais;
- Atuação nas transações de aquisição e alienação de imóveis, negociando,
elaborando e revisando os contratos pertinentes; e,
- Coordenar os assuntos de propriedade intelectual.
REQUISITOS DA VAGA
- Superior Completo em Direito com OAB;
- Pós-Graduação ou Mestrado em direito dos contratos e/ou direito empresarial –
desejável;
- Inglês avançado;
- Word avançado, Excel/Power Point intermediário;
- Experiência na área contratual e/ou M&A;
- Experiência mesmo que informal em liderança de pessoas;
- Conhecimentos em:
- Direito Civil Administrativo e Empresarial – obrigatório;
- Lei de Mercado de Capitais e Regulamentação da CVM - obrigatório
- Lei das S.A.´s – desejável;
- Legislação do Setor de Energia Elétrica – desejável.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377633/coordenadorjuridico#sthash.UIU5qjvl.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Jurídico
Código da vaga: v1377957
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
Descrição atividades:
- Atender às Auditorias Interna e Externa, assim como às fiscalizações;
- Acompanhar os Processos Legais e propor melhorias na gestão e
acompanhamento dos processos;
- Gestão e arquivamento dos contratos da empresa.
- Analisar os contratos de prestadores de serviços e propor melhorias, a fim de
proteger a empresa de ações e perdas financeiras;
- Dar o suporte necessário às diferentes áreas de acordo com os regulamentos e
leis vigentes e suas atualizações.
Perfil:
Formação em Direito, com experiência em posições similares em empresas
multinacionais;
Desejável Inglês Avançado.
- Faixa salarial: conforme praticado no mercado
- Vale-refeição
- Assistência medica
- Assistência Odontológica
- seguro de vida
- Previdência Privada
- Programa de Compra de Ações
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377957/gerentejuridico#sthash.49TqRiS9.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Controladoria
Código da vaga: v1380226

Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Agosto de 2016
Atividades/Responsabilidades:
1. Realizar o processo de budget anual e Forecast trimestrais da diretoria;
2. Realizar análise comparativa entre budget X realizado X forecast;
3. Analisar mensalmente os resultados operacionais e acompanhamento de ações
corretivas;
4. Analisar e acompanhar custos SG&A;
5. Elaborar relatórios e monitorar indicadores para a Direção;
6. Acompanhamento dos Clientes Loss Making;
7. Acompanhar fechamento contábil mensal – analises e correções;
8. Realizar a gestão (compartilhado com as Direções Operacionais) da equipe de
Controllers.
9. Elaborar as demonstrações contábeis (Balanço / Demonstração dos Resultados /
Fluxo de Caixa) de acordo com as normas internacionais de contabilidade – IFRS
10. Responsabilizar-se por receber e divulgar mudanças efetuadas pelo grupo com
relação a novos tratamentos contábeis ou critérios de consolidação.
11. Controlar as mudanças no Capital Social da empresa, bem como, prever os
pagtos futuros de dividendos para os acionistas e os impactos no balanço e
resultado.
12. Atender as auditorias Internas e Externas.
13. Ser responsável pela Saúde e Segurança, bem como aplicar as normas,
procedimentos e diretrizes do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança.
Requisitos:
- Conhecimentos em USGAAP / IFRS;
- Conhecimentos em Legislação Fiscal / Tributária;
- Excel Avançado;
- Idioma: Inglês Fluente;
- Experiência em área de controladoria e planejamento de empresas multinacionais
e/ou auditoria externa.
- Desejável: Passagem por empresa de Auditoria (Big Four); Passagem por
empresas de serviços.
Formação:
Gestão Financeira, Gestão de Negócios ou áreas afins.
Local:
São Paulo/SP
Benefícios:
Plano de Saúde, Plano Odontológico, PPR, Refeitório no local, Seguro de Vida,
Celular, Carro e Laptop.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380226/gerente-decontroladoria#sthash.oSNPBkBj.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Jr
Código da vaga: v1380421
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Principais atividades:
Geração de relatórios gerenciais;
Controle do fluxo de requisição de compras; Análise de Opex e capex;
Controle de contratos jurídicos;
Acompanhamento de KPI´s da área;
Noções básicas de planejamento orçamentário e fechamento mensal/anual.
Localização: Zona Sul de São Paulo/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380421/analista-decontroladoria-jr#sthash.6s4oYjgK.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1378382
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / BR
Data de expiração: 12 de Agosto de 2016
Requisitos:
- Superior cursando a partir do 7º período ou completo em Direito;
- Inglês básico;
- Vivência com direito tributário.
A empresa oferece:
Salário + VT + VR + AM + AO + Convênios e PL.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378382/assistentejuridico#sthash.eSifdMZC.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico
Código da vaga: v1378580
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 12 de Agosto de 2016
Atividades:
- Elaboração/Análise/Negociação e Gerenciamento de Contratos com fornecedores e
clientes internos, tais como Contratos de Parceria Comercial, Contratos de
Representação Comercial, SOW, Master Agreements, Contratos de Prestação de
Serviços, etc;
- Acompanhamento dos Processos de Compliance de clientes do Grupo;
- Controle e mapeamento de contratos (físico/ digital);
- Desejável experiência em procedimentos de abertura/alteração/regularização e
encerramento de empresas,
- Acompanhamento de processos e serviços na Junta Comercial e demais Órgãos
Públicos,
Pré-requisitos:
Escolaridade: Superior Completo em Direito
Idiomas: Inglês avançado
Conhecimento em sistemas: Word, Excel, PowerPoint, internet.
LOCAL: ALPHAVILLE - BARUERI/SP
Benefícios: VT, VR R$ 506,00, AM, AO, SV.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378580/analistajuridico#sthash.0b9WXaMl.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Jurídico
Código da vaga: v1380016
Nível hierárquico: Gerência
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Agosto de 2016
Atividades:
- Gestão e controle dos assuntos jurídicos contenciosos no âmbito administrativo e
judicial, nas áreas trabalhista, cível, administrativa, societária e ambiental
prevenção de ameaças e crises.
- Atuação institucional em assuntos de natureza jurídica perante Ministérios
Públicos Estaduais e Federais, Tribunal de Contas, órgãos do Poder Judiciário,

Prefeituras e demais órgãos públicos e entidades da sociedade civil, como
associações e entidades de classe.
- Orientação jurídica normativa, assessoria preventiva e consultiva de preferência
em porto, terminais e ferrovias, e as áreas administrativas como comercial,
financeira e administrativa.
- Experiência em fiscalizações, inquéritos, investigações, negociações e transações
jurídicas.
Requisitos:
•Superior Completo em Direito e Pós-Graduação.
•Vivência sólida na área
•Inglês Avançado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380016/gerentejuridico#sthash.d6LnWDwk.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1380299
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Atividades:
• Prestará suporte a rotinas de recursos humanos;
• Efetuar compras de materiais de escritório e limpeza;
• Controle do cartão corporativo, veículo e documentos do mesmo;
• Suporte aos diretores, com controle de agendas, compra de passagens aéreas e
reservas de hotéis.
Requisitos:
• Formação: superior completo ou cursando em Administração, Recursos Humanos
ou Secretariado;
• Informática: pacote Office intermediário;
• Idiomas: desejável inglês intermediário;
• Experiência/Conhecimentos: desejável vivência em rotinas administrativas,
secretariado e de recursos humanos.
Informações Adicionais:
• Salário: compatível com o mercado;
• Benefícios: vale transporte, vale refeição, assistência médica, assistência
odontológica e seguro de vida;
• Horário: das 8h00 às 17h00;
• Local de trabalho: Barueri, próximo ao shopping Tamboré;

• Modalidade contratual: efetivo
• Outros: não se aplica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380299/assistenteadministrativo#sthash.Iv0xi6kp.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1380329
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Atividades:
Atuar com o gerenciamento de toda a rotina do financeiro, envolvendo a tesouraria,
contas a pagar, a receber, crédito e cobrança.
Fazer a interface entre a área e área comercial.
Reporte de resultados para matriz.
Experiência Necessária:
. Necessária experiência com gerenciamento de toda a rotina da área financeira e
contábil.
Ter experiência em gestão de equipe.
Conhecimentos em pacote Office - Excel avançado.
Inglês Avançado.
***Formação: Superior completo na área de Economia, Administração, Finanças,
Ciências Contábeis ou áreas afins.****.
Oferecemos:
. Salário: R$ 7.000,00.
Benefícios: VR + AM + AO + Estacionamento.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380329/gerentefinanceiro#sthash.nVpJ14F9.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo Operacional
Código da vaga: v1380274
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Atendimento para solução de dúvidas e informações sobre benefícios (AM, AO e
seguro de vida), rotinas administrativas pertinentes à função (conferência e entrega
de carteirinhas, controle de planilhas, e solicitação de reembolso).
Ensino Médio completo ou Ensino Superior cursando.
Conhecimento em rotinas administrativas.
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Vale
Transporte, Vale Refeição e Auxilio Farmácia.
De segunda à sexta-feira, das 9h às 18h.
Local de Trabalho: Guabirotuba/Curitiba
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380274/assistenteadministrativo-operacional#sthash.tE6AwjJD.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1362755
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
Principais Funções e Responsabilidades:
- Apoiar na divulgação das metas diárias, campanhas e promoções;
- Manter atualizado o quadro de informações;
- Auxiliar os controles que devem ser realizados para o RH, como de férias,
demissões, admissões, benefícios e no fechamento do ponto;
- Auxiliar no controle de despesas e elaborar relatórios;
- Colher assinaturas nos documentos, enviar e receber malotes, acompanhar emails assim como auxiliar no arquivo e atualização de toda a documentação;
- Realizar os pedidos de materiais necessários para a loja ao departamento de
suprimentos;
- Acompanhar os fechamentos diários do caixa, carro forte e separação do troco,
além de auxiliar na apuração e controle de sobras e/ou faltas no caixa.
Pré-requisitos da vaga:
- Ensino médio completo
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Convênio com farmácia,
Vale-transporte, desconto de 20% em produtos Caedu.
Regime de contratação: CLT.
Horário: 44 horas semanais.

Local de trabalho: São Paulo, SP.
Faça parte desse time, venha para Caedu!
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1362755/auxiliaradministrativo#sthash.eaMvYFet.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1380373
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Atividades:
• Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta;
• Análise de incidência das retenções de IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS e INSS,
sobre NFs de serviços tomados e escrituração;
• Apuração e emissão de guia das obrigações principais, sendo: ICMS e ISS - PIS,
COFINS, IR e CSLL no Lucro Presumido e Lucro Real;
• Elaboração e transmissão das obrigações acessórias, sendo: SPED Contribuições,
SPED Fiscal, Sintegra, GIA e DCTF;
• Assessoria e consultoria fiscal (interna e externa).
Requisitos:
• Formação: Superior completo ou cursando;
• Informática: pacote Office intermediário;
• Idiomas: não se aplica;
• Experiência/Conhecimentos: Experiência com o sistema Protheus / Microsiga.
Informações Adicionais:
• Salário: compatível com o mercado;
• Benefícios: vale transporte, assistência médica, restaurante no local e
participação nos lucros e resultados;
• Horário: das 8h00 às 18h00;
• Local de trabalho: Zona Sul de São Paulo, Morumbi;
• Modalidade contratual: Efetivo;
• Outros: não se aplica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380373/analistafiscal#sthash.F8mzcMU0.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1380453
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Responsável pelo controle de cancelamento de vendas e conciliações, visando a
concretização dos processos, de todas as lojas do varejo e e-commerce.
Contribuir com a equipe no processo de fechamento de caixas e gerenciamento de
contratos e cheques enviados a financeira, auxiliando na abertura de malotes e
enviando os contratos que chegam por malote à financeira.
Assegurar o recebimento das vendas realizadas pelo e-commerce, controlando e
analisando todos os pedidos geridos através de boletos bancários.
Para atuar no bairro da Barra Funda - São Paulo
Salário de R$1.000,00 a R$1.500,00
Horário de trabalho: de segunda a sexta das 8h às 17h48.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380453/assistentefinaceiro#sthash.7mcGPQS8.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Sênior
Código da vaga: v1380377
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Vivência em elaboração das obrigações acessórias da empresa: DCTF, Dacon,
Sintegra, Gia, Dirf e obrigações principais: ICMS, IPI, PIS e COFINS. Conferencia de
notas fiscais de entradas e saidas, calculo dos tributos PIS e COFINS não
cumulativo, ICMS, ICMS-ST, IPI e ISS. Atendimentos ás áreas sobre assuntos
relacionados ás notas fiscais, tributos e procedimentos.
Desejável conhecimento em calculo de impostos indiretos, escrituração de notas
fiscais, obrigações acessórias. Dominio sistema Microsiga e Excel.
Para atuar no bairro da Barra Funda - São Paulo
Salário de R$3.000,00 a R$4.000,00
Horário de trabalho de segunda a sexta das 8h às 17h48
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380377/analista-fiscalsenior#sthash.XHrVWiry.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR FINANCEIRO (Crédito, Cobrança e Contas a Receber).
Código da vaga: v1380388
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Ribeirão das Neves / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Setembro de 2016
Pré-requisitos:
: Superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia;
Sólida experiência em processos de Crédito e Cobrança e Contas a Receber
preferencialmente no segmento industrial;
Conhecimento em SAP será um diferencial, bem como participação em processos
de implantação sistêmica para acompanhamento de Clientes e Limites de Crédito;
Inglês fluente;
: Dinamismo, bom relacionamento interpessoal e comunicação completam o perfil.
Excelente capacidade analítica e de organização.
Principais Atribuições:
: Responsável pela Coordenação da área de Crédito, Cobrança e Contas a Receber
da Unitec e suas subsidiárias. Possuirá a missão de assegurar a integridade dos
recebíveis da Cia, bem como evitar perdas financeiras geradas por créditos de
baixa qualidade;
Propor e manter atualizada a política de crédito a clientes da Unitec
Semicondutores e suas subsidiárias, garantindo um gerenciamento de exposição de
crédito eficiente e efetivo, balanceando custos, controles e agilidade;
Coordenar a avaliação de crédito dos clientes existentes e potenciais,
estabelecendo metodologias, procedimentos, limites de crédito e prazos, além da
necessidade de análise de garantias como forma de mitigar os riscos identificados;
Desenvolver, analisar e monitorar os indicadores chaves de crédito, cobrança e
contas a receber;
Avaliar e desenvolver relacionamento com escritórios de cobrança externos,
quando necessário, principalmente nos casos que exijam cobrança presencial e/ou
judicial;
Assegurar que à área contábil seja informada das provisões para créditos de
liquidação duvidosa a fim de garantir que os relatórios contábeis reflitam
corretamente as possibilidades de perda financeira devido a inadimplência dos
clientes;
Liderar a equipe de analistas de crédito e contas a receber, garantindo que os
colaboradores estejam treinados e conheçam as suas responsabilidades e deveres.
Orientar a equipe quanto as principais estratégias comerciais e financeiras da
Companhia;
Desenvolvimento, implantação e acompanhamento sistêmico de Clientes e Limites
de Crédito no ambiente SAP, bem como processos de formatação de arquivo
remessa-retorno e baixa das cobranças.
Local de Trabalho: Ribeirão das Neves - MG
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380388/coordenadorfinanceiro-credito-cobranca-e-contas-a-receber#sthash.HZNhyG2Y.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Contas a Pagar
Código da vaga: v1380393
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Requisitos
-Superior cursando (último ano) ou completo em cursos ligados a área
administrativa e/ou financeira;
-Conhecimentos intermediários em Excel para elaboração de planilhas e relatórios;
-Experiência com grande volume de documentos;
-Conhecimentos em outro idioma será um diferencial.
Atividades
Controle de Planilhas (Tarifas bancárias, pagamentos);
Auxílio no fechamento diário;
Fluxo de Caixa;
Suporte as unidades.
Local de Trabalho: Zona Sul de SP.
A empresa oferece remuneração compatível com o mercado além de ótimos
benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380393/assistente-de-contasa-pagar#sthash.7nYYufsT.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro II (Controladoria)
Código da vaga: v1378119
Nível hierárquico: Pleno
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
Requisitos indispensáveis:
-Grau de escolaridade: Ensino superior completo em administração, ciências
Contábeis, economia ou áreas afins.
-Experiência: em controladoria e análise real x orçado;
-Conhecimento: Excel avançado e Pacote Office.
Desejável:
-Inglês intermediário;
-Experiência em controladoria;
-Noções de tributação;
-Noções comerciais (volume/preço/mix de produtos).

Este candidato será responsável por:
-Elaborar os reports do resultado (P&L) por-Categorias de produtos e Regiões;
-Realizar análises de rentabilidade (abertura por produto/mercado/regiões);
-Fornecer informações para melhor gerenciamento e tomada de decisão no que diz
respeito ao portfólio da Cia;
-Suportar o processo de fechamento do resultado gerencial;
-Realizar análises de real x orçado;
-Elaborar apresentações (PowerPoint) para a Diretoria.
Regime de Contratação: CLT
Horário: 08h30min às 17h30min
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale Alimentação;
PRS (Participação nos Resultados Solar).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378119/analista-financeiro-iicontroladoria#sthash.RxOfYsuF.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo / Financeiro
Código da vaga: v1380493
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 16 de Setembro de 2016
Descrição do cargo: Avaliação de documentos, despesas fixas, verificação de
contratos.
Requisitos da Vaga:
Superior cursando
Flexibilidade de horário
Salário:
Oferecemos Salario Fixo + Bônus + Plano de saúde +Plano Odon.
Forma de Contrato:
(Modalidades de contratação: CLT)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380493/assistenteadministrativo-financeiro#sthash.uiTlOH39.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Sênior
Código da vaga: v1377241
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
Qual sua missão nesse cargo?
Nós estamos em busca de um excelente profissional de finanças para atuar no
nosso time de Controladoria.
A sua principal missão será dar suporte financeiro à área de vendas Brasil com o
objetivo de garantir a correta utilização de todo o investimento comercial da
Companhia.
Que desafio temos pra você?
Controlar as verbas comerciais da companhia, elaborando o fechamento mensal e o
correto provisionamento dos acordos e contratos.·.
Controlar o processo de pagamento de contratos e ações promocionais a clientes.
Administrar o sistema de pagamentos, garantindo o correto funcionamento do
processo.
Calcular a viabilidade financeira das ações promocionais realizadas.
Gerar e analisa o P&L por cliente.·.
Realizar a verificação das comprovações das ações promocionais realizadas.·.
Analisar todos os contratos negociados pela área comercial, de forma a garantir que
estejam dentro das políticas comerciais da companhia.
Requisitos Mínimos
O profissional deve possuir formação Superior Administração, Economia ou
Engenharia.
Conhecimento avançado de Excel
Inglês a partir de Intermediário
O perfil ideal do candidato
Desejável experiência anterior no segmento de bens de consumo
Alta habilidade analítica, de planejamento e de organização.
Desejável experiência anterior atendendo a área de Vendas.
O que oferecemos
Na Ferrero você vai descobrir uma empresa que realmente se preocupa com os
interesses dos seus colaboradores. Sendo um Ferreriano, garantimos que você irá
continuar aprendendo e crescendo junto com a empresa. À medida que expandimos
em todo o mundo, somos capazes de oferecer oportunidades significativas para o
desenvolvimento da carreira e mobilidade dos nossos profissionais.
Além disso, temos um pacote de remuneração e benefícios competitivo e
oferecemos um ambiente de trabalho flexível, respaldado pelo nosso Programa de
Work Life Balance, que inclui, para posições do escritório corporativo de São Paulo,
horário de entrada e saída flexível, Short Friday e Licença Happy Birthday.
Ficou curioso para conhecer mais sobre o dia a dia da Ferrero?
Então segue as nossas redes sociais!
Instagram: @ferrerocareersbr
Youtube: Discover Ferrero Careers
LinkedIn: Ferrero

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377241/analista-decontroladoria-senior#sthash.fNPGlfly.dpuf
www.vagas.com.br

AUX. CONTABIL / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Escritório de Contabilidade está com duas vagas(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Lançamentos Contábeis/Conciliações; Arquivo; Atendimento;
Requisitos: Superior completo ou cursando Ciências Contábeis ou Técnicas. Residir
em Campinas ou Valinhos.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, convenio medico apos experiencia,
convenio odontológico.
Observações: Horário 07h42minhrs às 17h30minhrs
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
curriculocontabil2015@gmail.com com a sigla A UX CONTABIL no campo assunto
até o dia 18/08/2016.
Veja outras vagas de AUX. CONTABIL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

DEPTO FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa de Terceirização de Mão de Obra está com duas vagas(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizará operações financeiras da empresa, controlando fluxo
de caixa, pagamentos, recebimentos, emissão de notas fiscais, boletos, saques e
depósitos em bancos, envio de documentos para contabilidade, arquivamento da
documentação financeira e geração de relatórios para a Diretoria.
Requisitos: Experiencia em carteira na função, morar em Campinas, Idade de 35 a
45.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: VT, VR E CESTA BASICA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RAFAEL para o email rafael@1aopcao.com.br com a sigla DEPTO FINANCEIRO no campo assunto até
o dia 15/08/2016.
Veja outras vagas de Depto Financeiro no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ASSISTENTE DE RH/DP / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Empresa de Terceirização de Mão de Obra está com duas vagas(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: executar atividades de Recrutamento e Seleção, Depto Pessoal,
folha de pagamento, férias, admissão/demissão de colaboradores, cartão ponto,
Benefícios e toda rotina do departamento com conhecimento no sistema
Folhamatic.
Requisitos: Experiencia em carteira na função de Recrutamento e Seleção e
departamento de pessoal, boa aparência, desejável feminino, pessoa dinâmica, que
tenha facilidade em se comunicar.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: VT VR E CESTA BASICA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RAFAEL para o email rafael@1aopcao.com.br com a sigla RH/DP no campo assunto até o dia
15/08/2016.
Veja outras vagas de Assistente de RH/DP no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Coordenador Jurídico
Código da vaga: v1380905
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016
Pré-requisitos:
- Ensino Superior Completo em Direito;
- Necessária Pós-Graduação nível especialização na área;
- Necessário conhecimento amplo em Excel;
- Necessário Inglês intermediário a avançado/fluente;
- Necessário conhecimento profundo e amplo da legislação regulamentar;
Atribuições:
Estudar e apresentar defesa nos processos, apresentar recursos, desistir dos
recursos e pedir os pagamentos das multas da ANS com descontos da legislação,
tudo fundamentado no caso concreto e na legislação específica da ANS, sempre
consultando códigos, leis, jurisprudência e outros nos casos de altos riscos (valores
acima de um milhão); Liderar equipe orientando-a para melhor condução nos casos
concretos; Ter capacidade para substituir a gerência em casos de necessidade de
ausência desta; Conduzir reuniões estratégicas e operacionais.
Oferecemos: Salário + Benefícios (VT + Vale Alimentação e Refeição, Assistência
Médica e Odontológica sem coparticipação).

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380905/coordenadorjuridico#sthash.hThwxtJB.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Pleno (Previdenciário)
Código da vaga: v1337300
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Agosto de 2016
Perfil & Atividades
Atuar como Advogado Previdenciário no contencioso e consultivo;
Experiência em processos previdenciários Administrativos e Judicias;
Elaboração de petições e recursos nos Tribunais Superiores;
Realização de defesas administrativas do INSS, contratos; pesquisas de
jurisprudências, legislação e doutrinas;
Participação em audiências, despachos, diligências forenses e experiência na
análise de publicações do Diário Oficial para pautar os prazos processuais
pertinentes ao despacho;
Interesse em ministrar palestras.
Formação
Superior Completo em Direito (com registro de OAB ativo).
Imprescindível Pós Graduação: Direito Previdenciário será extremamente valorizado
e desejável pós-graduação em Direito Processual Civil.
Habilidades
Experiência consolidada na área Jurídica como Advogado Previdenciário
desenvolvida em escritórios.
Capacidade analítica;
Perfil para atuar em ambiente dinâmico.
Outros Conhecimentos
Conhecimentos em Word, Excel e Power Point.
Observações
Local de Trabalho: São Paulo/SP - Centro
Disponibilidade para eventuais viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1337300/advogado-plenoprevidenciario#sthash.UlNzGhrk.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico
Código da vaga: v1380853
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Responsabilidades: Receber mandados de citação e cadastrar os processos no
sistema de acompanhamento processual da JFE; Elaborar, administrar e
acompanhar a pauta mensal de audiências, designando prepostos e buscando
subsídios necessários para elaboração de nossas defesas.
Noções gerais de legislação trabalhista e Pacote Office.
Formação: Direto, Administração ou afins.
Benefícios: Plano de saúde, odontológico, seguro de vida, VA, VR, VT e PLR.
Remuneração: a combinar
Local de Trabalho: Barra da Tijuca.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380853/analistajuridico#sthash.MZNLOyBx.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria
Código da vaga: v1380963
Nível hierárquico: Pleno
Local: Itatiba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016
Sendo responsável pela elaboração de budget, controle de capex, análise de
orçamentos de despesas administrativas, produção e elaboração do resultado
gerencial.
Formação Superior: Contabilidade, Administração ou Economia.
Desejável Inglês (intermediário)
Desejável experiência anterior na função e residir próximo a Itatiba - SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380963/analista-decontroladoria#sthash.DmVHcAFG.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1380559
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
ATIVIDADES:
Receber fornecedor, compras pequenas;
Lançamento de notas fiscais no sistema orçamentário;
Acompanhamento dos serviços de limpeza e manutenção predial;
Auxílio no lançamento do ponto dos funcionários;
Aos sábados terá atendimento de entrega de materiais.
REQUISITOS
Ensino médio completo;
Preferência por técnico em administração;
Disponibilidade para trabalhar de segunda à sexta das tarde/noite e 4h aos
sábados, região do centro.
SALÁRIO
Em torno de R$ 1.400,00
BENEFÍCIOS
Plano Odontológico;
Vale-transporte;
Plano de saúde;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380559/assistenteadministrativo#sthash.AkwgHWem.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Administrativo
Código da vaga: v1377909
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
Requisitos:
•Graduação completa em Administração de Empresas;
•Preferência MBA ou pós-graduação;
•Excel Avançado.
Habilitação: B;
Possuir carro.
•Experiência com a área Comercial.
Atividades:

•Parte burocrática dos funcionários, administrativo das vendas, controle de
resultados, acompanhamento das obras das filiais, contato com fornecedores,
controle de custos e etc.
Competências: Liderança, Pró-Atividade, Organização, Raciocínio Lógico e
Comunicação.
De segunda a sábado
Disponibilidade de Horário
Local: Zona Sul.
Oferecemos salário compatível com a função e benefício.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377909/gerenteadministrativo#sthash.NB2JT5Uq.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Júnior
Código da vaga: v1380941
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016
• Requisitos:
- Sólidos conhecimentos dos impostos indiretos (ICMS, ICMS ST, PIS, CONFINS, II,
IPI, PIS e CONFIM importação);
- Experiência em sistemas de varejo e Mastersaf (validador fiscal);
- Análise e aprovação da carga tributária das notas emitidas de devoluções;
- Experiência em faturamento de DANFEs;
- Bons conhecimentos em controle de fluxo de notas;
- Experiência na validação e entrega das obrigações fiscais: GIA e SPED Fiscais
ICMS/IPI
- Ensino Superior Completo;
- Excel e inglês intermediário.
• Remuneração:
R$ 3.100,00 + AM, Ao, SV, VR, VT/Estacionamento.
• Local: Jundiai/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380941/analista-fiscaljunior#sthash.KyttOuvz.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista em planejamento financeiro/ controladoria
Código da vaga: v1379978
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Agosto de 2016
Liderança de análises, estratégias e desenvolvimento de negócios a fim de
incrementar a receita, o lucro e aperfeiçoar as decisões de investimentos.
Desenvolvimento e análise de relatórios executivos, liderança e participação nos
processos de melhoria de desempenho, construção de cenários, modelagem
financeira e planejamento estratégico/tático. Elaboração e gerenciamento de
projeções financeiras, análise de viabilidade (P&L, Payback, ROI), KPI's, análises
competitivas e de tendências (macro e micro econômicas), Budget, Produtividade,
Contabilidade corporativa e Forecasts.
Necessário Inglês e Excel avançado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379978/especialista-emplanejamento-financeiro-controladoria#sthash.IbGqjeEi.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Finanças Pleno | Supply Chain Finance
Código da vaga: v1347725
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
-Suporte aos projetos de redução de custo de todas as áreas da companhia;
-Análises financeiras de projetos de redução de custos (previsão de retorno);
-Acompanhamento mensal dos principais projetos;
-Suporte para o reporte oficial de HMM (CMT);
-Grande interface com o time de HMM e Business Partners de finanças.
REQUISITOS
-Ensino Superior Completo;
-Desejável Experiência em Supply Chain Finance ou Planejamento financeiro;
-Experiência em Projetos de redução de Custos;
-Excel Avançado;
-Disponibilidade para trabalhar na região do Brooklin/SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1347725/analista-de-financaspleno-supply-chain-finance#sthash.lt9CiF3P.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1381032
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016
Responsabilidades:
- Conhecimentos dos impostos indiretos (ICMS, ICMS ST, PIS, CONFINS, II, IPI,
PIS);
- Análise, ajuste fiscal e aprovação das escriturações das Danfes de devoluções entradas;
- Criação dos pedidos no sistema SAP e análise dos parâmetros fiscais das
devoluções cadastradas na J1BTAX SAP;
- Experiência no sistema SAP
- Análise e aprovação dos espelhos da DANFEs (carga tributária) de devoluções dos
nossos clientes;
- Experiência em faturamento de DANFEs é desejável;
- Experiência em controle organizacional de notas recebidas;
- Experiência na validação e entrega das obrigações fiscais: GIA e SPED Fiscais
ICMS/IPI
Perfil Profissional:
- Formação: Ciências Contábeis, Gestão Tributária, Administração ou Direito.
- Desejável conhecimento em cálculo impostos indiretos (ICMS, IPI, PIS, CONFINS
(Básico e Monofásico), ICMS ST);
- Experiência no ramo atacadista;
- Desejável Excel Intermediário
- Inglês Básico
- Resiliência, dinamismo, proatividade e senso de urgência x prioridades são
fundamentais;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1381032/assistentefiscal#sthash.zu8yTN3T.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Jr. (Legislação)
Código da vaga: v1380897
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Boituva / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016
Atividades:
Acompanhar as legislações fiscais e tributárias e encaminhar as informações
relevantes aos colaboradores;

Elaborar orientações e procedimentos fiscais que visem o suporte às atividades das
equipes;
Ministrar treinamentos fiscais;
Calcular os devidos impostos dos pagamentos prestados no exterior;
Manter atualizada as planilhas internas de impostos e operações fiscais, que
servem de apoio.
Requisitos:
Superior completo em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Direito,
Economia, Gestão Financeira e/ou áreas afins.
Diferencial conhecimento sistema ERP SAP.
Benefícios:
Convênio Médico;
Convênio Odontológico;
Convênio Farmácia;
Cartão alimentação;
Seguro de vida;
Ônibus fretado;
Restaurante na empresa.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380897/analista-fiscal-jrlegislacao#sthash.5lE77NPC.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador (a) de Equipes Administrativas
Código da vaga: k1931-139
Ramo da empresa: Escritórios de Contabilidade
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 22/07/2016
Previsão de encerramento: 15/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2a20C0Y

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / BARÃO GERALDO / 5 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com cinco vagas(s) em aberto para BARÃO GERALDO.

Responsabilidades: NÃO É NECESSARIO TER EXPERIENCIA PONTUAL ORGANIZADA
ACIMA DE 30 ANOS ENSINO MEDIO
Requisitos: ATENDIMENTO TELEFÔNICO, ARQUIVO, EMISSÃO DE NF E BOLETO E
OUTROS.
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: VT, VR 19,90 POR DIA, UNIMED, UNIODONTO, E OUTROS.
Observações: HORÁRIO DE TRABALHO 08h00min ÁS 17h00min SEG A SEXTA VAGA
EFETIVA FEMININA BARÃO GERALDO ENSINO MÉDIO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ALINE para o email Rhcampinas45@gmail.com com a sigla ADM no campo assunto até o dia
25/08/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

TÉCNICO CONTABIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
ÁGUIA CONSULTORIA EM PARCERIA COM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ESTÁ
COM VAGA PARA TÉCNICO CONTÁBIL. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Ter experiência em escritório contábil e experiência em
obrigações legais, cálculo e emissão de guia dos impostos, obrigações acessórias
(DCTF, SPED), envio do Imposto de Renda da Empresa anual – IRPJ (DIPJ, DEFIS),
relatórios contábeis (DRE, Balanço Patrimonial, Balancete, Livro Caixa etc).
Requisitos: Sexo Feminino Necessário ter CRC Ativo; Idade entre 25 a 40 anos
Disponibilidade Para o horário comercial.
Salário: a combinar
Benefícios: Salário + Vale Refeição + Vale Transporte + Bonificação.
Observações: MORAR EM: CAMPINAS E REGIÃO. COLOCAR PRETENSÃO SALÁRIAL
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de PAULO SANTOS
para o e-mail rhconsultoria.campinas@gmail.com com a sigla CONTABIL no campo
assunto até o dia 10/08/2016.
Veja outras vagas de TÉCNICO CONTABIL no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k4231-72
Ramo da empresa: Recursos Humanos

Cidade: Salvador/BA
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Outros
N.º vagas: uma
Data de abertura: 21/07/2016
Previsão de encerramento: 09/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2a0I3v3

Analista de Negócios e Processos
Código da vaga: k4231-73
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 21/07/2016
Previsão de encerramento: 18/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2a0HQbj

Supervisor (a) Administrativo (a) Financeiro (a)
Código da vaga: k4231-74
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 21/07/2016
Previsão de encerramento: 31/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2a0HNMI

ANALISTA CONTÁBIL PLENO / ATIBAIA/SP / 01 VAGA(S)
Indústria farmacêutica em parceria com a Adecco. Está com 01 vaga(s) em aberto
para Atibaia/SP.
Responsabilidades: Todas as atividades relacionada a área de Contabilidade.
Requisitos: Graduação completa em Ciências Contábeis. Inglês básico. Excel
avançado. Experiência na área de contabilidade, custos e tributário. Experiência
com o sistema SAP.
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio Médico, Odontológico, Farmacêutico, Vale Refeição, Vale
Alimentação, Fretado para quem mora em Campinas, Atibaia ou Bragança Paulista.
(vale transporte para candidatos das cidades da região de Atibaia).
Observações: Horário de trabalho: Segunda a Sexta das 08h00 as 17h00. Local de
trabalho: Atibaia/SP
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gabriela para o email gabriela.silva@adecco.com com a sigla Anal. Contábil Pleno no campo assunto
até o dia 20/08/2016.
Veja outras vagas de Analista Contábil Pleno no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Advogado
Código da vaga: v1383352
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Agosto de 2016
ATIVIDADES:
Realizar análise, elaboração e revisão de contratos sociais, atas de reuniões e
procurações. Realizar análise crítica de contratos administrativos e editais de
licitação, bem como contratos privados. Suporte à gestão de contratos para
elaboração de pleitos e notificações. Suporte consultivo as demais áreas da
empresa. Atuação voltada para mitigação de risco e solução.
REQUISITOS DA VAGA:
Experiência em Jurídico Corporativo Inglês fluente Graduação em direito no mínimo
há 08 anos Registro na OAB válido Conhecimento sobre a Lei 8.666 / 91 e Direito
Administrativo.
BENEFÍCIOS:
- Assistência Médica. - Previdência Privada. - Seguro de vida. - Vale Alimentação. Vale Refeição.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1383352/advogado#sthash.l6KQJqrm.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico - Contratos
Código da vaga: v1375594
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Agosto de 2016
Atividades:
- Elaboração e análise de contratos, com revisão das condições, cláusulas e riscos
envolvidos, para garantir segurança jurídica em todas as contratações;
- Elaboração e análise de distratos, notificações, aditivos, termos, rescisões,
convênios, acordos de confidencialidade entre outros;
- Atendimento e suporte à área comercial da empresa, envolvendo todo o processo
de contratação, desde a solicitação e análise da documentação inerente a cada tipo
de contrato até o efetivo fechamento do negócio;
- Consultoria jurídica para todas as áreas de negócio da companhia, bem como
pesquisa jurídica, abrangendo jurisprudência, doutrina e legislação, que auxiliem na
elaboração dos instrumentos contratuais;
- Participação no desenvolvimento de sistema voltado para a gestão de contratos,
com o objetivo de aperfeiçoar as análises, mitigar riscos e proporcionar aos
gestores e colaboradores, o acompanhamento de todas as fases das contratações e
a efetiva gestão dos instrumentos.
- Suporte na organização dos arquivos físicos e eletrônicos dos contratos.
- Suporte na gestão de marcas locais da empresa.
- Suporte na elaboração de relatórios gerenciais da área de contratos, com a
finalidade de informar as auditorias interna e externa.
Requisitos:
Formação superior cursando em Direito (4° e 5°) ou completo;
Inglês avançado (obrigatório);
Desejável vivência na área de contratos;
Benefícios: VT, VR, AM, AO, SV e PLR.
Horário: 8h as 17h
Local de trabalho: Vila Olímpia - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1375594/assistente-juridicocontratos#sthash.GdzAYjmZ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico (Calculista)
Código da vaga: v1383029
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016

Atividades:
Irá atuar na área jurídica, integrando na equipe trabalhista, sendo responsável por:
Análise de processos e elaboração de cálculos dos valores devidos em processos
trabalhistas e cíveis, elaboração de cálculos de contingência em todas as fases
processuais bem como o levantamento de informações em documentos dos
processos.
Benefícios: VA, Refeitório, Assistência Médica, Seguro de Vida, Estacionamento no
Local, Desconto em Produtos.
Requisitos:
- Ensino Superior completo em Direito, Contabilidade, Administração ou Economia;
- Boa base de cálculo de direito trabalhista e
- Disponibilidade para viagens.
Obs: A empresa fica localizada na Marginal Tietê/Zona Oeste de SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383029/analista-juridicocalculista#sthash.24Rj2yrn.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Jurídico
Código da vaga: v1365816
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Novo Lima / MG / BR
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016
REQUISITOS:
- Graduação de Direito em curso.
- Desejável conhecimento em relações consumeristas em território nacional PROCON/Juizado.
- Excel Avançado.
ATIVIDADES:
- Gestão de processos da área / Indicadores de Desempenho / Melhoria nos fluxos
do processo.
- Gestão do escritório de advocacia terceirizado / Implantação de ações de redução
e custos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1365816/auxiliarjuridico#sthash.D5l4ojAJ.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo de Gestão
Código da vaga: v1382928
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: Brasília / DF / BR
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
Atividades:
Irá apoiar em todas as rotinas administrativas em um projeto de melhoria dentro
de um grande cliente em Brasilia;
Apoio em controles e análises;
Criação e atualização de planilhas.
Necessário:
Ensino médico completo;
Domínio no pacote Office, principalmente Excel;
Disponibilidade em trabalhar no horário integral (8 horas/diárias)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382928/assistenteadministrativo-de-gestao#sthash.dnnuWqYC.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1382833
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Cabreúva / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
Pré-requisitos:
Superior completo ou cursando Administração, gestão em RH ou áreas correlatas.
Domínio do pacote Office.
Experiência profissional em processos da área de Administração de RH.
Conhecimento de sistema de gestão de RH.
Atividades:
Conferência de documentos, Marcação de exame admissional, Input da admissão
no sistema.
Conferência de documentos
Emissão das guias de Seguro Desemprego, Conferência documentação das
homologações, Programação dos desligamentos mensais.
Verificação de estabilidade e agendamento de exame.
Lançamentos dos desligamentos no sistema.
Envio de e-mail solicitando as rescisões para a folha.
Formalização do pedido de demissão. Solicitação de rescisão complementar.
Atendimento aos funcionários, Inclusão de funcionários no convênio odontológico e
farmácia.
Solicitação e cancelamento de VT, Emissão de PPP.
Separação de documentos para audiência trabalhista
Conferência e envio para pagamento das notas fiscais.

Reintegração de funcionário.
Local de Trabalho: Cabreúva/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382833/assistenteadministrativo#sthash.yd8fOCtV.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1383226
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Data de expiração: 16 de Agosto de 2016
Realizar vendas de produtos e serviços aos clientes de atacado, por meio de visitas
em transportadoras, frotistas, empresas de ônibus, autônomos e outros, buscando
atingir suas metas mensais e a satisfação e fidelização dos clientes.
Principais responsabilidades:
-> Atender telefone e clientes na loja;
-> Conferir, separar, enviar e arquivar os relatórios e documentos;
-> Realizar abertura diária do caixa da filial;
-> Finalizar o processo de venda. Conferir com o cliente os dados cadastrados,
forma de pagamento, serviços executados;
-> Receber, distribuir, preencher e enviar o controle de malote junto aos
documentos;
-> Atender transportadoras, liberando ou recebendo mercadorias de acordo com
conteúdo da nota fiscal.
Desafios:
Atender os cronogramas de acordo com rotinas, normas e leis estabelecidas.
Competências:
-> Comprometimento
-> Negociação
-> Planejamento e Controle
-> Relacionamento Interpessoal
-> Iniciativa
-> Organização
-> Flexibilidade
-> Comunicação
AV. DR. FRANCISCO JUNQUEIRA, 1351
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383226/assistenteadministrativo#sthash.cK3CAufF.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1383265
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Londrina / PR / BR
Quantidade de vagas: uma1
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
-Observar Tabela de Temporalidade para descartar documentos que não serão
microfilmados;
-Restaurar, com fita ou cola, documentos rasgados;
-Remover todos os grampos para que os documentos passem pelo scanner;
-Ordenar os documentos dentro do prontuário (forma de ingresso, matrícula, vida
acadêmica, conclusão);
-Pré cadastro no GED Unopar, gerando folha de capa com código de barras;
-Paginar todos os documentos do prontuário.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Ensino Médio Completo
HORÁRIO DE TRABALHO
De segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00.
LOCAL DE ATUAÇÃO
Unopar Piza
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383265/auxiliaradministrativo#sthash.Bqdk7Utw.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Administrativo
Código da vaga: v1383025
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Macaé / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
Requisitos:
- Ensino superior completo em Administração ou Contabilidade;
- Conhecimentos em Inglês;
- Conhecimentos em Pacote Office;
Atividades a desenvolver:
- Cadastro de colaboradores no SISPAT;
- Controle/atualização de ASO e documentação no SISPAT;
- Controle de férias;
- Controle e acompanhamento do sistema de folha de ponto;

- Interface de Obrigações trabalhistas junto ao RH.
Faixa salarial: R$2.500,00.
Benefícios:
- Vale-transporte;
- Ticket refeição;
- Assistência médica;
- Assistência odontológica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383025/coordenadoradministrativo#sthash.z79K4xQr.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativo
Código da vaga: v1381105
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Lençóis Paulista / SP / BR
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
Atribuições:
Acompanhamento de ocorrência de jornada;
Monitoramento das paradas não justificadas;
Monitoramento da saída atrasada do Centro de Coleta;
Monitoramento do retorno antecipado ao Centro de Coleta;
Acompanhamento online de ocorrências;
Monitoramento do retorno vazio ou com veículos sem completar a carga;
Justificativas de não positivação da programação;
Acompanhamento das metas semanais dos coletores;
Extrair relatórios do SAP, contato com coletores e supervisores.
•Excel intermediário;
•Experiência em monitoramento de veículos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1381105/auxiliaradministrativo#sthash.dz9dnNdG.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR DE CONTROLADORIA
Código da vaga: v1383327
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Curitiba / PR / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Agosto de 2016
Requisitos:
Formação: Administração / Engenharias / Contábeis / Outros.
Informática: Pacote Office Avançado (Excel avançado, desejável macro / VBA,
Access, Power Point, etc).
Idiomas: Inglês Fluente
Conhecimentos em controladoria / FP&A.
Desejável ter atuado em empresas de grande porte e com gestão matricial;
Disponibilidade para viagens;
Atividades:
Fechamento de mês, budget e revisões de budget,
Suporte a áreas e gestores de outras áreas (business partner);
Participação em grandes projetos (melhorias de processos, implantação de
sistemas e outros).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383327/coordenador-decontroladoria#sthash.YgMKu946.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno
Código da vaga: v1382779
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
Oportunidade temporária de trabalho, para cobrir período de licença maternidade.
Profissional formado em Ciências Contábeis ou Administração.
Analista Fiscal Pleno (CLT)
Salário: Negociável
Benefícios: seguro saúde Bradesco, seguro de vida sulamérica, previdência privada,
refeição no restaurante da empresa, vale transporte, entre outros.
Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira das 08h00min as 17h00min com
intervalo de 1 hora para descanso e refeição.
Experiência em:
•Apuração e retenção de PIS e COFINS, ISS, INSS, IRPJ, IRRF e CSLL.
•Obrigações acessórias (DCTF, DIRF, FCI, GIA, SPED FISCAL, SPED
CONTRIBUIÇÕES, RECOPI).
•(NFC-e, SAT).
Atividades:
•Atuar na execução de toda rotina fiscal, conferência de documentos fiscais de
entradas e saídas, elaboração de GIA, GIA-ST, SPED fiscal, SPED CONTRIBUIÇÕES,
Diferencial de alíquota, FCI.
•Assessoria e conferência fiscal junto às regionais.

•Controle de arquivos fiscais.
•Controle de certificados digitais.
•Geração e análise das seguintes obrigações DCTF, DIRF, ECF E PERDECOMP.
•Operações do RECOPI.
•Obtenção de certidões junto aos órgãos municipal, estadual e federal.
•Atendimento a auditoria e clientes internos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382779/analista-fiscalpleno#sthash.9ihCoCUG.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1382938
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
ATIVIDADES:
Contas a pagar.
REQUISITOS:
-Ensino médio / técnico concluído, ou superior cursando;
-Experiência na área;
-Conhecimentos no sistema ERP Totvs ou SAP.
HORÁRIO E LOCAL DE TRABALHO:
De segunda a sexta, das 09h às 18h48min. Região da Barra Funda.
R$2.000, 00 CLT + beneficios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382938/assistentefinanceiro#sthash.z1mWoeUo.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1382806
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016

Auxiliar atividade de contas a pagar, a receber e tesouraria.
- Auxiliar no controle do fluxo de caixa
- Auxiliar na elaboração de previsões de pagamento
- Auxiliar no faturamento
- Auxiliar na conciliação de contas bancárias
- Emissão de cheques e boletos de cobrança
- Realização de cobrança de títulos vencidos, baixas bancárias de títulos.
- Suporte à diretoria e gerência financeira
- Separação de documentos para licitações
- Auxílio na mensuração de dos saldos da empresa
- Auxílio na análise de crédito
- Atendimento aos fornecedores da empresa
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382806/analistafinanceiro#sthash.thMiG0P8.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Financeiro
Código da vaga: v1383065
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
Graduação completa em Administração, Contabilidade e afins.
Conhecimento avançado no pacote Office (principalmente Excel)
Inglês - fluente
08h00min às 17h00min, segunda a sexta.
Experiência:
Gestão de equipe;
Conhecer as rotinas administrativas e financeiras de freight forwarders;
Conhecer os processos e documentação específica dos freight forwarders;
Entender dos processos de comércio exterior - importação, exportação e aduana;
Suporte para análise e elaboração de relatórios gerenciais.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383065/coordenadorfinanceiro#sthash.J52zPbpM.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Controladoria de Supply Chain
Código da vaga: v1382886
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
Requisitos:
Formação em Administração de Empresas, Economia ou Ciências Contábeis;
Inglês avançado
Espanhol (desejável)
Conhecimentos:
Processos de Compras;
Rotinas de Manufatura / Estoque / Logística;
Informática: Excel/Word/Power Point (Avançado).
Atividades:
Coordenar atividades de planejamento de custos de material;
Análise dos custos reais VS plano;
Acompanhamento da evolução dos custos;
Acompanhamento de projetos de redução de custos;
Elaboração de relatórios.
Local de trabalho:
Sorocaba/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382886/coordenador-decontroladoria-de-supply-chain#sthash.isLp4U6D.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA PLANEJAMENTO FINANCEIRO PLENO
Código da vaga: v1382828
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
Buscamos Analista de Planejamento Financeiro para integrar a equipe América
Latina. Responsável pela elaboração e análise de relatórios da região
(consolidações, P&L e fluxo de caixa). Fornecerá análises e dados para as diretorias
e áreas de negócio – suporte decisões estratégicas.
Requisitos:
- Ensino Superior completo
- Experiência na área de planejamento financeiro
- Inglês fluente

- Espanhol avançado desejável
- Excel avançado
- Desejável experiência no sistema SAP
Vaga para atuar na Zona Sul de São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382828/analista-planejamentofinanceiro-pleno#sthash.foceFR7f.dpuf
www.vagas.com.br

Business Controller
Código da vaga: v1383215
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
- Responsável pela produção de relatórios financeiros mensais, assim como o
processo de orçamento anual.
- Desenvolve as estratégias de organização da controladoria através de
informações contábeis e financeiras.
- Responsabiliza-se pela supervisão de acordo com as políticas da empresa e
aplicação das Leis do IFRS.
- Em suas responsabilidades, incluem-se entrevistas, contratação, planejamento,
atribuições, direcionamento do trabalho, recompensa, disciplinar os colaboradores,
rever performances e direcionar as queixas para resolução de problemas.
Necessário inglês fluente.
Necessária experiência significativa em cargos de gestão.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383215/businesscontroller#sthash.4SfafGik.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO (A) - CONTENCIOSO CÍVEL (JUDICIAL)
Código da vaga: v1383434
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Agosto de 2016
Requisitos:
Formação Superior em Universidade reconhecida;

Experiência comprovada;
Boa fluência verbal e ótima escrita;
Desejável pós-graduação em área afim e inglês fluente.
Condições/benefícios:
Remuneração a combinar;
Pagamento em RPA (Recibo de Prestação de Serviço Autônomo);
Vale Transporte (Bilhete Único) e Vale Refeição de R$ 21,00/dia trabalhado;
Oportunidade de crescimento;
Obs.: Início imediato.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383434/advogado-acontencioso-civel-judicial#sthash.H5CaxYKn.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Tributário Pleno
Código da vaga: v1382753
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Agosto de 2016
Atribuições:
- Responsável pelos processos tributários da empresa (administrativos e judiciais);
- Gestão de escritórios externos;
- Gestão de provisões tributárias;
- Elaboração de reports em português e inglês para diretoria;
- Elaboração/renovação de Regimes Especiais;
- Representar a empresa junto aos órgãos da classe;
- Suporte no atendimento às auditorias e Fiscalizações.
- Atuação com maior foco em tributos indiretos.
Requisitos imprescindíveis:
- Ensino Superior Completo e OAB Ativo;
- Conhecimentos em contencioso tributário;
- Acompanhamento de "leading cases";
- Conhecimentos em tributos indiretos.
- Excel e PowerPoint intermediários;
- Inglês avançado.
Requisitos desejáveis:
- ICMS ST com foco em varejo;
- Disponibilidade para viagens.
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Bônus, Previdência
Privada, Refeitório no local.
Atuação de segunda a sexta das 08h00min às 17h48min.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382753/advogado-tributariopleno#sthash.dCXH7HC1.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1383486
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Agosto de 2016
Requisitos
● Inglês fluente
● Escolaridade mínima: Ensino Superior Cursando Secretariado, Administração ou
áreas afins.
● Disponibilidade para viagens
● Experiência com atividades de secretariado será considerada um diferencial
Responsabilidade
● Controle de documentos e reportes
● Suporte a Executivos brasileiros e expatriados
● Rotinas administrativas gerais
● Compra de passagens, controle de vouchers, outras atividades.
● Tradução de documentos, reportes, reuniões e convenções.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383486/assistenteadministrativo#sthash.ZqMMeSxc.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Executiva II (Efetiva)
Código da vaga: v1383395
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Agosto de 2016
Requisitos:
Formação Superior completo em Secretariado, Administração ou áreas
correlacionadas;
Pacote Office completo;
Inglês nível Intermediário;

Vivência com SAP será um diferencial;
Experiência em assistência à Executivos.
Atividades:
Apoio administrativo para diferentes áreas; Reuniões e organização de eventos;
Organização de viagens;
Controle os custos (despesas de viagem);
Lançamento em sistema SAP;
Pagamento de Fornecedores;
Organização de agenda dos Executivos;
Responsável por controles, recepção, coleta de assinaturas, cópias e distribuição de
documentos.
Local de Trabalho:
São Paulo - Zona Sul
Remuneração e benefícios:
Salário à combinar;
Vale-transporte;
Vale-refeição;
Seguro de Vida;
Assistência Médica;
Assistência Odontológica;
Previdência Privada;
PLR;
Entre outros benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383395/assistente-executiva-iiefetiva#sthash.tDD8DI2L.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1383402
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Agosto de 2016
Empresa multinacional, de grande porte, presente em 48 países, do ramo de
prestação de serviço, contrata Gerente Financeiro, para trabalhar em São PauloCapital (zona sul).
Descrição Sumária:
Reportando-se ao CFO no Brasil e VP Financeiro LATAM, o profissional
desempenhará as seguintes funções:
- Assegurar o controle de todas as atividades ligadas à área financeira e de
controladoria;

- Gerir a tesouraria, envolvendo controle e projeção do fluxo de caixa, incluindo a
análise e elaboração de relatórios diários e cash management (Contas a pagar e
Contas a receber);
- Estabelecer relacionamento com bancos, incluindo a negociação, captação e
aplicação de recursos;
- Estabelecer os procedimentos para orçamento, pricing e gestão de risco,
alinhados as melhores práticas;
- Implantar processos e governança;
- Apresentar resultados para a Diretoria no Brasil e para o Vice Presidente LATAM.
Requisitos da função:
- Formação completa em Ciências Contábeis, Administração e/ou Economia;
- Pós-Graduação ou MBA é desejável;
- Inglês fluente é imprescindível;
- Experiência profissional em empresas de grande porte ou outras multinacionais;
- Já ter trabalhado no conceito de contabilidade IRFS;
- Forte perfil hands-on;
- Conhecimento da lei SOX.
Salário: Conforme política Interna (deve ser mencionada a última remuneração e a
pretensão salarial - sem essas informações, a candidatura será desconsiderada).
Oferecemos: VR, VT, VA, SV, AM, AO.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383402/gerentefinanceiro#sthash.Ju2EITAp.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1383413
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 24 de Agosto de 2016
ATIVIDADES
Irá atuar como Assistente Fiscal e será responsável por:
- Emissão de Nfe;
- Análise de NCM;
- Tributações;
- Fechamento fiscal; e.
- Obrigações acessórias.
REQUISITOS
- Ensino Superior completo;
- Experiência com Microsiga Protheus; e.
- Experiência com Nfe.
LOCALIZAÇÃO

Vila Leopoldina – São Paulo (Ao lado da estação Imperatriz Leopoldina)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383413/assistentefiscal#sthash.RnbIfl4k.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Jr.
Código da vaga: v1377597
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
Análise de contratos de prestação de serviços, contas a pagar, contato com áreas
internas e fornecedores, elaboração de planilhas de controle, entre outras
atividades.
Graduação completa ou cursando (preferencialmente cursos de Administração,
Contabilidade, Gestão Financeira, outros).
Experiência em contas a pagar e análise de contratos de locação e de fornecimento
Conhecimento de Excel, Word e Internet.
Vaga efetiva
Zona sul de SP
Horário comercial de 2ª a 6ª
Salário compatível com o mercado + benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377597/analista-decontroladoria-jr#sthash.p0JVsCp7.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1383482
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Agosto de 2016
Vaga Efetiva
Local: Barueri - Próxima ao Shopping Tamboré
Horário: Segunda à Sexta, horário comercial.
Salário: A combinar

Benefícios: Vale transporte ou auxilio combustível, Restaurante na empresa, Vale
alimentação Assistência médica e odontológica, Seguro de vida, Participação nos
lucros.
Requisitos:
Formação completa em Contábeis, Administração, Economia ou Engenharia.
Experiência em rotinas de contas a pagar e receber, contábil e controladoria.
Usuário de Microsiga.
Conhecimento avançado em Excel e Power Point.
Desejável conhecimento avançado em inglês e/ou espanhol.
Principais atividades:
Contas a pagar e receber;
Fluxo de caixa;
Análise de crédito;
Operações de câmbio;
Relatórios gerenciais;
Controle de despesas;
Controle de receitas;
Auxílio e participação no fechamento contábil;
Controle de provisões.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383482/analistafinanceiro#sthash.X7Kzyywy.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista Júnior - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: jurídico (escritório)
Região / Bairro: Avenida Paulista
Requisitos:
Com carteira OAB.
Necessário alguma experiencia na área trabalhista.
Vontade de aprender.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$1500,00
Benefícios: Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Advogado Júnior - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Atividades:
Acompanhamento processual cível / criminal.
Petições (defesa / iniciais).
Análise de contratos
Diligências (fórum / delegacias / órgãos públicos).
Requisitos:
Imprescindível carteira da ordem.
Experiências anteriores nas áreas cível e trabalhista.
Disponibilidade para viagens.
Conhecimento em elaboração de parecer (riscos de ação).
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Farmacêutica, Convênio Médico, Convênio Odontológico,
Seguro de Vida, Outros.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Supervisor de Departamento De Pessoal - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Atividades:
Fechamento da folha, cálculos rescisórios, homologação, controles de PIS, rais,
Dirf, FGTS, IRRF, caged, INSS e contribuições sindicais.
Admissão, demissão, férias, fechamento do ponto eletrônico, controle dos
afastados, homologações, acompanhar o processo trabalhista de acordo coletivo e
realizar a negociação quando necessário, controlar a confecção da folha de
pagamento e ponto informatizado, liderança de equipe.
Entre outras atividades
Requisitos:
Graduação em administração, direito ou gestão de recursos humanos.
Experiência como supervisor de departamento de pessoal e todas as rotinas do
setor, fechamento da folha, homologação.
Controles de PIS, rais, Dirf, FGTS, IRRF, caged, INSS e contribuições sindicais.
Admissão, demissão e toda rotina de departamento de pessoal.
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.cadernonacional.com.br

Assistente Jurídico - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: jurídico (escritório)
Região / Bairro: Barra Funda
Requisitos:
Experiência na área jurídica trabalhista / acordos
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Convênio Médico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Advogado Penitenciário - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Atividades:
Organização e feitura de prazos relacionados às demandas previdenciárias e
tributárias
Atendimentos ao cliente tanto na modalidade presencial quanto por telefone
Realização de audiências e atendimentos no interior do estado
Pesquisas de jurisprudência, elaboração de petições inicias e distribuição de tarefas
com estagiários.
Requisitos:
Formação em direito e experiência na área de atuação
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira

Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador Jurídico - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Atividades:
Gestão de equipe, acompanhamento de processos, de metas a serem atingidas,
orientações aos advogados, gestão de carteiras de clientes, relatórios e
comparações.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$4001 à R$5000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Administrativo - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: locação (veículos)
Atividades:
Atuar com folha de pagamento, encargos sociais? E social controle de jornada
Ponto, totvs, Honda, Dimep.
Requisitos:
Conhecimento com folha de pagamento e compra de benefícios
Conhecimento no sistema BH bus
Pacote Office intermediário
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 Refeição, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar Administrativo - Assis
Descrição Detalhada
Atividades:
Responsável pela subsedes da empresa na cidade de Assis, atendendo as empresas
da região, representando a entidade nas homologações.
Desejável conhecimento / experiência com cálculos trabalhistas
Requisitos:
Disponibilidade para pequenas viagens, inclusive treinamento em são Paulo pelo
período de 15 dias.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: a combinar
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar de Escritório - Jundiaí
Descrição Detalhada
Requisitos:
Experiência em rotinas administrativas, com noções em informática.
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, Cesta Básica.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Recursos Humanos - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Atuará em todos os subsistemas com foco em
Seleção e treinamento.
Visão ampla e estratégica do negócio.
Formulação e apresentação de indicadores.
Acompanhamento de colaboradores.
Requisitos:
Ensino superior em administração, Rh ou psicologia.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Convênio Médico, Convênio Odontológico, PLR, Vale
Alimentação, Convênio Médico, Convênio Odontológico, PLR, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Recursos Humanos / Departamento De Pessoal - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Zona Oeste
Atividades:
Lançamento, acompanhamento e conferência de folha de pagamento para isso é
necessário saber fazer cálculos de horas extras, adicional noturno, periculosidade,
insalubridade, férias, rescisão, encargos.
Realizar a manutenção do ponto eletrônico compra de benefícios (VT, vr), auxílio na
administração da assistência médica e odontológica.
Requisitos:
Ter bons conhecimentos sobre legislação trabalhistas
Realizar o processo seletivo desde o inicio: divulgação da vaga, recrutamento dos
cv´s, realizar entrevistas, dinâmica de grupo quando necessário, montar parecer de
entrevista, aplicação e análise de inventário comportamental, indicar para o gestor
da área.
Será a pessoa com quem os colaboradores tirarão duvidas sobre folha de
pagamento, ponto, benefícios, será preposta em homologações e eventuais
processos trabalhistas.
Superior completo.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira

Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$3501,00 à R$4000,00
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.vagas.com.br

Assistente de Departamento De Pessoal - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Processo admissional e rescisório.
Folha de pagamento.
Controle de férias.
Controle vale-transporte.
Controle do registro de ponto (eletrônico) e benefícios.
Requisitos:
Ensino superior (cursando) em administração, recursos humanos e/ou
contabilidade.
Experiência com legislação trabalhista e fiscal.
Experiência em processos de admissão, rescisão, homologações em sindicatos,
férias, ponto eletrônico, elaboração e conferência de folha de pagamento.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio Odontológico,
Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Estacionamento,
Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Alimentação no
Local, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Estacionamento, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.vagas.com.br

Auxiliar Financeiro - Fortaleza
Descrição Detalhada

Segmento: indústria (aço)
Atividades:
Auxiliar financeiro, fluxo de caixa, controle contas á pagar e receber, nota fiscal
eletrônica, suprimento de compras e departamento de pessoal básico.
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

Auxiliar Fiscal - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Competências Essenciais:
Toda rotina de departamento fiscal, apuração de tributos federais e municipais,
declarações federais, emissão de nota fiscal eletrônica.
Competências Técnicas:
Experiência anterior na função.
Segundo grau completo
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, PLR.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Financeiro - Campinas
Descrição Detalhada
Experiência na função.
A empresa oferece:
Salário: a definir + convênio médico + convênio odontológico + va + VT.

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

Assistente Contábil / Financeiro - Jacareí
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Atividades:
Atuar com reembolso de despesas de funcionários e baixas de pagamentos, suporte
à área fiscal e contábil, relacionamento com clientes internos e fornecedores.
Realizar cadastro de contas bancárias no sistema, conferências de pagamentos,
recebimentos de malotes e geração de arquivo de pagamento para envio ao banco.
Realizar auditoria de pagamentos, classificação contábil, orçamento e planejamento
financeiro.
Efetuar o lançamento de folha de pagamento para transferência bancária, entre
outras atividades do setor financeiro.
Requisitos:
Necessário conhecimento técnico nas atividades propostas e conhecimento em
alimentação de sistema financeiro.
Experiência com entrada de notas fiscais, baixa de cobrança, arquivos diversos,
controle de adiantamento e fundo fixo.
Formação na área de administração, contabilidade, ciências contábeis ou gestão
financeira.
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

Contador - Jundiaí
Descrição Detalhada
Requisitos:
Crc ativo
Inglês fluente
Disponibilidade para viagens.
Experiência na função.
Dias da Semana: Não Informado

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

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

Supervisor Fiscal - Taubaté
Descrição Detalhada
Necessário residir na região
Vasta experiência na função em indústria.
Superior em ciências contábeis, administração de empresas e afins.
Curso de especialização na área (desejável).
Domínio do sistema sap.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Controladoria Sênior - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Requisitos:
Curso superior completo em administração, economia, ciências contábeis.
Indispensável experiência com sistema SAP, Excel avançado e inglês fluente
(leitura, conversação e escrita).
Experiência no setor de controladoria industrial, realizando toda a análise de
despesas, análise de investimentos, análise de viabilidade de projetos, pay back.
Controle com custos de produção, fechamento de custos de produção dos produtos.
Conhecimentos de ativo fixo, acompanhamento de inventários e auditorias.
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 Contábil - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Centro
Atividades:
Análise e lançamentos contábeis, classificação de documentos, conciliação de
contas, lançamento de folha de pagamento e provisões, apuração de balancetes
mensais, anual, cálculo de depreciação do ativo permanente, confecção de ecd
contábil, entre outras atividades.
Requisitos:
Ensino médio completo
Experiência anterior na função
Experiência anterior com software de contabilidade
Ensino superior cursando
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
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

Advogado Tributário Pleno
Código da vaga: v1386277
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
Pré-requisitos:
Ensino superior completo em Direito.
Pós-graduação ou Especialização em curso ou completo em Direito Tributário
Inglês intermediário.
Conhecimento de Legislação tributária e jurídica relacionada a aspectos tributários.
Atividades:
Coordenar o contencioso judicial tributário, em especial na discussão das
estratégias dos casos e no acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos
escritórios externos.
Atender consultas tributárias relacionadas ao cotidiano da companhia, bem como
aos principais projetos em andamento.
Analisar a fundo as novas legislações tributárias e seus impactos para a Cia;
Participar das reuniões de oportunidades tributárias, trazendo ideias e elaborando
estudos para sua implementação.
Apoiar na elaboração do orçamento da área;
Elaborar o BSRE no que se refere aos processos tributários.
Local de trabalho: Zona Sul de SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386277/advogado-tributariopleno#sthash.RkugmFkn.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Cível Sênior
Código da vaga: v1385921
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016

Principais atividades desenvolvidas do cargo:
Responder a consultas simples para questões relacionadas a dúvidas das áreas de
negócio (marketing, produtos, cobrança, etc); Elaborar pareceres de viabilidade de
novos projetos, considerando avaliação de risco baseada na jurisprudência e nas
normas especiais; Emitir orientações internas, com base no exame de legislações
locais e decisões com impacto no negócio CSF; Apoiar na gestão estratégica da
carteira cível, fazendo o acompanhamento de casos relevantes; Reavaliar as linhas
de defesa dos escritórios e estabelecer pontos de melhoria, visando ganho de
eficiência; Revisar as teses recursais de acordo com o entendimento dos Tribunais a
fim de aumentar as chances de êxito nos processos do banco; Manipular a carteira
de processos atual para identificação de oportunidades e ajuste de estratégia;
Consolidar os reportes da área, com análise crítica dos indicadores; Elaborar
apresentações objetivas para os comitês executivos do banco.
Conhecimento Técnico Necessário:
Direito Civil, Direito do Consumidor, Processo Civil e Procedimentos de PROCON.
Preferencial do segmento bancário e mercado de cartões
Informações Adicionais:
- Salário: Compatível com o mercado;
- Benefícios: Vale transporte, vale refeição e refeitório no local, vale alimentação,
assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, PLR, convênio
farmácia e previdência privada;
- Horário: Das 08h00 às 18h00;
- Local de trabalho: Zona Sul de São Paulo, próximo ao Shopping Morumbi;
- Modalidade contratual: CLT.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385921/advogado-civelsr#sthash.HXi70Q0f.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Tributarista Jr.
Código da vaga: v1386071
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Setembro de 2016
Área tributária, com foco de atuação na consultoria e no contencioso.
Atuação no contencioso administrativo e judicial, desde a análise e definição da
estratégia a ser adotada até a elaboração das peças relacionadas ao caso. O
profissional também irá atuar na consultoria com elaboração de opiniões legais
envolvendo temas sobre os mais variados tributos e assuntos fiscais.
Remuneração: a combinar.

Benefícios: Vale refeição; Vale transporte ou auxílio parcial para estacionamento,
gratificação de final de ano e bonificação anual de acordo com a avaliação de
desempenho.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386071/advogado-tributaristajr#sthash.LSIXcBtB.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado - SP
Código da vaga: v1385932
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
Atividades:
Atuar com análise e elaboração de contratos, confecção de notificações e contra
notificações extrajudiciais e administração das finanças.
Fazer análise processual, com a elaboração de diversas petições, tais como iniciais,
contestação, réplica, memoriais, embargos de declaração, apelação, agravo de
instrumento, recurso especial e extraordinário.
Atuar com administração de passivo judicial e extrajudicial e reestruturação da
empresa e gestão de crises.
Fazer administração de contatos, auditorias diretas e atendimento pessoal de casas
de apoio (nacional e internacional), com a realização de reuniões periódicas.
Atuar com operações de sistema informatizado de controle processual.
Interface com escritório de Advocacia parceiro.
Requisitos:
Formação superior completa em Direito, preferencialmente com Pós-graduação ou
MBA.
Possuir registro na OAB.
Idioma: Inglês avançado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385932/advogadosp#sthash.4FrjB3sy.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1386250
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
- Vaga CLT
- Local de Trabalho: Região da Av. Paulista
- Irá atuar com contas a pagar; envio de documentos a outros departamentos;
controle de material de escritório; controle de trabalhos externos como: (motoboy
e correios);
Atendimento telefônico; Agendamento de salas de reunião, pedido de coffee break,
organização da sala; controle de viagens.
- De segunda a sexta das 9h às 18h
- Faixa salarial a combinar + benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386250/assistenteadministrativo#sthash.Nh3anSlV.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Sênior
Código da vaga: v1385938
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
Atividades:
• Interagir com bancos, órgãos públicos, fornecedores e clientes;
• Preparar e controlar os pagamentos a fornecedores;
• Elaborar fluxo de caixa;
• Negociar aplicações financeiras e outros produtos bancários;
• Interagir com o departamento contábil e fiscal;
• Atuar como preposto da empresa junto ao DRT;
• Executar a rotina de admissão e desligamento de colaboradores.
Requisitos:
• Formação: Superior Completo;
• Informática: pacote Office avançado;
• Idiomas: inglês avançado;
• Experiência/Conhecimentos: Experiência generalista na área administrativo.
Informações Adicionais:
• Salário: compatível com o mercado;
• Benefícios: vale transporte, vale refeição, assistência médica e seguro de vida;

• Horário: das 8h00 às 18h00;
• Local de trabalho: zona sul de São Paulo;
• Modalidade contratual: Efetivo;
• Outros: não se aplica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385938/analistaadministrativo-senior#sthash.fUoGSn5H.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE FINANCEIRO
Código da vaga: v1386355
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
Graduação em Ciências Contábeis, Economia ou Administração de Empresas.
Desejável pós-graduação na área financeira.
Imprescindível carreira desenvolvida em indústria.
Principais atribuições: gestão de fluxo de caixa, controle do orçamento, captação de
recursos financeiros, gestão de custo financeiro, risco de crédito, contas a pagar a
receber, tesouraria internacional, gestão de equipes.
Conhecimentos em ferramentas de gestão e Excel avançado.
Local de Trabalho: região de Sorocaba/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386355/gerentefinanceiro#sthash.rURJwRx7.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Contabilidade
Código da vaga: v1386036
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
Descrição Sumária do Cargo: Desenvolver e implantar ações para o cumprimento
da legislação vigente, liderando os processos relacionados à contabilidade e
recolhimento fiscal.
Requisitos:
- Escolaridade: Graduação em Ciências Contábeis.

Desejável pós-graduação em Controladoria / Finanças ou áreas correlatas.
- Exigências Legais Requeridas: CRC ativo
- Experiência necessária: Imprescindível experiência na área Hospitalar.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386036/gerente-decontabilidade#sthash.eLZSdzLN.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1385950
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
- Atuação com sistema integrado;
- Lançamento e controle de produtos em estoque;
- Emissão de nota e cupom fiscal;
- Administração de contas a pagar e a receber;
- Administração do departamento de pessoal da própria loja (em torno de seis
funcionários).
Local - Zona Sul
Salário - 2000,00 + vale-transporte
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385950/assistenteadministrativo#sthash.4OE9Prn7.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Controladoria
Código da vaga: v1384412
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Agosto de 2016
Atividades:
- Definir e redesenhar em conjunto com o Gerente Geral papeis e responsabilidades
da área, gestão de fluxo de informações entre negócio/ gerencial e contabilidade;

- Preparação de informações gerenciais;
- Atendimento às unidades de negócios no Brasil e as subsidiárias no exterior;
- Atender as demandas da Alta Administração, Comitê de Auditoria, etc., sobre
informações gerenciais financeiras;
- Garantir o cumprimento e atendimento às demandas de eventuais reguladores,
tais como CVM/SEC;
- Aperfeiçoar a qualidade e consistência das informações financeiras gerenciais por
meio de aderência as normas e políticas da Companhia, para as entidades no Brasil
e no exterior (consistência na contabilização e apresentação), usando as
funcionalidades do SAP;
- Garantir a aderência das informações financeiras das empresas VMH às normas
contábeis e o manual de políticas contábeis da Companhia;
- Tratar assuntos contábeis de maior complexidade e/ou maior risco inerente de
erros e propor soluções/ sugestões sobre contabilização.
Requisitos:
- Experiência com Contabilidade Internacional (IFRS) em empresa multinacional de
capital aberto (Big4);
-Idioma: Inglês fluente.
Local de Trabalho:
But anta - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384412/gerentecontroladoria#sthash.nhvqaemQ.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1386395
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Agosto de 2016
Formação:
- Superior cursando – Administração, Contabilidade, Economia ou Direito.
Conhecimentos:
- CPJ, certidão, ato de infração, licitação, certidão negativa/positiva, credito
tributário e órgãos públicos.
Atividades:
- Atividades internas e externas a órgãos públicos.
Horário:
- das 8h00 as 18h00, de segunda a sexta.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386395/assistentefiscal#sthash.HFKhUt2W.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Business Intelligence Sênior
Código da vaga: v1386120
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
Formação:
Administração, Engenharia, Estatística, Sistemas, Economia, Física e Matemática.
Responsabilidades:
Responsável por desenhar, implementar, validar e monitorar todas as
parametrizações, regras e políticas de Crédito e Cobrança implementadas nos
motores de decisão da empresa.
Avaliar as árvores / fluxos buscando oportunidades para redução de custos,
automatização dos processos e maximização dos resultados.
Principais atividades:
Responsável por desenhar, implementar, validar e monitorar todas as
parametrizações realizadas nos motores de decisão;
Interagir, dar suporte (a erros e customizações) de parametrização as demais áreas
da empresa;
Criar campanhas desafiadoras;
Documentar as políticas e alterações realizadas;
Criar controles e relatórios para monitoramento das políticas;
Realizar análises / estudos que visem aperfeiçoar as políticas já implementadas;
Enriquecimento de bases (back test) e estudos ad-hoc;
Conhecimento Técnico Sugerido:
Motores: Crivo e NeuroTech;
Banco de Dados PL/SQL/Oracle;
Pacote Office (Excel, Access e Power Point) Nível Avançado – Necessário;
Qlikview (diferencial);
Perfil / Habilidades:
Experiência na área de Risco de Crédito;
Experiência com a ferramenta Crivo;
Conhecimento em lógica de programação;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386120/analista-de-businessintelligence-senior#sthash.tL9mlFj7.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista em Controladoria/Fiscal
Código da vaga: v1385505
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Agosto de 2016
Responsabilidades:
Constante comunicação com empresa terceirizada responsável pela contabilidade
local das empresas do grupo, atuando na análise de balancete mensal, análise da
base de cálculo dos impostos a recolher de fornecedores (ISS, INSS, IRPJ, PCC),
análise da base de cálculo de impostos sobre o faturamento (PIS, COFINS, IRPJ,
CSLL), cobrança de entrega de obrigações dentro do prazo estipulado pela empresa
e cobrança e análise de obrigações fiscais, como SPED, ECF, Durex, CBE, Siscoserv,
Censos e outras. Conciliações contábeis de livros locais e contabilidade
internacional.
Fechamento de câmbio de valores recebidos e remessas ao exterior, renovação de
procurações bancárias e certificados digitais, emissão de certidões negativas
federais, estaduais e municipais e resolução de possíveis problemas nas mesmas.
Cadastro de novos clientes, através do preenchimento de formulários.
Requisitos:
- Excel Avançado;
- Inglês Avançado;
- Formação: Ciências Contábeis com CRC ativo.
Benefícios:
- Assistência Médica;
- Assistência Odontológica;
- Vale Refeição;
- Vale Transporte;
- Seguro de vida;
- PL atrelado a metas.
Local:
-Rio de Janeiro - RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385505/especialista-emcontroladoria-fiscal#sthash.O1DycSsm.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1386260
Nível hierárquico: Pleno
Local: Hortolândia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
Atribuições do Cargo:
Superior Completo Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Economia;
Excel Intermediário/Avançado;
Conhecimento com o Sistema SAP, PW Sati ou Mastersaf;

Experiência e foco com impostos indiretos;
Apuração de Impostos (ICMS-OP, ICMS-ST, IPI, ISS, PIS);
Obrigações Acessórias (SPED, Gia, Gia ST);
Escrituração Fiscal;
Benefícios:
- Plano médico
- Plano odontológico
- Seguro de vida
- Refeição
- Ticket Alimentação
- Transporte
- Medicamentos (Fabricação Própria)
Por favor, caso você seja um candidato PCD, pedimos que inclua o laudo médico
em sua candidatura.
Obrigada, Equipe de Recrutamento e Seleção.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386260/analistafiscal#sthash.jIVpLZXc.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR CONTÁBIL E FISCAL
Código da vaga: v1386237
Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
Coordenar as equipes contábil e fiscal, distribuição tarefas de forma a otimizar os
processos, visando a qualidade e assertividade da informação;
Garantir a qualidade e coerência da Contabilidade Local GAAP e para reporte;
Acompanhar a contabilidade das sucursais no exterior, de forma a garantir o
atendimento aos prazos;
Garantir a qualidade e coerência da consolidação dos dados das sucursais na
matriz;
Preparar análises mensais do balanço e resultado, com justificativas para as
distorções;
Atender à auditoria externa da matriz;
Revisar a apuração de impostos;
Acompanhar / enviar as obrigações fiscais acessórias, garantindo o atendimento
aos prazos;
Dar suporte contábil e fiscal às demais áreas da empresa;
Acompanhar as legislações contábil e fiscal;

Preparar os relatórios contábeis internos e externos, visando assegurar a
disponibilidade de informações gerenciais corretas para dar adequado suporte ao
processo decisório.
COMPETÊNCIAS NECESSARIAS:
IFRS;
Legislação Tributária Federal, Estadual e Municipal;
Informática: Pacote Office, Internet;
Inscrição regular no CRC;
ERP, preferencialmente SAP.
COMPETÊNCIAS DESEJAVEIS:
Conhecimento intermediário em espanhol / inglês.
FORMAÇÃO:
Curso Superior em Ciências Contábeis;
Desejável especialização.
BENEFÍCIOS:
Ticket-refeição;
Vale-transporte;
Assistência Médica e Odontológica;
Previdência Privada;
Politica de subsídio para bolsa de Pós-Graduação e Idiomas.
HORÁRIO DE TRABALHO:
Integral (8h às 18h)
LOCALIDADE:
Escritório de Belo Horizonte / MG
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386237/coordenador-contabile-fiscal#sthash.zJOR4kd6.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL SR
Código da vaga: v1384019
Nível hierárquico: Sênior
Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Agosto de 2016
Atribuições:
Análise da natureza das atividades da pessoa jurídica e respectivas receitas, custos
e despesas envolvidas, Análise do enquadramento da sociedade aos regimes de
tributação previstos em lei análise da composição da base de cálculo IR/CS
(exclusões e adições);
Análise da composição da base de cálculo/critérios da apuração PIS/CONFINS
(cumulativo e não cumulativo);

Análise dos procedimentos adotados para cálculo e recolhimento das contribuições,
inclusive incidentes na importação de mercadorias e serviços; Confronto dos
valores apurados com informados na DCTF, SPED, PIS/COFINS, ECF;
Análise da consistência das informações das obrigações acessórias;
Análise e apuração ISS próprio e retido e obrigações municipais vigentes;
Apuração obrigações federais, estaduais e municipais. Requisitos:
Superior completo.
Domínio de planilhas eletrônicas.
Conhecimento em tributos federais, estaduais e municipais.
Horário de Trabalho: Horário comercial de segunda a sexta-feira.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384019/analista-fiscalsr#sthash.pynXwY8m.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE CONTAS A RECEBER - PAVUNA
VAGA TEMPORÁRIA DE três MESES PODENDO SER ESTENDIDO
Principais atividades:
·
Desenvolver atividades na área financeira, retaliativas a contas a receber.
·
Assegurar-se do recebimento dos créditos
·
Fazer levantamentos e análises de fluxo dos recebimentos
·
Verificar a exatidão de valores e documentação envolvida, administrando
fluxo de caixa para aplicações e pagamentos.
Descrição da vaga:
Salário: R$ 2.000,00
Benefícios: Vale transporte + Refeição no local
Local de trabalho: Pavuna
Horário: Segunda a Sexta-feira em horário comercial.
Buscamos candidatos (as) com os seguintes requisitos:
·
EXPERIÊNCIA EM CONTAS A RECEBER
·
ENSINO SUPERIOR CURSANDO OU COMPLETO
OS (AS) INTERESSADOS (AS) DEVEM ENVIAR O CURRÍCULO PARA:
vinicius.souza@afamar.com.br
Não se esqueça de colocar no Assunto: ANALISTA DE CONTAS A RECEBER

AUXILIAR CONTÁBIL OU FISCAL / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Escritório de contabilidade tradicional e no mercado há mais de 35 anos atuando
em Campinas e região está com uma vaga(s) em aberto para Campinas.

Responsabilidades: Auxiliar a Gerente do Departamento em toda a rotina contábil e
colaborar pró ativamente na melhoria dos resultados e processos.
Requisitos: Mulheres. Ensino Médio Completo. Diferencial ensino técnico/superior
completo ou cursando na área. Experiência comprovada de no mínimo três anos e
conhecimento na rotina do departamento contábil. Organizada, dinâmica,
capacidade de comunicação, facilidade de relacionamento, trabalho em equipe, boa
fluência verbal e escrita. Cordialidade no atendimento aos clientes é imprescindível.
Salário: R$ 1.350,00
Benefícios: Vale transporte, vale refeição, 50% plano de saúde, 50% plano
odontológico e seguro de vida em grupo. Após o período de experiência, o salário
será revisado.
Observações: Jornada de Trabalho: Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h
as 17h. Serão analisados somente os currículos com experiência comprovada nos
pré-requisitos da vaga.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recrutamentocontabil.esc@gmail.com com a sigla CONT 01/2016 no campo assunto
até o dia 31/08/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Contábil ou Fiscal no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

FINANCEIRO - CONTAS A PAGAR / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
Franquia do ramo alimentício está com uma vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Garantir que todas as obrigações financeiras das empresas
sejam cumpridas nas datas acordadas com os fornecedores, garantir que nenhum
pagamento seja efetuado em duplicidade e sem a devida aquisição do produto ou
prestação de serviço, garantir a integridade das movimentações financeiras e
garantir o controle de reembolsos de funcionários / KPI\'s da área / Geração de
Relatórios analíticos e consolidados de contas a pagar e movimentações financeiras.
Requisitos: Ensino Superior Completo em Administração, Contábeis ou áreas a fins.
Experiência em Contas a Pagar, Relatório Analíticos e Consolidados, Fluxo de Caixa,
Excel Intermediário e Controles da área. Residir em Sumaré, Nova Odessa ou
Campinas.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: Contratação CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Kátia para o email rh@mrmix.com.br com a sigla Contas apagar no campo assunto até o dia
08/08/2016.
Veja outras vagas de Financeiro - Contas a Pagar no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Analista de Recursos Humanos
Código da vaga: k4231-82
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 29/07/2016
Previsão de encerramento: 17/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2akVxEA

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k1982-52
Ramo da empresa: Comércio - Distribuição de Produtos Químicos
Cidade: Biguaçu/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 29/07/2016
Previsão de encerramento: 26/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2akVxEz

ASSISTENTE FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Emitir nota fiscal, gerar boletos, efetuar pagamentos
eletrônicos, cobrar os clientes inadimplentes, realizar a conciliação bancária, gerar
relatórios financeiros, gerenciar os vencimentos/renovações dos contratos de
prestação de serviço.
Requisitos: Feminino. Cursando Superior na área Financeira ou afins. Experiência
na área. Conhecimento Excel, Word, Internet, boa redação, boa comunicação,
noções de contabilidade.
Salário: R$ 1.300,00

Benefícios: Vale refeição 20,00 por dia, vale transporte, convênio farmácia,
convênio IBDEC Cursos, convênio ESAMC.
Observações: Horário Comercial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email curriculo2@personnallise.com.br com a sigla Financeiro no campo assunto até
o dia 15/08/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE FINANCEIRO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIV / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
IPLACE- IGUATEMI CAMPINAS está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: - Rotina pertinente ao caixa
Requisitos: - Experiência na Função de administrativo - Disponibilidade de horário
Salário: a combinar
Benefícios: VT+ VR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de JESSICA para o email curriculo.iplacecampinas@gmail.com com a sigla ADM no campo assunto até o
dia 20/08/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Técnico Administrativa no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ASSISTENTE DE DP / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: - Compra de benefícios - Fechamento ponto eletrônico Apuração de informações para fechamento de folha de pagamento - Atendimento a
funcionários - Férias - Rescisões - Admissões - Demais rotinas da área
Requisitos: - Formação em Recursos Humanos e áreas correlatas - Experiência na
área de Departamento De Pessoal
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico e
Odontológico.
Observações: Enviar currículo no corpo do e-mail com pretensão salarial. Currículos
sem pretensão serão EXCLUÍDOS.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
recruta.dp01@gmail.com com a sigla DP no campo assunto até o dia 19/08/2016.
Veja outras vagas de Assistente de DP no Emprega Campinas. É 100% grátis!

AUXILIAR DE RH / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa situada no ramo de telecomunicações há mais de 20 anos está com uma
vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Realizar recrutamento e seleção e cuidar da rotina de
departamento de pessoal.
Requisitos: Maior de 18 anos, necessário ensino médio completo, conhecimento em
Excel, conhecimento em processo de recrutamento e seleção e noção de
departamento de pessoal.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: Vale Refeição + Vale transporte + plano de saúde + celular corporativo
Observações: Vaga efetiva, horário de trabalho de segunda à sexta das 07 às 17.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ana para o e-mail
ana.mazucatto@lidertel.com.br com a sigla RH Campinas no campo assunto até o
dia 29/08/9201.
Veja outras vagas de Auxiliar de RH no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k4231-78
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Barreiras/BA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 28/07/2016
Previsão de encerramento: 31/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2aiy6f4

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k479-666
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma

Data de abertura: 28/07/2016
Previsão de encerramento: 30/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2aiytWM

ASSISTENTE FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Personnallise em parceria com empresa está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Emitir nota fiscal, gerar boletos, efetuar pagamentos
eletrônicos, cobrar os clientes inadimplentes, realizar a conciliação bancária, gerar
relatórios financeiros, gerenciar os vencimentos/renovações dos contratos de
prestação de serviço.
Requisitos: Feminino. Cursando Superior na área Financeira ou afins. Experiência
na área. Conhecimento Excel, Word, Internet, boa redação, boa comunicação,
noções de contabilidade.
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: Vale refeição 20,00 por dia, vale transporte, convênio farmácia,
convênio IBDEC Cursos, convênio ESAMC.
Observações: Horário Comercial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiane para o email curriculo2@personnallise.con.br com a sigla Financeiro no campo assunto até o
dia 15/08/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE FINANCEIRO no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

CONSULTORIA FISCAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Atuamos no mercado de consultoria para empresas especialmente indústria e
comércios optantes pelo lucro presumido. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Somos uma empresa de assessoria, auxiliamos nossos cliente a
conseguirem a melhor eficiência tributária possível no segmento onde atua.
Requisitos: - Classificação Fiscal - Benefícios Fiscais - Enquadramentos - PIS COFINS - IPI - ICMS
Salário: a combinar
Benefícios: - Consultoria 24hs via e-mail e telefone - Treinamentos

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Contratos para o
e-mail administrador@jpsnegocios.com com a sigla JPS_PROPOSTA no campo
assunto até o dia 31/12/2016.
Veja outras vagas de Consultoria Fiscal no Emprega Campinas. É 100% grátis!

ANALISTA CONTÁIL TRIBUTÁRIO / AMERICANA / SP / 2 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com duas vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: FARÁ APURAÇÕES DE IMPOSTOS, CONFERÊNCIA DE FOLHA DE
PAGAMENTO, BALANÇO, ENTREGA DE DECLARAÇÕES PERTINENTES A FUNÇÃO.
Requisitos: POSSUIR NOÇÕES AVANÇADAS DO ÂMBITO CONTÁBI.
IMPORTANTÍSSIMO QUE DOMINE LEGISLAÇÕES TRIBUTÁRIAS, CONTÁBEIS E
FISCAIS POSSUIR CRC ATIVO.
Salário: a combinar
Benefícios: V.T, REFEIÇÃO, CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO.
Observações: CONTRATO CLT INICIO IMEDIATO CURRÍCULOS FORA DO PERFIL
SERÃO EXCLUÍDOS
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de DEBORA para o email VAGASAMERICANA1@GMAIL.COM com a sigla CONTABIL no campo assunto
até o dia 31/08/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA CONTÁBIL TRIBUTÁRIO no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1382256
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Viçosa / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Agosto de 2016
REQUISITOS:
- Atender clientes internos e externos pessoalmente, por e-mail ou por telefone;
- Controlar o recebimento e a expedição de correspondências;
- Digitar correspondências;
- Arquivar e manter organizados os arquivos do ER;
- Solicitar e controlar materiais de escritório, de informática e serviços;
- Digitar a programação quadrimestral de eventos;

- Digitar propostas de eventos no programa GEREN;
- Enviar comunicado ao conveniado a aprovação ou não da proposta;
- Encaminhar solicitação de envio de recursos instrucionais para os eventos
aprovados;
- Enviar a ficha de análise para a área financeira;
- Controlar o recebimento das propostas e prestações de contas dos eventos
realizados pelos conveniados, dentro do prazo e outros requisitos estabelecidos;
- Fazer a conferência da prestação de contas dos eventos;
- Digitar os dados das prestações de contas aprovadas e encaminhá-las para os
setores pertinentes;
- Preencher pedido de diárias;
- Enviar diariamente os dados informatizados da regional para a assessoria de
informática;
- Fazer o backup dos arquivos informatizados, quando necessário;
- Dar apoio na organização de eventos a serem realizados;
- Digitar a prestação de contas do escritório regional;
- Realizar serviços bancários e externos, quando necessário;
- Atualizar o quadro de avisos do escritório regional.
- Exercer outras atividades correlatas à função.
REQUISITOS:
- Ensino Médio completo (ou ensino profissionalizante ou superior, em curso, em
uma das áreas administrativa, contábil, ou de secretariado);
- Conhecimentos em Word, Excel e Power Point, digitação, técnicas de secretariado,
atendimento, arquivo, organização de eventos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382256/assistenteadministrativo#sthash.SZmHujyZ.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro - Recurso de Glosas
Código da vaga: v1383995
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Atividades a serem desenvolvidas:
"Identificar, conferir e efetuar lançamentos em sistema, de glosas efetuadas pelos
convênios;
Análise de valores glosados, formalizando justificativas, elaborando processos e
encaminhado aos convênios o recurso;
Realizar recursos externos;
Baixa nos recebimentos referentes a recuperação de glosas;
Elaboração de relatórios contendo posição a receber dos convênios;
Assessorar na elaboração de relatórios gerenciais;

Assessorar o jurídico, fornecendo as informações solicitadas;
Assessorar a TI no desenvolvimento dos programas utilizados no setor;
Enviar o faturamento aos convênios, realizando a cobrança dos recursos;
Informar os valores não cobertos pelos convênios para cobrança particular. "
- Ensino médio completo
- Experiência na área;
Dados da Vaga:
- Salário: R$ 2.354,93 + V.T + V.A e alimentação no local, plano médico e
odontológico com coparticipação.
- Horário: Segunda a Sexta - feira de 08h00min às 18h00min / 17h00min
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383995/assistente-financeirorecurso-de-glosas#sthash.mkn6orT6.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Contábil Sênior
Código da vaga: v1385204
Nível hierárquico: Sênior
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Requisitos da Vaga:
Necessário experiencia na rea financeira, tributária/fiscal e contábil.
Superior completo.
Excel avançado.
Salário:
A combinar + vale refeição +cesta básica plano de Saúde
Local de Trabalho: Jardim América
Forma de Contrato:
(Modalidades de contratação: CLT, Temporário, Estagiário, etc.).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385204/analista-contabilsenior#sthash.EhJDSrhU.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico Pleno
Código da vaga: v1383911
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 24 de Agosto de 2016
- Atuação em todas as áreas do departamento jurídico empresarial;
- Faz o acompanhamento de processos cíveis, consumeristas, trabalhistas,
tributários e/ou regulatórios;
- Relacionamento com escritórios externos;
- Elabora pareceres e relatórios mensais;
- Elabora e analisa contratos em geral.
Salário a combinar.
Benefícios: AM, AO, VR, VT, seguro de vida em grupo, convênio com farmácia, PPR
e convênio com empresas parceiras.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383911/analista-juridicopleno#sthash.jh7QETYl.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista
Código da vaga: v1385559
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Necessário ter registro na OAB em dia;
Possuir CNH;
Necessário ter Pós-graduação em Direito do Trabalho;
Mestrado em Direito do Trabalho será considerado um diferencial;
Necessário conhecimentos em pacote Office, principalmente Excel;
Experiência com consultivo e contencioso trabalhista;
Suporte à fiscalizações;
Interface com escritórios externos;
Necessário ter experiência em escritórios trabalhistas ou área jurídico trabalhista de
empresas de médio e/ou grande porte;
Desejável experiência com ações coletivas trabalhistas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385559/advogadotrabalhista#sthash.it41gyY9.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Recursos Humanos Sênior
Código da vaga: v1384520

Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Agosto de 2016
Local: Campinas
Experiência na área da Saúde.
Formação Completo
De perfil Generalista, o profissional dará suporte às atividades diárias de operações
tais como: Relações Sindicais, benefícios, férias, processo de desligamento,
Admissão, Cargos e Salários, Processos trabalhistas, homologação, Fiscalização do
Trabalho, Acordos Coletivos, e fechamento folha.
Clima e pesquisa organizacional.
Implementação de políticas e processos de RH.
Treinamento e desenvolvimento
Avaliação de desempenho
Condução de processos seletivos internos e externo para todos os níveis e gestão
de prazos.
Entrevistas de desligamento.
Datas comemorativas.
Integração de colaboradores
Gestão de indicadores
Auditoria certificação
Relatórios Gerenciais
Pacote Office.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384520/analista-de-recursoshumanos-senior#sthash.t4bGUxWZ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista JR Recursos Humanos - Planejamento & Desempenho RH
Código da vaga: v1376727
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Agosto de 2016
Profissional que tenha capacidade de analisar e identificar, as informações
relevantes em diferentes contextos, no intuito de gerar indicadores precisos e
corretamente fundamentados
Suas atividades serão:
*Criar e atualizar relatórios gerenciais;
*Analisar as contas do RH;
*Atualizar Indicadores de Desempenho;
*Automatizar relatórios e criar painéis de indicadores.
Atuará de segunda a sexta-feira.

Horário: 08h00min as 17h20min.
Região do Butantã.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376727/analista-jr-recursoshumanos-planejamento-performance-rh#sthash.8QA9lFWT.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente/Analista Departamento De Pessoal
Código da vaga: v1336212
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: quatro
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
Buscamos profissional da área de Administração de Pessoal com o seguinte perfil:
Conhecer toda rotina de Departamento De Pessoal, com experiência em folha de
pagamento, rescisão, Homologação, admissão, Férias e benefícios.
- Ensino Superior completo ou cursando em Recursos Humanos, Administração de
Empresas ou Ciências Contábeis;
- Domínio no sistema RM Labore, Legislação.
- Experiencia em escritório contábil
Nós Oferecemos:
(contratação em regime CLT)
VT, VR, Assistência Médica, Assistência Odontológica e Seguro de vida.
Local de trabalho: Barra da Tijuca
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1336212/assistente-analistadepartamento-pessoal#sthash.KzMbGwkh.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Departamento De Pessoal Júnior
Código da vaga: v1384508
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Agosto de 2016
Atribuições do Cargo:
• Conhecimento em rotinas do Departamento De Pessoal como:
* Benefícios;

* Efetuar todo o processo de Admissão e Desligamento;
* Rescisão;
* Ponto Eletrônico;
* Relatórios Anuais;
* Férias;
* Previdência Social
Perfil Desejado:
•Detalhista;
•Paciente;
•Proativo;
•Dinâmico;
•Comunicativo.
Escolaridade:
•Superior completo em Administração de Empresas, RH ou Contabilidade.
Informações adicionais:
•Salário compatível com o mercado;
•Pacote de benefícios: Vale-Refeição, Assistência Médica, Vale-Transporte e Seguro
de Vida.
•Local de trabalho: Zona Sul
•Contrato CLT.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384508/analista-dedepartamento-pessoal-junior#sthash.VVABMNRX.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1383646
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Agosto de 2016
Requisitos Necessários:
- Conhecimento de legislação estadual e municipal;
- Capacidade de interpretar texto/legislação e aplicar
- Conhecimento das obrigações acessórias estaduais e municipais;
- Conhecimento em impostos indiretos e diretos
Idioma: Inglês Fluente Imprescindível.
Efetivo CLT;
Remuneração: A combinar;
Vaga para São Paulo/SP.

Horário de segunda-feira a quinta-feira 08h00min às 18h00min e sexta-feira
08h00min às 17h00min.
Benefícios: Vale-Refeição, Vale-Transporte, Plano de saúde e odontológico.
Avalie as informações sobre a função e o cargo
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383646/analistafiscal#sthash.MeYIE84z.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Jr
Código da vaga: v1384206
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Agosto de 2016
Escolaridade: Superior completo, Excel e Inglês intermediários e SAP.
Atividades a serem desempenhadas: Conciliação bancária, negociação com
fornecedores sobre os pagamentos e políticas de controle de manutenção interna
de pagamento.
Salário + VT, VR e Seguro de Vida.
Horário de trabalho: Seg a sex das 08h00min às 18 h c/ 1h de intervalo
Tempo previsto de contrato: 3 a 6 meses c/ possibilidade de efetivação.
Local de trabalho - Santo Amaro
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384206/analista-financeirojr#sthash.FPEvYDru.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1383794
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 24 de Agosto de 2016
ATIVIDADES:
- Realizar atividades de apuração e declaração de impostos diretos e indiretos;
- Realizar escrituração fiscal e conciliações contábeis;

- Emitir informativos acessórios (SINTEGRA, SPED, GIA, DCTF.) e guias de
recolhimento;
- Gerar e enviar as obrigações acessórias eletrônicas para os órgãos responsáveis.
- Garantir o arquivamento e ordenação dos documentos gerados e recebidos;
- Executar as demais tarefas da rotina fiscal.
FORMAÇÃO:
Graduado em Ciências Contábeis.
CONHECIMENTOS:
- Pacote Office, principalmente Excel;
- Legislação fiscal e tributária do RJ;
BENEFÍCIOS:
- Assistência Médica
- Ticket refeição
- Vale transporte
- Seguro de vida
LOCAL:
Zona Norte
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383794/assistentefiscal#sthash.Ykhs4mGM.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Controladoria
Código da vaga: v1384953
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2016
Pré-requisitos:
Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Administração de empresas e/ou
Economia.
Conhecimento do funcionamento de ERP (sistemas integrados).
Pacote Office Avançado.
Inglês avançado.
Conhecimentos avançado dos pronunciamentos contábeis (CPC), práticas contábeis
internacionais (IFRS) e práticas contábeis americanas (USGAAP).
Atividades:
Assegurar que as informações financeiras estejam devidamente registradas,
aderentes com as práticas contábeis e que as informações sejam reportadas dentro
do prazo e com a acuracidade requerida.
Coordenar projetos e iniciativas da Companhia, bem como realizar a gestão do
time, conduzindo ao sucesso e ao alcance das metas.

Promover a preparação dos relatórios e explicações sobre as variações
apresentadas no negócio, servindo de base para o processo de tomada de decisão
da Diretoria e alta Gerência.
Informações adicionais:
Regime CLT
Benefícios de mercado
Avon Interlagos
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384953/coordenador-decontroladoria#sthash.Lzf8KtMF.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista Contabilidade
Código da vaga: v1384735
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2016
Em sua área de atuação, o funcionário será responsável, principalmente, por:
- Apuração de Imposto de Renda - Lucro Real e Transfer Pricing.
Necessário conhecimentos em:
- Impostos Retidos na fonte, principalmente IRPJ.
- Pacote Office
- Inglês intermediário
Desejável conhecimento em Transfer Pricing
Necessário Ensino Superior em Contabilidade ou Direito.
Local de Trabalho: Vila Mariana/SP
Horário: De segunda a sexta, das 8h às 18h (horário flexível).
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, PLR,
Restaurante no local de trabalho, Vale Transporte.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384735/especialistacontabilidade#sthash.vnBUTump.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Contábil Pleno
Código da vaga: v1385861
Nível hierárquico: Pleno

Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
Pré Requisitos:
Formação em Ciências Contábeis;
Experiência profissional na área (Fechamento Mensal e Anual, Auditoria, Tributos e
Fiscal);
Inglês Avançado (Irá desenvolver reporting para fora do país - Itália dos
fechamentos);
Terá muito contato com o Contador;
Conhecimento em algum Sistema Integrado como: SAP, ORACLE ou TOTVS.
Local: Rio de Janeiro (Residir na região).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385861/analista-contabilpleno#sthash.5E3nQMO2.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no Segmento de Segurança. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Apoio aos técnicos; Compras de materiais; Contato com cliente,
Pós Venda;
Requisitos: Ensino superior; Experiência em rotinas administrativas; Compras de
materiais; Trabalho em equipe;
Salário: R$ 1.200,54
Benefícios: VT, VR, VA.
Observações: Horário comercial de Seg. à Sexta.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carina Castro para
o e-mail rvaselecao@gmail.com com a sigla AUX. ADM no campo assunto até o dia
10/08/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR FINANCEIRO/ADM / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no setor de entretenimento está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Realizar ligação com escritório de contabilidade. Realizar a
conciliação das informações bancárias, Emissão de relatório de contas a pagar e a
receber. Processamento de pagamentos e recebimentos. Usuário de ERP.
Experiência em faturamento. Realizar o controle e organização de arquivo de
documentos financeiros, fiscais e administrativos (Inclusive contratos). Lançamento
de despesas diversas em sistema interno e contato com clientes.
Requisitos: Necessário usuário intermediário de Excel. Experiência na função de
pelo menos dois anos. Preferencialmente técnico em contabilidade ou estudante de
contabilidade.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição (R$ 16,80) e Convênio Médico.
Observações: Regime de Contratação CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Diego Paladini
para o e-mail diego.paladini@pdcgestao.com.br com a sigla Auxiliar Financeiro no
campo assunto até o dia 10/08/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Financeiro/Adm no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ALIMENTAÇÃO
AUXILIAR DE COZINHA/CHAPEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. Está com duas vagas(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades. Conhecimento em chapa, montagem, preparação e higienização
dos pratos e alimentos.
Requisitos:
•Masculino
•De 24 a 45 anos;
•Preferencialmente ter experiência como ajudante de cozinha ou chapeiro em
restaurante ou no ramo alimentício;
•Regime de contratação: CLT (Efetivo);
• Horário: Das 07h40min as 16h00min horas;
•Informações adicionais: Disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e
feriados.
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios: Vale transporte, cesta básica, alimentação no local.
Observações: Caso preferir ligue para (19) 3229-4439 ou (19) 99689-8835 e
agende sua entrevista. Inicio imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux diur no campo assunto
até o dia 10/12/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Cozinha/Chapeiro no Emprega Campinas. São
100% grátis!

AUX COZINHA/ CHAPEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. Está com duas vagas(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades. Preferencialmente ter experiência como ajudante de cozinha ou
chapeiro em restaurante ou no ramo alimentício.
Requisitos. Masculino. De 30 a 45 anos. Conhecimento em chapa, montagem,
preparação e higienização dos pratos e alimentos. . Regime de contratação: CLT
(Efetivo). Horário: A combinar. . Informações adicionais: Disponibilidade para
trabalhar aos sábados, domingos e feriados.
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios. Vale transporte. Cesta básica. Alimentação no local
Observações: Caso preferir ligue para (19) 98130-2334 ou (19) 3229-4439 e
agende sua entrevista. Inicio imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alessandra para o
e-mail parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux not no campo assunto
até o dia 10/12/2016.
Veja outras vagas de Aux Cozinha/ Chapeiro no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ATENDENTE DE FAST FOOD / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. Está com duas vagas(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades. Atendimento ao cliente, caixa e captação de clientes.
Requisitos. Masculino / Feminino. Acima de 18 anos. Regime de contratação: CLT
(Efetivo). Horário: a combinar. . Informações adicionais: Disponibilidade para
trabalhar aos sábados, domingos e feriados.
Salário: R$ 908,00
Benefícios. Vale transporte. Cesta básica. Alimentação no local
Observações: Caso preferir ligue para (19) 99689-8835 ou 3229-4439 e agende
sua entrevista. Inicio imediato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Rodrigo para o email parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla atendente no campo assunto
até o dia 10/12/2016.
Veja outras vagas de Atendente de Fast Food no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

PIZZAIOLO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Grupo LC está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: rotinas pertinentes à função.
Requisitos: Experiência na função. Horário de trabalho: Escala 6x1 – 16h00min
as 00h20min
Salário: R$ 2.300,00
Benefícios: VT + refeição no local + cesta básica.
Observações: Interessados deverão comparecer na Av. Barão de Itapura, 1518 –
10° andar – Sala 1005 – Campinas – em frente ao IAC. **APENAS PARA A
ENTREGA DE CURRÍCULO**
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Grupo LC para o
e-mail selecao.campinas@lc-grupo.com.br com a sigla Pizzaiolo no campo assunto
até o dia 25/08/2016.
Veja outras vagas de Pizzaiolo no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUX. COZINHA/CHAPEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. Está com duas vagas(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades. Conhecimento em chapa, montagem, preparação e higienização
dos pratos e alimentos.
Requisitos. Masculino / Feminino. De 18 a 45 anos. Preferencialmente ter
experiência como ajudante de cozinha ou chapeiro em restaurante ou no ramo
alimentício. . Regime de contratação: CLT (Efetivo). Horário: Das 14h30min às
22h50min horas. . Informações adicionais: Disponibilidade para trabalhar aos
sábados, domingos e feriados.
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios. Vale transporte. Cesta básica. Alimentação no local.
Observações: Caso preferir ligue para (19) 98130-2334 ou 3229-4439. Inicio
imediato.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alessandra para o
e-mail parquedasbandeiras@griletto.com.br com a sigla aux not no campo assunto
até o dia 10/12/2016.
Veja outras vagas de Aux. Cozinha/Chapeiro no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

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

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
CROASONHO CAMPINAS - PRIMEIRA FRANQUIA NA CIDADE ESPECIALISTA EM
CROISSANT RECHEADO está com uma 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 email 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. São 100%
grátis!

COZINHEIRO (A) / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Vitória Hotéis está com uma 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 à função.
Requisitos: Disponibilidade para trabalhar em escala seis×um das 22h40min às
06h20min; necessária experiência de no mínimo seis 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 interessados 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. São 100% grátis!

MESTRE DE COZINHA/COZINHEIRO INDUSTRIAL
Código da vaga: v1379853
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Agosto de 2016
ATIVIDADES:
* Recebimento de gênero alimentício;
* pré-preparo e confecção dos alimentos:
* Coordenação do processo de higienização dos ambientes, equipamentos,
utensílios;
HABILIDADE NECESSÁRIA:
* Conhecimento das rotinas de cozinha industrial
* Comprometimento;
* Atenção;
REQUISITO:
* Ensino Fundamental Completo
* Comprovação em CTPS
LOCAL DE TRABALHO:
* Av. Brasil, próximo a Olaria- Rio de Janeiro.
HORÁRIO DE TRABALHO:
* 6H às 15h
OFERECEMOS:
* Salário: R$1.452,87
* Vale transporte
* Alimentação no local

* Convênios
COBERTURA DE FÉRIAS POR VÁRIOS MESES.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379853/mestre-de-cozinhacozinheiro-industrial#sthash.HVgfzecd.dpuf
www.vagas.com.br

Ajudante de Cozinha
Código da vaga: v1385537
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Agosto de 2016
Apoio ao chefe de cozinha. Com vivências anteriores em hotéis, eventos. Auxiliar no
preparo das refeições, realizando a higienização do local e cortando alimentos em
porções para preparo.
De segunda a sexta, das 12h00min às 21h48min.
Ter fácil acesso à zona Sul de São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385537/ajudante-decozinha#sthash.mUlkYUBl.dpuf
www.vagas.com.br

NUTRICIONISTA - ZONA SUL
Código da vaga: v1385484
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 27 de Agosto de 2016
Cargo: Nutricionista
Atividades: Liderança da equipe de cozinha, acompanhar a distribuição das
refeições, supervisionar as áreas da cadeia fria, estoque e controle de custos.
Contratação: Efetivo - CLT
Salário: R$3.600
Benefícios: Auxílio Combustível, Convênio Médico, Convênio Odontológico,
Convênio Farmácia, Vale Alimentação, Refeição no Local e Seguro de Vida.
Horário: Segunda a sexta das 07h00 às 16h48

Região: Zona Sul de São Paulo
Empresa Multinacional no ramo alimentício.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385484/nutricionista-zonasul#sthash.x4fd83B8.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (Alimentício)
Código da vaga: v1385417
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio Grande da Serra / SP / BR
Principais responsabilidades:
•Atuar com o gerenciamento da equipe direta;
•Garantir que sejam cumpridos os padrões de qualidade dos produtos, bem como a
política do sistema da qualidade do grupo;
•Acompanhar o aumento da produtividade / eficiência, redução de problemas
relativos às reclamações de qualidade;
•Responder por uma linha de produção na unidade;
•Atuar em parceria com as áreas de segurança do trabalho, processos e qualidade;
•Reportar-se ao coordenador de produção.
Requisitos:
•Desejável vivência como supervisor de produção na área alimentícia. Ter
experiência na área de produção e em gestão de pessoas.
•Ensino Superior completo em Engenharia de Alimentos, Química, de Produção ou
áreas afins.
•Conhecimento em informática (Word, Excel e outros aplicativos).
•Ter facilidade de relacionamento com pessoas e gestão de resultados de
produtividade, eficiência, rendimento, custos e outras demandas da área de
produção.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385417/supervisor-deproducao-alimenticio#sthash.8jfMyZpe.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Alimentos - LOJA 62 - São Leopoldo / RS
Código da vaga: v1376445
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio Grande do Sul / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 07 de Agosto de 2016
O Encarregado de Alimentos terá como principal responsabilidade:
•Responderá pelas atividades relacionadas à exposição das mercadorias nas
prateleiras, bem como reserva de espaço destinado aos produtos, verificando
também a higiene e limpeza, de modo a zelar pela imagem da loja e manter a
qualidade do atendimento ao cliente;
•Contribuir para a redução de quebras;
•Orientar os demais funcionários de sua área de atuação no desenvolvimento de
trabalhos;
•Acompanhar e assegurar o cumprimento das políticas da empresa quanto à
liberação de volumes de mercadoria;
Requisitos:
•Ensino Médio Completo;
•Vivência nos concorrentes se torna um diferencial;
•Disponibilidade de horários, inclusive nos finais de semana;
Atenção e dinamismo completam o perfil.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376445/encarregado-dealimentos-loja-62-sao-leopoldo-rs#sthash.o6yLOYjC.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Regulatório - Alimentos
Código da vaga: v1379414
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Agosto de 2016
Profissional será responsável: - Registrar e notificar produtos e aditivos na ANVISA
e MAPA; - Elaborar processos para aprovação de novos
produtos/ingredientes/aditivos; - Elaborar e verificar rotulagem e documentos de
produtos conforme legislação da área; - Registrar/licenciar empresas junto a órgãos
a; - Intermediar contato entre empresas nacionais e internacionais; - Suporte na
elaboração de defesas técnicas relativas à área; - Visitas e participações em
reuniões com empresas, associações e órgãos oficiais.
Graduação em: Engenharia de Alimentos, Farmácia ou Nutrição; Pósgraduação/Especialização - desejáveis; Desejável experiência mínima de cinco anos
em empresas ou consultorias, com atividades regulatórias relacionadas ao
Governo; Bom domínio de inglês, para leitura e escrita.
Salário e Benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379414/analista-regulatorioalimentos#sthash.bpTz9oQB.dpuf
www.vagas.com.br

Atendente de Alimentos e Bebidas
Código da vaga: v1336172
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas quatro4
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
Irá atuar na área de alimentos e bebidas com o atendimento ao cliente.
Habilidades esperadas:
Necessário ter concluído ensino médio.
Necessário ter experiência com atendimento ao público.
Local de Trabalho: Teatro Renault.
Bairro Belo Vista - São Paulo/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1336172/atendente-dealimentos-e-bebidas#sthash.qdcQHoKf.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR COMERCIAL FOOD
Código da vaga: v1371348
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio Grande do Sul / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2016
Conhecimento no canal Food;
Dinamismo, organização, pró-atividade e liderança;
Trabalho em equipe;
Habilidade para planejamento e execução de ações de vendas;
Disponibilidade para viagens.
A empresa oferece: carro e despesas de viagens, premiações, seguro de vida,
salário compatível com a função.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371348/coordenadorcomercial-food#sthash.FHdWmxkR.dpuf
www.vagas.com.br

Balconista Café PT - Pompéia
Código da vaga: v1385057
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: Pompéia / SP / BR
Descrição da vaga:
Atuação no quiosque de café e alimentos, no interior da loja.
Atividades:
Manipulação de alimentos;
Organização do quiosque;
Atendimento a clientes;
Controle de mercadorias;
Organização e estocagem das mercadorias;
Controle e manipulação do caixa.
Pré-requisitos:
Ensino médio completo;
Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados.
Carga horária:
Part Time: 25 horas semanais;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385057/balconista-cafe-ptpompeia#sthash.zhCUdqOn.dpuf
www.vagas.com.br

Peixeiro - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: alimentação
Região / Bairro: Aldeota
Atividades:
Trabalhar na limpeza de peixe.
Filetar salmão.
Garantir bom aproveitamento do peixe.
Dias da Semana: De segunda-feira a sábado
Horário / Período:
Das 14h00min horas às 22h00min horas
Trabalha aos sábados
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no Local, Alimentação no Local, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Ajudante de Cozinha - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: alimentação
Região / Bairro: Zona Norte
Atividades:
Apoio ao cozinheiro na preparação de alimentos.
Organização e limpeza da cozinha.
Requisitos:
Ensino fundamental completo.
Morar em local de fácil acesso para zona norte.
Experiência de um ano comprovado em carteira.
Desejável experiência com massas (pastifícios, fábrica de massa, padarias,
pizzarias).
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$501,00 à R$1000,00
Benefícios: Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Padeiro - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: varejista
Local: tijuca, Copacabana, barra da tijuca.
Porte: grande
Escolaridade: ensino fundamental
Experiência mínima de seis meses na função
Horário de trabalho: 14h às 22h
Escala 6x1
A empresa oferece:
Salário R$1002,79 + benefícios
VT, alimentação no local, plano de saúde e odontológico extensivo às 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

Salgadeira - Campinas
Descrição Detalhada
Requisitos:
Experiência na função
Escala: 06x01
Horário / Período:
Das 08h00min horas às 16h20min horas
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Cesta Básica.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Cozinheiro Chefe - Jundiaí
Descrição Detalhada
Requisitos:
Experiência na função.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1501,00 à R$2000,00
Benefícios: Alimentação no Local Vale Alimentação, Convênio Médico, Remuneração
Variável.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Cozinheira - São Paulo
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Vila Maria
Atividades:
Cozinhar (comida simples) para 20 pessoas

Requisitos:
Com experiência
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$501,00 à R$1000,00
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Ajudante de Cozinha - Valinhos
Descrição Detalhada
Requisitos:
Experiência na função
Escala: 06x01
Horário / Período:
A definir
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$1500,00
Benefícios: Alimentação no Local Vale Alimentação, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Alimentação no Local, Vale Alimentação, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Encarregado de Açougue - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: alimentação
Porte da empresa: Grande
Requisitos:
Experiência comprovada em ctps na área de açougue.
Ensino médio completo.

Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Vale Refeição,
Convênio Médico, Convênio Odontológico, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

AUXILIAR DE SUSHIMAN TEMAKERIA / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Temakeria localizada no bairro Cambui. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP. Está com duas vagas(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuar na preparação dos pratos típicos da culinária japonesa,
regras de higiene e manipulação, organizar, conferir validades e armazenamento
dos produtos. Li limpeza e organização de cozinha, e demais atividades da função.
Requisitos: Experiencias básicas na culinária japonesa. (Temakis, Hot Roll, Sushis)
ou com experiência em cozinha e seu modo de trabalho.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alessandro para o
e-mail torutemaki@gmail.com com a sigla Aux. Sushiman no campo assunto até o
dia 07/08/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Sushiman Temakeria no Emprega Campinas. São
100% grátis!

COZINHEIRO / LIMEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Jangada Restaurante, especializado em peixes, com unidades em Mogi Guaçu e
Limeira e Shopping Parque Dom Pedro. Está com uma vaga(s) em aberto para
LIMEIRA / SP.
Responsabilidades: Coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições
Requisitos: Experiência na função.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Observações: Os interessados deverão encaminhar currículo com a vaga desejada
no assunto do e-mail.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tamires para o email rh@restaurantejangada.com.br com a sigla Cozinheiro no campo assunto até o
dia 06/08/2016.
Veja outras vagas de Cozinheiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

COZINHEIRO (MEIO OFICIAL) / CAM / 1 VAGA(S)
Divino fogão (campinas shopping) está com uma vaga(s) em aberto para cam.
Responsabilidades: experiencia em trabalho de cozinha e montagem de Buffet!
Requisitos: auxiliar cozinheiro nas funções e cobrir as folgas do mesmo
Salário: a combinar
Benefícios: vale transporte (refeições são feitas no local)
Observações: vaga para período noturno das 14h30min as 23h00min
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Viviane para o email campinasshopping@divinofogao.com.br com a sigla Coz três no campo assunto
até o dia 12/08/2016.
Veja outras vagas de cozinheiro (meio oficial) no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR DE COZINHA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Fast food Shopping Dom Pedro está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Montagem de lanches, pratos e preparação de alimentos.
Requisitos: Experiência com manipulação de alimentos em geral, disponibilidade de
horário das 15h00minh as 23h20minh e morar em Campinas.
Salário: R$ 1.120,00
Benefícios: Vale transporte, alimentação no local, uniforme e bônus.
Observações: Caso selecionado será solicitado e comparecimento na entrevista por
e-mail. Currículos fora do perfil não serão avaliados.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecaocv.contato@hotmail.com com a sigla AUXILIAR no campo assunto até o dia
10/08/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR DE COZINHA no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

COZINHEIRO - IPANEMA/RIO DE JANEIRO
Restaurante Gastronômico contrata COZINHEIRO com o seguinte perfil:
*Experiência na execução de pratos com fichas técnicas, preparo de molhos e
sopas, cozimento e porcionamento, etc, seguindo com fidelidade rigorosa as fichas
técnicas;
*Já ter atuado no abastecimento da cozinha, identificando detalhadamente os
produtos pendentes para o mis-en-place; *Responsável pela checagem do padrão
dos produtos recebidos, por garantir que todos os produtos disponíveis estejam em
perfeitas condições de uso e dentro da validade e por manter potes etiquetados
com a devida data de produção e validade;
*Disponibilidade para trabalhar aos fins de semana (uma folga por semana + 1
domingo no mês);
*Imprescindíveis profissionais oriundos de restaurantes de alta gastronomia;
*Desejável possuir algum curso técnico na área;
*Possuir fácil acesso à Zona Sul.
Salário R$2.239,00 + VT + refeição no local.
Horário a definir.
Favor enviar currículo para: candidatos636@gmail.com
Assunto: COZINHEIRO
CURRÍCULOS FORA DO PERFIL SERÃO DESCARTADOS!

PIZZAIOLO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
PIZZARIA EM CAMPINAS está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Com experiencia, profissional com pratica no trabalho de
Pizzaiolo.
Requisitos: Pizzaiolo que já tenha trabalhado no ramo a mais de dois anos.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
pizzeriaitaly2014@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia 10/08/2016.
Veja outras vagas de PIZZAIOLO no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Gerente de Restaurante Entrega
Código da vaga: k4402-1
Ramo da empresa: Restaurantes, Bares e Serviços de Alimentação em geral.
Cidade: Florianópolis/SC

Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 31/07/2016
Previsão de encerramento: 30/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2aoLTAA

COZINHEIRO / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
El Tambo - Unidade Cambuí e Chácara da Barra estão com três vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Cursos gastronômico, organização, limpeza, manipulação de
alimentos, elaborar pratos.
Requisitos: Experiência em cozinha comercial, Disponibilidade de horário, trabalho
em equipe.
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta Básica Vale Transporte, Comissão, Alimentação no local.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Matheus para o email comercial@eltambo.com.br com a sigla Cozinheiro no campo assunto até o dia
30/08/2016.
Veja outras vagas de Cozinheiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

COZINHEIRO (A) / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Vitória Hotel Convention Paulínia está com uma vaga(s) em aberto para PAULÍNIA /
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 à função.
Requisitos: Disponibilidade para trabalhar em escala seis×um das 15h00min às
23h20min; necessário experiência de no mínimo seis meses na função
preferencialmente em hotelaria. VAGA APENAS PARA RESIDENTES DE PAULÍNIA.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no local, Seguro de vida, Vale
Alimentação (cesta básica), uniforme e plano de saúde/ odontológico.
Observações: Enviar currículo com pretensão salarial.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vitoriahpaulinia@hotmail.com com a sigla COZINHEIRO no campo assunto até o dia
12/08/2016.
Veja outras vagas de COZINHEIRO (A) no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUTOMOTIVA
Projetista de Matriz de Estampo
Código da vaga: v1382040
Nível hierárquico: Técnico
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Agosto de 2016
Requisitos:
- Apresentar formação Técnica em Mecânica ou similar
- Vivência como Projetista de ferramentas estampadas
- Vivência com peças de Indústria Automotiva
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382040/projetista-de-matrizde-estampo#sthash.cWItCl8G.dpuf
www.vagas.com.br

Líder de Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1383255
Nível hierárquico: Pleno
Local: Pedro Afonso / TO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Agosto de 2016
Objectivo do Cargo:
Liderar equipe na área de manutenção em equipamentos agrícolas.
Principais atividades:
- Liderança da equipe mecânica automotiva, distribuição das atividades.
- Acompanhamento e orientação de execução das atividades do setor;
- Atuar com manutenção corretiva, preventiva e preditiva;
- Dar assistência no desenvolvimento de programações e orçamento de gestão de
ativos (agregados e componentes) de longo prazo;

- Acompanhar e analisar a entrada de equipamentos agrícolas na oficina e autorizar
a liberação de peças, verificando se há necessidade de troca de peças, com intuito
de evitar desperdícios no setor;
Formação:
- Curso Superior em Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Agrícola ou áreas afins.
Conhecimentos Necessários:
- Pacote Office nível intermediário;
- Vivência na área de manutenção automotiva, equipamentos como: caminhão,
trator, colhedora de cana, plantadora de cana e implementos de preparo de solo.
Local de Atuação:
- Pedro Afonso/TO.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383255/lider-de-manutencaoautomotiva#sthash.6xBYSU9U.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Serviços Automotivos
Código da vaga: v1383223
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Data de expiração: 16 de Agosto 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. DR. FRANCISCO JUNQUEIRA, 1351
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383223/operador-de-servicosautomotivos#sthash.d6zheDeN.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA ENGENHARIA DO PRODUTO PLENO
Código da vaga: v1384109
Nível hierárquico: Pleno
Local: Betim / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Agosto de 2016
ATRIBUIÇÕES:
- Atuar como líder de projeto no desenvolvimento de componentes automotivos
(faróis, lanternas, sistemas de limpadores dianteiro e traseiro, etc.).
- Coordenar toda a equipe de projeto e garantir o atendimento dos requisitos
previamente contratados;
- Será responsável pela gestão da documentação técnica, modelos matemáticas e
desenhos relacionados ao seu projeto.
REQUISITOS:
- Experiência em projetos de desenvolvimento de produto;
- Engenharia Mecânica ou Mecatrônica concluída;
- Desejável pós-graduação em Gestão de Projetos;
- Pacote Office Intermediário;
- Inglês Intermediário.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384109/analista-engenhariado-produto-pleno#sthash.LNschKg0.dpuf
www.vagas.com.br

Operador (a) de Qualidade Automotivo
Código da vaga: v1346540
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Quantidade de vagas: duas
Principais atividades:
Prestar assistência ao processo de desenvolvimento e manutenção do Sistema de
Gestão da Qualidade, buscando informações e opinião que possibilitem avaliação
dos programas e procedimentos implantados.
Programar e executar o treinamento de todos os funcionários nas atividades do
Sistema de Gestão da Qualidade, visando à multiplicação dos conhecimentos e
facilitar a implementação dos programas.
Assessorar os gerentes e facilitadores da empresa na implantação das atividades do
Sistema de Gestão da Qualidade, visando garantir sua execução dentro dos padrões
estabelecidos.
Desenvolver material de apoio, tais como apostilas, cartilhas, cartazes, visando
otimizar os treinamentos e a divulgação do programa.

Controlar as ocorrências relacionadas com a qualidade, digitando dados, para
elaboração de relatórios com estatísticas de produção.
Participar da elaboração e redação dos procedimentos relacionados com a
qualidade. Manter controles dos registros da qualidade.
Ministrar treinamentos internos relacionados com a qualidade. Distribuir e controlar
as cópias de manuais da qualidade.
Pré Requisitos:
Superior completo, desejável Pós-Graduação.
Domínio:
Excel avançado, PowerPoint, boa fluência verbal e escrita.
Benefícios:
Assistência Médica;
Assistência Odontológica;
Programa de Participação nos Resultados;
Seguros de Vida;
Subsídio Educacional;
Refeição.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1346540/operador-a-dequalidade-automotivo#sthash.0Gn1DeOG.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Produção -- Powertrain
Código da vaga: v1377651
Nível hierárquico: Gerência
Local: Resende / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
Ensino Superior Completo, desejável em engenharia.
Inglês Fluente
Experiência imprescindível com Powertrain (montagem de motor calibração, teste
de motor, qualidade).
Experiência no ramo automotivo, montadora/fábrica de motor.
Experiência com gestão de pessoas.
Disponibilidade para residir em Resende.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377651/gerente-de-producaopowertrain#sthash.4wJoE0bZ.dpuf
www.vagas.com.br

Eletricista de Veículos Pesados - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: automotivo (concessionária)
Atividades:
Executar serviços de manutenção elétrica e eletrônica preventiva e corretiva em
veículos pesados
Instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos, realizar medições e testes,
executar manutenção de itens elétricos dos veículos, a partir da análise das ordens
de serviço, montagem e manutenção de motores de partida e alternadores e
diagnóstico de falhas no sistema de injeção.
Requisitos:
Desejável experiência com veículos Mercedes bens.
Necessária experiência na função, CNH e conhecimento em informática.
Dias da Semana: De segunda-feira a sábado
Horário / Período:
Comercial
Trabalha aos sábados
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio Odontológico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Pintor de Veículos Grandes - Jundiaí
Descrição Detalhada
Requisitos:
Experiência na função.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no Local, Cesta Básica, Convênio Médico, Seguro de Vida,
Alimentação no Local, Cesta Básica, Convênio Médico, Seguro de Vida, Vale
Transporte.
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

Pintor Automotivo - Valinhos
Descrição Detalhada
Segmento: automotivo
Atividades:
Pintura de veículos grandes
Requisitos:
Experiência na função.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no Local, Cesta Básica, Convênio Médico, Seguro de Vida,
Alimentação no Local, Cesta Básica, Convênio Médico, Seguro de Vida, Vale
Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

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

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

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
um 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 locais
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 avançado/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

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

Operador de Serviços Automotivos
Código da vaga: v1379500
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Salvador / BA / BR
Data de expiração: 08 de Agosto 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
Rod. BR 324, Km sete, quadra A, Lote 12, Porto Seco Pirajá, 1 -.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379500/operador-de-servicosautomotivos#sthash.ammKwraq.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Manutenção Eletrônico
Código da vaga: v1378730
Nível hierárquico: Técnico
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Agosto de 2016
Principais responsabilidades:
- Execução de atendimentos corretivos no turno de trabalho;
- Execução de manutenções preventivas e melhorias em equipamentos;
- Diagnosticar falhas/ mau funcionamento de componentes;
- Proceder a ajustes e modificações necessários ao bom funcionamento de máquina
e equipamentos;
- Conhecimento e experiência em manutenção de sistema de segurança operacional
com base na NR-12;
Requisitos:
- Técnico Eletrônico - 2º grau técnico;
- Disponibilidade para trabalhar em escala 6x1;
- Residir em Campinas ou região.
- Atualize sua pretensão salarial
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378730/tecnico-demanutencao-eletronico#sthash.7w9onyms.dpuf
www.vagas.com.br

Mecânico de Manutenção
Código da vaga: v1379137
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Agosto de 2016
Conhecer e entender de mecânica de veículos automotores diesel,
preferencialmente com cursos na área de mecânica e com experiência em mecânica
automotiva/diesel (Vans, Sprinter, Ducato), motor, câmbio, diferencial.
Irá fazer manutenção preventiva e corretiva das nossas ambulâncias.

Noções de elétrica automotiva.
Tem que ter CNH (categoria B ou D).
Escolaridade: a partir do 1º grau completo
Local de trabalho: Ramos-RJ.
Horário de trabalho: De segunda à quinta de 8h as 18h e sexta de 8h as 17h.
Salário: R$ 1.772,24
Benefícios: vale-transporte (rio card), ticket refeição (R$8,00 por dia trabalhado),
assistência médica, assistência odontológica, cartão good card e seguro de vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379137/mecanico-demanutencao#sthash.k0YAWk6V.dpuf
www.vagas.com.br

Teste e Validação de Sistema de Navegação
PIXIDA - Joinville, SC.
Pixida é uma firma alemã de consultoria especializada em pesquisa inovativa e
desenvolvimento de mobilidade futura! Nós buscamos empregados para nossa nova
subsidiária no Brasil (em construção).
Seu trabalho será:
Avaliação contínua da qualidade do mapa de navegação do nosso cliente
Gerenciamento do projeto de aperfeiçoamento do Mapa com o provedor de mapa
de dados brutos no Brasil
Medição da qualidade do sinal do GPS
Pré-requisitos:
Treinamento ou curso com experiência em uma das seguintes áreas: mecânica,
eletrônica automotiva, sistemas eletrônicos em carros modernos.
Habilidade em detectar falhas em sistemas eletrônicos
Carteira de motorista válida
Fluência na língua inglesa obrigatório
Nós oferecemos:
Bom salário e benefícios
Oportunidade de colocar em prática as suas ideias
Projetos inovativos e desafiantes
Oportunidade trabalhar com empresas fabricantes de carros líderes de mercado
Se você possuir as qualidades requeridas, envie seu CV em inglês com pretensão
salarial!
Jetzt bewerben
www.indeed.com.br

Mecânico Automotivo Junior
Della Coletta Bioenergia - Bariri, SP.
Efetivo
Empresa: DELLA COLETTA BIOENERGIA SA
Reconhecer, localizar e diagnosticar defeitos mecânicos, reparando e substituindo
componentes de reparos rápidos, como ajuste externo, troca de peças externas e
soluções de vazamentos (retentores e anéis).
Realizar testes finais de funcionamento de equipamentos reparados, liberando-os
para uso.
Conhecimentos de execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos da frota.
Manter a limpeza e organização do ambiente de trabalho e do veículo de apoio.
Requisitos: CNH
Benefícios: Cesta Básica, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Convênio
Farmacêutico, Convênio Laboratorial, Vale Transporte, Seguro de Vida e Programa
de Participação em Resultados.
www.indeed.com.br

Técnico em Mecânica
RH Automotive - Bertioga, SP.
Técnicas
Função desejada:
Técnico Mecânico
Escolaridade:
3º grau completo
Conhecimento nos idiomas:
Conhecimento em informática:
Que resida na região:
SP-Bertioga
Salário:
À combinar
Requisitos/Comentários
Sobre a vaga:
Formação em Técnico em Mecânica com CREA ou com interesse em ter.
Ter responsabilidade, organização, ser comunicativo, ter interesse em aprender e a
fazer treinamentos.
Salário adequado com a função.
Quantidade de vagas: uma
www.indeed.com.br

AUXILIAR OPERACIONAL
Guarulhos, SP
Auxiliar Operacional
Requisitos: 1º Grau completo
Fácil acesso a região de Guarulhos, Bairro Bom Sucesso.
Atividades a Serem Desenvolvidas: Atividade operacional na área de carga em
empresa de segmento automotivo
Salário: Faixa de R$ 1.000,00
Benefícios Oferecidos: VT, VR, VA – assistência médica e odontológica, participação
nos lucros e resultados da empresa, previdência privada entre outros.
Horário e Dias a Trabalhar: Seg à sexta oito às 17 h
Um sábado por mês das oito às 17h48min – último sábado
Observação: vaga para início imediato
Emprega Guarulhos
www.indeed.com.br

Auxiliar de ferramentaria
AISIN AUTOMOTIVE LTDA. - Itu, SP.
Irá auxiliar os ferramenteiros na execução de tarefas, executar furações, fazer
roscas e ajustar detalhes de itens de montagem.
Beneficios: Assistência Médica; Seguro de vida; Participação nos lucros; Assistência
Odontológica; Cesta básica; Convênio com Farmácia; Estacionamento; Restaurante
na empresa; Transporte fornecido pela empresa;
Formação Acadêmica: Técnico completo em Mecânica ou áreas correlatas.
Experiência: Experiência como auxiliar de ferramentaria.
Conhecimento na área de ferramentaria e metrologia.
Salário: A combinar
Empregos.com. BR
www.indeed.com.br

ANALISTA DE IMPORTAÇÃO
Taubaté, SP
Requisitos:
Formação superior completa em administração ou áreas correlatas;

Experiência Obrigatória no regime Drawback;
Experiência no segmento automotivo na área de importação:
Coordenação de embarque door-to-door, interação com agente de.
Carga e despachante aduaneiro, contato direto com o fornecedor.
Estrangeiro. Análise de documentações, visitas ao porto para.
Reuniões com a fiscalização;
Experiência em implementação de novos projetos para redução de
Custos, consolidações;
Conhecimento do sistema SAP;
Inglês Avançado (será testado);
Vagas Vale
www.indeed.com.br

MECÂNICO DIESEL
Macaé, RJ
Mecânico diesel AUTOMOTIVO –
Macaé.
Com experiência na função comprovada em carteira de trabalho
Com curso técnico na área
Com conhecimentos de motores Dieseis (AUTOMOTIVO)
Conhecimentos obrigatórios em: Motor Cummins eletrônico, freio, caixa, diferencial,
preventiva, hidráulica, pneumática e solda básica; –.
Salário= Estamos trabalhando com Pretensão salarial –
Benefícios: Insalubridade, Cesta básica, vale transporte, plano de saúde. –
Horário: 12h00min à 20h20minh
Local de trabalho: Macaé – O candidato deve residir em Macaé ou cidades vizinhas,
pois a empresa não disponibiliza alojamento.
Emprega Baixada
www.indeed.com.br

Coordenador técnico automotivo
MERCADOCAR | Guarulhos/SP
Descrição:
Irá atuar no atendimento ao cliente, elaboração de orçamentos, negociação e
fechamento.
Acompanhar desempenho da equipe.

Realizar a gestão de pessoas e atividades da área, como: instalação de som
acessórios troca de óleo e borracharia.
Qualificação:
Necessário experiência na área de serviços automotivos. Experiência em
gerenciamento de centro automotivo será um diferencial.
Formação:
Superior completo.
Local de Trabalho: Guarulhos / SP –
Salário: R$ 2.416,00
Forma de Contratação: Efetivo (CLT)
Benefícios: Vale Transporte Vale Alimentação/Cesta Básica Assistência Médica
Assistência Odontológica Convênio com Farmácia Restaurante na empresa Horário
de Trabalho: Uma folga na semana e domingos alternados. 44 horas semanais de
trabalho. ENVIAR CURRÍCULO Fonte: Empregos.com. BR http://www.empregos.com.br/vagas/coordenador-tecnicoautomotivo/guarulhos/sp/4523742?6691652&utm_source=Indeed&utm_medium=c
pc&utm_campaign=Indeed
www.indeed.com.br

METROLOGISTA-TAUBATÉ
Taubaté, SP
Experiência na função em Indústria Automotiva.
Vaga para trabalhar em Indústria em Taubaté.
Remuneração: Salário A combinar.
Benefícios Oferecidos: A combinar.
Horário de Trabalho: A combinar.
Dias a trabalhar: A combinar.
Atividades: As atividades a serem realizadas pelo profissional devem ser com total
responsabilidade, eficiência e qualidade.
Disponibilidade de início imediato.
Vagas Vale
www.indeed.com.br

PLANEJADOR DE MANUTENÇÃO
Caçapava, SP
Experiência na função em Indústria Automotiva;
Vaga para trabalhar em Indústria em Caçapava.

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

Operador de Pintura - Pintor de Reparo (M/F)
BMW do Brasil - Araquari, SC.
No Grupo BMW, as pessoas são o ativo mais importante. Para que possamos
continuar a crescer e desenvolver-se como uma organização internacional, nós
estamos olhando para uma pessoa altamente qualificada para nos apoiar com a
criação de novas estruturas na nossa planta de produção no Brasil. O Grupo BMW
está lhe oferecendo uma oportunidade de trabalho interessante na área de Pintura.
Responsabilidades Como Operador de Pintura - Pintor de Reparo você executará as
atividades de mascaramento, preparação de superfície internas e externas,
lixamento, aplicação de tinta, montagem e desmontagem de peças do veículo,
pintura spray e polimento a fim de garantir que a qualidade da superfície exterior
dos carros, prontos para o envio a linha de montagem, esteja de acordo com os
altos padrões da BMW.
A atenção aos detalhes que vão gerar a alta qualidade dos nossos produtos é algo
que fará parte das atividades do pintor que deverá realizar o seu trabalho com o
menor índice possível de perdas ou retrabalhos.
Você será também responsável pela organização no local de trabalho e pela
conservação dos materiais e equipamentos utilizados no cumprimento de suas
atividades durante o turno de trabalho. Deverá ser também junto com todo o time
de trabalho a responsável por alcançar as metas de segurança, qualidade, volume
de produção e custos.
Você utilizará as mais modernas e eficientes técnicas de reparação de pintura nos
locais definidos para a atividade trazendo assim os carros para o padrão de pintura
exigido.
Qualificações Educação
Ensino Médio completo.
Curso de pintura automotiva.
Conhecimento/Experiência:
Amplo conhecimento em técnicas de reparação de pintura automotiva (inspeção,
limpeza, mascaramento, lixamento, pintura, inspeção final e liberação).
Experiência como Pintor de acabamento em indústria automotiva.
Boa experiência para inspecionar, identificar e analisar defeitos de pintura.

Boa experiência prática em reparos de pintura automotiva.
Proatividade.
Organização.
Bom relacionamento de grupo.
Disposição para aprender novas técnicas de pintura automotiva.
Idiomas
Desejável inglês nível básico.
Informações Adicionais A BMW recebe candidaturas de todos os indivíduos,
independentemente de raça, origem étnica, cor da pele, nacionalidade, religião,
filosofia, sexo, idade, deficiência, aparência ou identidade sexual. Estamos
comprometidos com o tratamento de todos os candidatos de forma justa, a fim de
evitar a discriminação.
www.indeed.com.br

Preparador de Automóveis
Start Recuperadora Automotiva - Cuiabá, MT.
Preparação de peças automotivas para pintura
Polimento
Lavagem de carro
Operacional
Preparador de Automóveis
(Outros)
Uma vaga(s)
Cuiabá (Estado Mato Grosso)
Requisitos
Grau de Escolaridade
Superior
Conhecimento de computação
Nivel Básico
Contrato
Tipo de contrato
Contrato CLT (Efetivo)
Jornada de Trabalho
Indiferente
Salário
Entre R$1.001 e R$2.000
(R$)
Remuneração-mês
Universia
www.indeed.com.br

Supervisor de fabricação
FUPRESA | Indaiatuba/SP
Descrição:
Irá atuar na área de produção seriada de peças para indústria automotiva, com
liderança de equipes até a 100 colaboradores, utilizando indicadores de
desempenho, prática de 5S, Kaizen e outras técnicas de manufatura enxuta.
Trabalhar como facilitador de treinamentos, com implantação de ferramentas
estatísticas e de grupos de melhoria, focando a redução das perdas e o aumento da
produtividade.
Qualificação:
Experiência em usinagem de médias e grandes séries de componentes em aço, com
utilização de centros de usinagem vertical e horizontal.
Formação:
Ensino médio.
Local de Trabalho:
Indaiatuba / SP
Salário: De R$ 5.501,00 a R$ 6.000,00 Veja média salarial
Forma de Contratação: Efetivo (CLT)
Benefícios: Assistência Médica Seguro de vida Participação nos lucros Assistência
Odontológica Convênio com Farmácia Estacionamento Restaurante na empresa
Horário de Trabalho:
De segunda a sexta feira, das 7h30 às 17h15. ENVIAR CURRÍCULO Fonte:
Empregos.com. BR - http://www.empregos.com.br/vagas/supervisor-defabricacao/indaiatuba/sp/4547846?6642140&utm_source=Indeed&utm_medium=c
pc&utm_campaign=Indeed
www.indeed.com.br

COMERCIAL

CHEFE DE CREDIÁRIO / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Multinacional no Ramo Varejista está com uma 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 email 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. São 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.
Necessária 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 agendada;
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 empresa;
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

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 opinião).
Garantir a entrega dos resultados de sua respectiva equipe.
Orientar a equipe de vendas sobre novas políticas da empresa, condições de vendas
em vigor, campanhas promocionais, produtos em lançamento, novas estratégias de
marketing.
Realizar e auxiliar o processo de seleção de vendedores.
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; a fim 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

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: cinco
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

ASSISTENTE COMERCIAL
Código da vaga: v1380204
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Agosto de 2016
PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
1. Auxiliar os consultores de carreira na prospecção de empresas;
2. Auxiliar as empresas em processos seletivos por telefone e e-mail;
3. Gerar relatórios de controle de vagas e empresas.
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
1. Recrutamento e Seleção
2. Ferramentas de busca online
3. Comercial

4. Suporte Técnico
5. Fidelização de Cliente
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Superior Completo em Administração, Gestão de RH, Gestão Comercial.
LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO
Avenida Paulista, São Paulo - SP.
Horário Comercial - segunda-feira à sexta-feira.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380204/assistentecomercial#sthash.GvKdHLjy.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento Comercial Júnior
Código da vaga: v1363983
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Agosto de 2016
* Formação acadêmica:
Superior completo
* Conhecimentos em informática:
Pacote office Avançado (word, excel, power point e access)
Linguagem de programação SQL e VBA
* Experiência necessária:
Criação e manutenção de base de dados e vivência com elaboração e análise de
relatórios.
* Atividades desenvolvidas:
Suporte a Gestão de Vendas, com objetivo de fomentar aumento da produtividade
e atingimento das metas de vendas e lucratividade;
Acompanhar desempenho das áreas;
Avaliar desempenho e identificar/propor multiplicação das boas práticas;
Acompanhar a evolução da carteira de clientes e do portfólio de produtos;
Desenvolvimento de rotinas automáticas para gerar arquivos e relatórios
* Informações complementares:
Local de trabalho: Centro - Rio de Janeiro
*Pacote de Benefícios:
Assistência médica
Assistência odontológica
Vale alimentação
Vale refeição
Vale transporte
Auxílio creche ou babá

Serviço de Assistência Funeral
Seguro de vida
Previdência privada
Bônus de curto prazo (PLR)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1363983/analista-deplanejamento-comercial-junior#sthash.OJzhMTTu.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor de Relacionamento Comercial
Código da vaga: v1379962
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Agosto de 2016
Atuação diretamente como pós-vendas na manutenção e fidelização na carteira de
clientes.
Realizará o plano de ações para o crescimento das operações dos clientes,
garantindo sua satisfação e rentabilidade para a companhia.
• Elaborará relatórios, planejamento e propostas de negócios a serem
concretizados, de acordo com as metas estabelecidas.
• Realizará a ativação e implantação dos contratos efetuando os treinamentos
necessários no cliente.
• Sinalizará os clientes e providenciará a instalação e ou troca de equipamentos
para consulta.
• Assegurará soluções para o cliente, garantindo sua retenção.
REQUISITOS: Necessário experiência com pós vendas e visitas; gestão de carteira
de clientes;
OBRIGATÓRIO possuir veicula próprio.
BENEFÍCIOS: Remuneração fixa mais variáveis de acordo com a carteira de clientes
sob sua responsabilidade, Vale-refeição, Seguro de Vida em Grupo, Plano de Saúde
(Coo Participativo), Plano Odontológico, Vale-combustível e Celular Corporativo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379962/gestor-derelacionamento-comercial#sthash.a17FlwVR.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor de vendas
Código da vaga: v1379895

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Cambé / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Agosto de 2016
"• Atuar com venda consultiva;
• Prospectar e credenciar estabelecimentos, com base em análise crítica do
potencial do mercado em sua área de atuação;
• Visitar periodicamente os estabelecimentos credenciados, mantendo o.
Relacionamento empresa-cliente ativos;
• Verificar o funcionamento das tecnologias utilizadas pelos estabelecimentos
Visitados, acionando o suporte técnico para sanar possíveis problemas detectados;
• Participar de reuniões periódicas da força de vendas locais, tomando ciência de.
Informações comerciais e metas a cumprir, e discutindo situações de mercado e.
Ações tomadas por empresas concorrentes;
• Cumprimento dos procedimentos operacionais comerciais antes, durante e após o
atendimento ao cliente (rotinas comerciais);
• Resgate de informações diárias para controle de relatórios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379895/consultor-devendas#sthash.OKlA0pLj.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Comercial
Código da vaga: v1378932
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Agosto de 2016
Atividades/Responsabilidades:
Analise de propostas comerciais de FM (preço, prazo, especificações) em contratos
ILA, entre outros. Analise e avaliação de resultados e cumprimento de metas.
Participação nas negociações estratégicas e nas renovações de contratos. Avaliação
de novas oportunidades de negócios e aumento de serviços contratados. Analise de
Mercado e tendências.
Formação:
Administração, Engenharia Civil ou Marketing.
Requisitos:
- Experiência na área comercial;
- Disponibilidade para viagens;
- Inglês avançado/fluente.
Local:
São Paulo/SP
Benefícios:
Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida, PPR, Refeitório no local.

Remuneração compatível com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378932/gerentecomercial#sthash.U9Il6tkm.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comercial
Código da vaga: v1379579
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Joinville / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Agosto de 2016
A Business Partners Consulting é uma consultoria dedicada ao recrutamento e
seleção de profissionais para todas as áreas de negócios das empresas. Nosso
cliente está em busca de um Analista Comercial que será responsável por:
- Executar atividades administrativas da área comercial de forma a garantir a
correta parametrização dos sistemas envolvidos, a correta aplicação da política
comercial, bem como o cumprimento dos aspectos legais pertinentes à área
comercial.
- Análise de chamados de devoluções por motivos comerciais
- Análise de pedidos suspensos
- Análise dos pedidos importados para o sistema EMS
- Atualização e manutenção da política comercial
- Acompanhamento do CRM junto aos atendentes (números de atendimentos
versus chamados, tempo de atendimento do chamado e chamados pendentes fora
do prazo).
- Suporte à equipe de atendentes comerciais quanto às rotinas de administração de
vendas e pós-vendas (cinco pessoas)
Pré-requisitos:
- Ensino Superior completo
- Domínio do pacote Office, com conhecimento avançado em Excel e Power point Domínio em planejamento comercial com base na distribuição de cotas Conhecimento em processo SOP e em administração e controle de verbasExperiência no segmento industrial.
Localização da Empresa:
- Joinville SC
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379579/analistacomercial#sthash.WK3N6oYM.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Vendas
Código da vaga: v1379828
Nível hierárquico: Gerência
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Agosto de 2016
Gerente de Vendas (Vaga Efetiva CLT)
- Ensino Superior Completo
- Experiência em gestão de vendas
- Experiência em gestão de pessoas (preferencialmente externa)
- Disponibilidade de viagens na região
- Conhecimentos em informática - Pacote Office
- Carro próprio, CNH.
Principais Atribuições do Cargo:
Atingir as metas de vendas; Recrutar, capacitar e incentivar a Equipe Vendas;
Realizar prospecções de novas Equipes de Vendas; Divulgação das promoções e
ganhos para as Equipes de Vendas; Administrar os resultados através dos
indicadores de desempenho; Preparar e conduzir os encontros de negócios;
Conduzir atividades de faturamento e fechamento dos pedidos; Realizar visitas para
fortalecer o relacionamento; Ter disponibilidade total para atuar em BH e Grande
BH.
Remuneração e Benefícios: Salário Fixo + Variável + Vale Combustível + Vale
Refeição + Assistência Médica + Seguro de Vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379828/gerente-devendas#sthash.e0HYirgq.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k3422-242
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 14/07/2016
Previsão de encerramento: 13/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29NbKCr

Vendedor (a) de Consórcio
Código da vaga: k4375-1
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Bauru/SP
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Autônomo
N.º vagas: seis
Data de abertura: 14/07/2016
Previsão de encerramento: 31/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29NbIdN

Vendedor Externo - Fortaleza
Descrição Detalhada
Porte da empresa: Médio
Atividades:
Realizar atendimento de cliente na rota de trabalho estabelecida, cumprindo as
metas lançadas pela empresa.
Requisitos:
Ensino médio completo.
Experiência anterior na área de vendas.
Possuir moto
CNH categoria "a".
Experiência anterior na área da distribuição será um diferencial.
Residir no jangurussu, Messejana, é Cristóvão, santa Maria, José Walter ou
proximidades.
Dias da Semana: De segunda-feira a sábado
Horário / Período:
Comercial
Trabalha aos sábados das 08h00min às 12h00min
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio Médico, Convênio Odontológico, Convênio com Instituições de
Ensino, Seguro de Vida.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Supervisor de Vendas - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: varejista
Atividades:
Supervisionar equipe de promotores de vendas em grande varejos de belo
horizonte e grande BH.
Requisitos:
Ter carro próprio, experiência com liderança de equipe de vendas em varejo.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Comissionado: Sim
Benefícios: Vale Refeição, Vale Refeição, Auxílio Combustível.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

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

Vendedor - Nova Odessa
Descrição Detalhada
Atividades:
Vendas e atendimento às clientes por telefone, prospecção de clientes, cadastro de
cliente no sistema, desenvolverem novos canais de mercado.
Requisitos:
Ensino médio completo ou superior completo em administração, marketing ou áreas
afins.
Experiência com vendas por telefone, metas.
Conhecimento com materiais de construção
Residir na região.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1501,00 à R$2000,00
Comissionado: Sim
Benefícios: Vale Refeição, Vale Refeição, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

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

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

Gerente Comercial - Taubaté
Descrição Detalhada
Atividades:
Responder pelo planejamento, direção e controle dos processos da área de vendas,
envolvendo as regionais de vendas, canais de vendas e clientes diretos, através do
controle do fluxo das operações de vendas.
Será responsável pela definição da política comercial.
Desenvolver uma estrutura de vendas e cultura de desenvolvimento e
gerenciamento das contas key accounts de forma eficaz e que permita atingir o
desenvolvimento do plano de negócio da empresa.
Requisitos:
Experiência com coletas.
Necessário experiência na área de gerência comercial.
Experiência com equipe de venda interna, externa e representantes.
Será responsável por selecionar e contratar os demais integrantes do time.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Comercial - Fortaleza
Descrição Detalhada
Requisitos:
Ensino médio completo ou superior completo ou cursando marketing, administração
ou áreas afins.
Experiência mínima de seis meses com vendas de produtos de telecomunicações:
telefonia, internet, Mega fax ou similares - comprovada em carteira de trabalho.
Desejável possuir carteira de clientes.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$1500,00
Comissionado: Sim
Benefícios: Vale Alimentação, Convênio Médico, Vale Alimentação, Convênio
Médico, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Gerente Comercial - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Del Castilho
Atividades:
Planejar as ações de vendas e distribuir as metas para a equipe.
Conhecer os procedimentos de loja e ferramentas do sistema disponível para as
tarefas do cargo.
Acompanhar e buscar juntamente com a equipe o atingimento de metas e
resultados.
Gerenciar e controlar despesas especifica da loja de acordo com as regras
estabelecidas.
Promover ações que visem o resgate de valores financeiros em atrasos.
Gerir e acompanhar os processos de assistência técnica.
Desenvolver ações, orientar e acompanhar a equipe na retenção e ativação de
clientes, atuando no salão de vendas.
Representar a empresa como preposto em situações que se julgar necessário,
sempre que necessário.
Acompanhar o preenchimento do pipedrive pelos consultores, a fim de desenvolver
atividades comerciais de pós-vendas, prospecção e manutenção de clientes.
Realizar e garantir a abertura e o fechamento da loja.

Realizar a operação do caixa da loja, controlando as entradas do caixa, primando
pelas regras e fechamento do mesmo, conforme necessidade e na ausência do
operador de caixa.
Coordenar e garantir a gestão de loja (layout, precificação, giro de estoque,
limpeza e conservação, endereçamento, itens descontinuados e defeituosos).
Gerir os assuntos de Rh de seu setor/ área de atuação vinculados a promoções,
alterações de cargos, avaliações, levantamento de necessidades de treinamento
etc.
Requisitos:
Ensino superior completo
Desejável pós-graduação
Conhecimento no ramo de tecnologia
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Assistente comercial
Código da vaga: v1382864
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
Assistente Comercial
Local de Trabalho: Bela Vista SP.
Superior completo ou cursando
Atividades:
Backoffice da área comercial de terceirização de frota.
Analisar e construir cenários dentro do pricing;
Validar alterações escolher aprovações das areas responsáveis
Calcula e projeta índice de reajustes conforme taxa financeira de valores no pricing.
Lançamentos e acompanhamento de renovação de terceirização de frota.
Contato com clientes, lançamento de usuário no sistema e placas e renovação.
Necessário: Excel nível intermediário
Competências Desejáveis: Senso de urgência, planejamento, organização, foco em
resultado e atenção a detalhes.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382864/assistentecomercial#sthash.dxdCQo8c.dpuf
www.vagas.com.br

Executivo Comercial
Código da vaga: v1383294
Nível hierárquico: Pleno
Local: Recife / PE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 06 de Agosto de 2016
Sendo peça fundamental na estrutura da empresa e nos resultados da região de
Recife, o Executivo Comercial se reportará ao Gerente de Distribuição e será
responsável pela gestão das principais contas do segmento de Distribuição da
Lafargeholcim no Nordeste.
Responsável por liderar a carteira de clientes do segmento de Indústria (PréMoldados, Argamassa, Construtoras, Concreteiras e afins), esse profissional
realizará vendas técnicas, prospecção de novos clientes, pós venda e assistência
técnica aos clientes da LafargeHolcim.
Deverá desenvolver também as melhores soluções técnicas, treinamento de
equipes e acompanhamento de obras. É fundamental ter sólida experiência no
atendimento ao segmento de Indústria ou Infraestrutura e expertise de vendas
técnicas no segmento de construção civil ou de materiais de construção.
Formação e Requisitos:
• Superior completo, preferencialmente em Engenharia Civil.
• Amplia experiência na area comercial, atendimento comercial do segmento de
Indústria ou Infraestrutura nos estados de PE e AL.
• Disponibilidade para residir em Recife - PE e realizar constantes viagens
• Desejável experiência na área da construção civil, pré-moldados, argamassa ou
de materiais de construção.
• Desejável Inglês Intermediário.
• CNH B
Local de trabalho:
• Recife, PE
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383294/executivocomercial#sthash.Sp2n8q0C.dpuf
www.vagas.com.br

SUPERVISOR DE VENDAS
Código da vaga: v1382451
Nível hierárquico: Pleno

Local: Paraíba / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
Descrição das atividades:
• Assegurar o cumprimento das metas de sua área de atuação.
• Atuar de maneira pró-ativa, dando todo o suporte para os representantes da
empresa (cadastro de condições, limite de crédito, bloqueios/desbloqueios, visitas
aos clientes, etc.).
• Elaborar e acompanhar os Planos de Ação, para cumprir ou ajustar as lacunas,
certificando que estas ações irão garantir o cumprimento das metas estabelecidas.
• Visitar os clientes, junto com os fornecedores, a fim de amarrar negócios em
longo prazo.
Requisitos Básicos:
Formação: Ensino superior completo ou cursando (Administração / Marketing e
relacionados);
Horário de Trabalho: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira;
Local de Trabalho: PB
O candidato deve ter conhecimento na área e ter disponibilidade para viagem.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382451/supervisor-devendas#sthash.LZJHiNI3.dpuf
www.vagas.com.br

PROMOTOR DE VENDAS EXTERNAS
Código da vaga: v1382685
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: quinze
Data de expiração: 20 de Agosto de 2016
Atividades: Realizar vendas porta a porta, atuação totalmente externa.
Contratação: Efetivo - CLT
Salário: R$1305,00 + Comissões (Teto R$10916,00)
Benefícios: Vale transporte, vale refeição ou alimentação (R$24,90 por dia),
assistência médica e odontológica, seguro de vida, PPR (Participação por
resultados), descontos em universidades e ajuda de custo (R$229,00).
Atuação de segunda a sexta das 08h00 às 17h00 e aos sábados das 09h00 às
13h00
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382685/promotor-de-vendasexternas#sthash.bHrjAUae.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CNA Campinas Sao Bernardo está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: Realizar todas as atividades da área comercial. Rotinas
internas: atendimento de clientes e telemarketing. Rotinas externas: divulgação da
marca e prospecção de novos clientes em empresas, academias, escolas, entre
outras.
Requisitos: Experiencia na area comercial, Bom relacionamento interpessoal,
Cursos na area comercial e de vendas.
Salário: a combinar
Benefícios: Curso de idiomas, Estacionamento, Tíquete-alimentação, Valetransporte Regime de contratação: CLT (Efetivo).
Observações: Favor informar se tem disponibilidade para trabalhar no horário
abaixo: De segunda a sexta, das 12h30 às 21h30 Sábados alternados, das 8h30 às
17h30. Caso contraria nao enviar o CV.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Antonio para o email saobernardocp@cna.com.br com a sigla Diva SB Jul 16 no campo assunto até
o dia 30/08/2016.
Veja outras vagas de Assistente Comercial no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

VENDEDOR EXTERNO/ PET SHOP / REGIÃO DE CAMPINAS / 6 VAGA(S)
Empresa de representações, no ramo de Pet Shop, procura vendedor (a) autônomo
que já trabalham na área e queiram agregar. Mais uma pasta. Está com seis
vagas(s) em aberto para Região de Campinas.
Responsabilidades: Vendedor (a) autônomo que tenha uma boa carteira de clientes
na área de pet shop, agropecuária, clinica veterinário e banho e tosa.
Requisitos: Empresa de representações de produtos para banho e tosa (shampoo) e
acessórios para cães e gatos, procura vendedor (a) autônomo que já trabalham no
ramo PET SHOP e queiram agregar mais uma pasta, preciso de profissionais em
varias regiões (Campinas, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Mirim e
Piracicaba).
Salário: a combinar
Benefícios: Somente comissões
Observações: Favor enviar o currículo, se seu perfil encaixa na descrição do cargo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carlos Arcari para
o e-mail arcaricarlos@yahoo.com.br com a sigla Vendas Pet no campo assunto até
o dia 30/08/2016.
Veja outras vagas de Vendedor Externo/ Pet Shop no Emprega Campinas. São
100% grátis!

COMUNICAÇÃO

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-decomunicacao-interna#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 followup 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

Analista de Comunicação Pleno
Código da vaga: v1380037
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Agosto de 2016
- Atender às necessidades de comunicação externa e interna;
- Desenvolver e conduzir campanhas de comunicação desde a coleta do briefing,
veiculação até a avaliação dos resultados;
- Elaborar textos e formatar conteúdos diversos para intranet, site, folders, maladireta, jornal mural, cartazes, banners e similares;
- Visitar, periodicamente, unidades que integram a rede da empresa com a
finalidade de levantar e atender necessidades de comunicação;
- Fazer cobertura (fotografar e apurar) de eventos, ações e ambientes relevantes
para a Instituição e/ou para ilustrar impressos variados;
- Elaborar relatórios periódicos contendo trabalhos solicitados e realizados;
- Dar suporte e apoio à coordenação.
Requisitos:
- Experiência plena em Comunicação (desenvolvimento de ações de comunicação
que visem à promoção da imagem da instituição, envolvendo a esfera corporativa e
organizacional);
- É primordial e imprescindível ter ótima redação (habilidade para escrever);
- Disponibilidade para trabalhar região metropolitana de BH (distância de
aproximadamente 35 km) alguns dias na semana;
- Graduação em Jornalismo ou Publicidade e Propaganda (Desejável pósgraduação);
- Domínio no uso de Corel Draw e Power Point;
- Bons conhecimentos no uso do pacote Office.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380037/analista-decomunicacao-pleno#sthash.lGnsMH8A.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comunicação e Marketing Sênior
Código da vaga: v1379725
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Setembro de 2016
Requisitos:
•Formação superior em Marketing, Comunicação Social, Publicidade ou
Propaganda;
•Inglês avançado e espanhol desejável;
•Experiência em Planejamento de Comunicação e Publicidade;
•Conhecimentos em ferramentas de comunicação, como Eventos, Imprensa e
Relacionamento;

•Conhecimentos avançados no pacote Office e SAP;
Atividades:
Identificar as necessidades do negócio para elaboração e definição da estratégia de
comunicação das marcas de tintas imobiliárias. Assegurar a implementação das
atividades e ferramentas de Comunicação, como Publicidade e Eventos. Analisar e
construir o plano de mídia anual, colaborar na gestão de fornecedores e agências,
participar da análise contínua da eficácia das ferramentas de Comunicação
utilizadas, acompanhando os índices de desempenho. Contribuir na construção do
orçamento e no controle de gastos e pagamentos da área.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379725/analista-comunicacaoe-marketing-sr#sthash.CYSBasRi.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comunicação e Marketing Pl.
Código da vaga: v1379738
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Setembro de 2016
Requisitos:
•Formação superior em Marketing, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda;
•Experiência em Planejamento de Campanhas de Comunicação e Publicidade;
•Suporte em Eventos Internos e Externos
•Experiência em projetos com agencia de publicidade
•Inglês avançado e espanhol desejável;
•Conhecimentos avançados no pacote Office e SAP;
•Comportamentos chave para essa posição: Foco no cliente, Atitude de dono,
Excelência na execução, Pessoas, Espírito de equipe.
Atividades:
Suportar a elaboração e definição da estratégia de comunicação das marcas de
tintas imobiliárias, de acordo com as estratégias do negócio, assegurando a
implementação das atividades e ferramentas de Comunicação, como Publicidade e
Eventos. Analisar e construir o plano de mídia anual, colaborar na gestão de
fornecedores e agências, participar da análise contínua da eficácia das ferramentas
de Comunicação utilizadas, acompanhando os índices de desempenho. Contribuir
na construção do orçamento e no controle de gastos e pagamentos da área.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379738/analista-comunicacaoe-marketing-pl#sthash.JMwjGnah.dpuf
www.vagas.com.br

TÉCNICO II OPERAÇÃO E PROGRAMAÇÃO TV RPC Cascavel
Código da vaga: v1379916
Nível hierárquico: Técnico
Local: Cascavel / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Agosto de 2016
O QUE FAZ:
Operar os computadores de exibição;
Conferir e ajustar os roteiros internos com o da rede;
Copiar a carga comercial e promocional;
Conferir a qualidade de copias comercial e promocional;
Coordenar encaixes de programação local, estadual e nacional;
Operar a exibição de programação gravada;
Controlar falhas técnicas e operacionais através de relatório.
CARACTERÍSTICAS:
Conhecimento básico em informática;
Desejável superior completo ou cursando;
Disponibilidade para trabalhar em regime de escala, com prioridade para o horário
da 00h00min ás 06h00min da manhã.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379916/tecnico-ii-operacao-eprogramacao-tv-rpc-cascavel#sthash.F0bZUqzY.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de desenvolvimento Web Pleno - Aplicativos Android
Código da vaga: v1380146
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 14 de Agosto de 2016
Atribuições do cargo/ dia a dia da função:
•Conhecer e propor novas arquiteturas de software, padrões de projeto e lógicas de
programação;
•Participar do desenvolvimento dos aplicativos nativos Android, atento aos padrões
e métricas estabelecidos, visando realizar as entregas dentro das expectativas e
garantir a disponibilidade e funcionamento dos produtos com qualidade adequada;
•Trabalhar junto com o designer e o arquiteto de informação para ajudar a entregar
um aplicativo de excelência e a melhor experiência para nossos usuários;
•Atuar com os times de backend para garantir que eles entreguem as interfaces
REST dentro dos padrões necessários para os aplicativos;
•Buscar a melhoria dos processos de forma contínua, melhorando os padrões de
qualidade e produtividade;

•Propor soluções integradas para serviços de Web e APIs;
•Propor ideias criativas e inovadoras para as aplicações que estão sendo
desenvolvidas.
Conhecimentos específicos/ experiência:
•Superior completo em cursos de tecnologia, como ciência da computação,
informática etc.
•Cursos de especialização em tecnologia.
•Experiência em desenvolvimento em aplicações mobile em Android em
desenvolvimento de software.
•Programação em Android SDK
•Design Patterns
•APIs socials (google, facebook, twitter)
•APIs Restful e webservices
•Estrutura de dados (JSON, XML).
•Google Analytics e comscore (métricas)
•Crashlytics
•Publicação de um aplicativo na loja envolvendo certificado e assinatura
•Git
•Push notification
•Criar e executar testes unitários e funcionais automatizados
•Prática em integração contínua e entrega contínua
•Práticas ágeis como Scrum
•Inglês intermediário
Local de trabalho: Centro / RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380146/analista-dedesenvolvimento-web-pleno-aplicativos-android#sthash.nZCJfhmn.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Júnior
Código da vaga: v1377650
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
Atividades:
Irá desenvolver campanhas de comunicação corporativa, identificar e sugerir
inovações que agreguem valores as ações de Marketing realizadas pela
organização.
Requisitos:
Ensino Superior em Publicidade e Propaganda, Marketing e áreas correlatadas a
comunicação.

Desejável apresentação de portfólio; conhecimento em programas de infográficos e
pacote Office, boa escrita, redação e comunicação oral.
Imprescindível conhecimento em Pacote Adobe (Photoshop, Ilustrator, Corel Draw),
HTML e desenvolvimento de peças publicitárias.
De segunda a sexta - 9 às 18(com 1h 30 de intervalo)
Benefícios: Ticket Refeição, Ticket Alimentação, Auxilia Creche, Auxilio Farmácia,
Assistência Medica e odontológica, PLR, Seguro de Vida em grupo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377650/analista-decomunicacao-junior#sthash.l0ZSKZlp.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE MARKETING WEB JÚNIOR
Código da vaga: v1382952
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Setembro de 2016
Analista/ Web Designer:
Função: Desenvolver conceito criativo e desdobramento de peças de comunicação
para campanhas on e off-line direcionadas para clientes internos e externos por
meio de ferramentas e softwares profissionais.
Habilidade em desenvolver materiais de comunicação institucional, promocional ou
de lançamento. Atualizar e realizar a manutenção de templates de e-mails
marketing, assinaturas de e-mail, arquivos de PPT, banners e convites eletrônicos,
etc.
Executar o tratamento de imagens para inclusão no site. Habilidade para cria
graficamente o visual da página, anúncios e peças de comunicação diversas com
imagens e textos. Cria banners, folders, cartões e gifs animados respeitando a
identidade visual.
Principais responsabilidades:
Desenvolvimento de conceitos criativos, peças de comunicação como e-mail mkt,
banners eletrônicos, elaboração de peças para comunicação on e desligado, artes
para campanhas internas e externas, ações de endomarketing e templates
diversos.
Apoiar a implementação dos padrões de comunicação visual, visando à boa imagem
da empresa.
Necessidades: Photoshop, Ilustrator, Dreanweaver, Pacote Office, HTML cinco.
Habilidades: Criatividade, dinamismo, agilidade, pró-atividade, lidar com diversos
projetos simultaneamente, foco unidade de comunicação e identidade visual da
empresa.
Diferencial: Ter trabalhado no Segmento de tecnologia e informática

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382952/analista-de-marketingweb-junior#sthash.yI5O2vN9.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Marketing
Código da vaga: v1383314
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
Buscamos um Coordenador para a área de Marketing, que atuará nas seguintes
frentes:
- Estratégia de mkt digital para canais B2B e B2C
- Elaboração e implantação de réguas de comunicação para diferentes públicos
- Desenho de campanhas comerciais
- Apoiar demais áreas da empresa com ações de marketing e comunicação
- Coordenar ações de endomarketing
-Responsável por elaborar, executar e mensurar retorno dos planos e campanhas
de Comunicação.
-Desenvolver os planos de mídia online e off-line para a marca
-Gestão do budget de marketing e controle do retorno sobre o investimento
-Gestão dos fornecedores de mkt
Necessária experiência nas atividades mencionadas.
Desejável Inglês em nível avançado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383314/coordenador-demarketing#sthash.dJyBRgSg.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Marketing Digital
Código da vaga: v1383268
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Setembro de 2016

Coordenar toda estratégia e tática digital da empresa (redes sociais, site e outras
plataformas online); Trabalhar com agências e empresas de marketing digital,
elaborando projetos de comunicação e visibilidade, aumentando o Brand awareness
e a relevância da empresa no ambiente digital; Liderar a atualização de imagens e
conteúdo de todos dos sites; Participar de eventos, além de cobertura fotográfica e
divulgação desses eventos via postagens nas redes sociais; Participar do
desenvolvimento de vídeos para a promoção de produtos e utilização nas redes
sociais e plataforma Youtube, além de sites de clientes; Elaborar campanhas
digitais, desenvolver e enviar e-mails marketing para consumidores, clientes e
colaboradores; Análises de retorno de postagens promovidas e engajamento das
mídias sociais.
Experiência anterior na função com gestão de Marketing Digital e com domínio das
ferramentas (Facebook Ads, Google Adwords, Google Analytics, e-mail marketing,
etc.).
Ensino superior completo em Propaganda e Marketing, Publicidade, Jornalismo,
Comunicação Social, Administração de Empresas ou áreas afins.
Imprescindível boa redação, comunicação, capacidade analítica e potencial criativo
além de estar antenado ao universo esportivo.
Conhecimento em ferramentas de edição de imagens (Photoshop, Illustrator, etc).
Salário a combinar.
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Médica, Assistência
Odontológica, Seguro de Vida e Participação nos lucros.
Contratação em regime CLT.
Horário: Segunda a sexta em horário comercial.
Necessário ter disponibilidade de horário e viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383268/coordenador-demarketing-digital#sthash.ENvSekZa.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Desenvolvimento Organizacional
Código da vaga: v1382988
Nível hierárquico: Gerência
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
Responsabilidades:
- Implantação de programas, ferramentas, processos e políticas de atração de
pessoal;
- Apoiar e realizar ações que promovam o engajamento dos funcionários;
- Estruturação e aplicação de pesquisas de clima organizacional e elaboração de
planos de ação;

- Elaboração e condução dos processos de treinamento e desenvolvimento dos
colaboradores;
- Estruturação da Universidade Corporativa;
- Apresentação mensal dos indicadores da área;
- Desenvolvimento e implantação do processo de avaliação de desempenho e
gestão à vista;
- Propor melhorias para o processo de integração dos novos colaboradores;
- Promoção da comunicação interna;
- Implementação e avaliação das iniciativas de desenvolvimento de liderança em
toda a organização, promovendo um ambiente que proporcione desenvolvimento de
carreira e opinião;
-Identificar, contratar e gerir serviços de consultorias e parceiros de negócios para
todas as áreas de desenvolvimentos de pessoas.
Buscamos profissional que tenham experiência anterior na função,
preferencialmente no varejo.
Local: CURITIBA/PR
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382988/gerente-dedesenvolvimento-organizacional#sthash.Q4muIPWH.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Merchandising
Código da vaga: v1382815
Nível hierárquico: Pleno
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Setembro de 2016
Principais responsabilidades:
Assegurar a valorização da marca dos nossos produtos no ponto de venda, através
da aplicação correta dos materiais de merchandising e coordenação de promoções,
buscando a excelência na execução das estratégias desenvolvidas para o mercado.
Supervisionar a equipe de promotores de sua responsabilidade acompanhando a
rotina básica contratada e fazendo a execução das ações propostas, por meio de
visitas diárias ao ponto de venda e reuniões periódicas de alinhamento das ações.
Treinar os promotores de venda em todos os temas relacionados à execução,
visando orientá-los sobre o correto atendimento ao lojista no que diz respeito à
presença, reposição dos produtos e controles internos.
Identificar oportunidades de espaços para a exposição dos produtos e marcas no
ponto de venda, através de visitas diárias e negociações junto aos clientes de sua
base de atuação, visando garantir a melhor exposição de nossas marcas.

Sustentar a evolução das vendas, através do correto acompanhamento do sellout,
com o objetivo de analisar a necessidade de eventuais ações de mercado,
promovendo assim o aumento do giro do produto nos Pontos de Vendas.
Requisitos necessários:
- Formação acadêmica - Nível Superior
- Conhecimentos - Pacote Office
- Experiência - Expertise na área comercial
- Habilitação B
Perfil esperado:
- Proatividade, Comunicação Assertiva, Organização e Planejamento.
Área de Atuação:
Grande Porto Alegre
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382815/supervisor-demerchandising#sthash.eaAxlr2X.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE MARKETING / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria situada na região de Campinas/SP. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Apresentações comerciais para empresas | Desenvolvimento de
catálogos e folders | Criações de artes | Criação de contexto para e-mail marketing
| Conhecimentos em Web Site.
Requisitos: Conhecimentos em Corel Draw, Photoshop e/ou Indesing | Ser próativo, dinâmico e pronto para desafios.
Salário: a combinar
Benefícios: Salário compatível com a função e benefícios a combinar.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
candidatos@infinitymobility.com com a sigla MARKETING no campo assunto até o
dia 10/08/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DE MARKETING no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Analista de Mídias de Desempenho - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: comunicação
Atividades:

Criar campanhas de mídia de desempenho, otimizar anúncios visando alcançar as
metas de resultado das campanhas mídia online em geral (adwords, facebook ads
etc).
Requisitos:
Superior em curso.
Experiência de 06 meses em projetos de comunicação digital
Conhecimentos em adwords e/ou outras mídias de desempenho, ferramentas de
web analytics.
Inglês intermediário.
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 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

Analista de Marketing - Taubate
Descrição Detalhada
Atividades:
Atuará com elaboração e distribuição de materiais gráficos promocionais e
institucionais, tais como: catálogos, folders, apresentações, conteúdos para mídias
sociais, Google adwords, Google analytics, facebook ads e seo.

Desenvolvimento de materiais para PDV e também de estruturas e materiais para
eventos
Apoio com a criação de layouts para internet / e-mail marketing e criação de textos
publicitários.
Requisitos:
Escolaridade: técnico ou superior incompleto ou superior completo.
Cursos: publicidade e propaganda ou cursos relacionados.
Necessária 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

Coordenador de E-commerce - São Paulo
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Zona Sul
Porte da empresa: Multinacional
Atividades:
Atuará com a criação e manutenção de todas as atividades diárias da loja virtual e
sites
Responsável pela administração da ferramenta e pelas atividades de vendas online
Criação de ações para aumento das vendas
Planejamento e execução de campanhas, acompanhando o desempenho da loja
virtual e disparo de e-mail marketing, entre outras atividades.
Requisitos:
Necessário ter experiência na função com o mercado de moda ou cosméticos
Necessário inglês fluente e desejável conhecimento em francês.
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 Mídias Sociais - Campinas
Descrição Detalhada
Atividades:
Geração de conteúdo online, desenvolver, implantar e monitorar plano de ação de
marketing digital gerenciando o budget das campanhas, monitorando indicadores
de desempenho, implantando métricas, impactando diretamente nos resultados da
empresa, engajando a marca e fomentando as vendas online.
Requisitos:
Experiência anterior comprovada em plataformas digitais compra de mídias,
planejamento estratégico, tratamento de imagem e programas do pacote adobe,
graduado ou graduando nas áreas de comunicação digital, marketing, jornalismo,
computação ou design. Ser criativo (a) e antenado, conhecimentos em
programação, ter vivencia em agências de propaganda, experiência em ecommerce, elaboração e disparo estratégico de e-mail marketing, sms marketing,
testes a/b e corel draw.
Certificado Google partner (adwords), conhecimento nas ferramentas seo, Google
analytics, análise de resultados e métricas, gestão de conteúdo para redes sociais
instagram, facebook ads, youtube, twitter, Linkedin, Google plus.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1501,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Convênio Odontológico, Ajuda de Custo.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Gerente de Marketing - Fortaleza
Descrição Detalhada
Requisitos:
Curso superior completo.

Desejável idioma inglês
Ampla experiência com gestão de marketing, com ênfase no varejo, com
habilidades técnicas de gerir todas as estratégias de criação, desenvolvimento e
aplicação de material em ponto-de-venda, funcionamento de mídias em geral,
vitrinismo, organização de eventos, avaliação de posicionamento da marca.
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 Marketing - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: home Center
Região / Bairro: Barra da Tijuca
Porte da empresa: Multinacional
Atividades:
Desenvolver e implementar o plano estratégico de comunicação das marcas.
Negociar, coordenar e planejar projetos, eventos, campanhas promocionais e
institucionais.
Realizar lançamentos e ativações de produtos no PDV com foco na construção de
marca e alavancagem das vendas
Planejar, executar e medir resultados de campanhas no PDV, além de gerar planos
de ações.
Acompanhar indicadores e entrega das metas, bem como o budget anual de
marketing.
Planejar ações anuais integradas de acordo com prioridades estratégicas da
empresa, do departamento, do comercial e das marcas.
Mapear e analisar com profundidade dados do mercado, da concorrência e
tendências de consumo para contribuir com os programas de
renovação/revitalização de linhas de produtos.
Estabelecer comunicação integrada a produto, criando conceitos, histórias e novas
coleções.
Direcionar e monitorar as marcas nas demais áreas e pontos de contato.
Elaborar pdcas consistentes para guiar a gestão de desempenho da área.
Requisitos:
Superior completo em comunicação social, marketing, publicidade e propaganda,
jornalismo, ou áreas afins.
Inglês avançado

Domínio do pacote Office
Photoshop intermediário
Experiência anterior na função em empresas de varejo, preferencialmente, de moda
e beleza.
Experiência com liderança de equipe
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

Gerente de Marketing
Código da vaga: v1386007
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
Descrição:
• Responsável por toda e qualquer comunicação interna e externa do
empreendimento com todos os stakeholders, é o “dono” da informação sobre o
consumidor final;
• Desenha o planejamento de marketing (campanhas, eventos, ações, orçamento
anual, etc) e garante a sua execução ao longo do ano;
• Define a estratégia macro que o time deve seguir para atingir suas metas.
Requisitos:
Ensino superior completo nas áreas de administração, marketing, comunicação
social e/ou outras áreas semelhantes.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386007/gerente-demarketing#sthash.6JucJyna.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Marketing
Código da vaga: v1385933

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
VAREJO FARMACÊUTICO - BARRA DA TIJUCA
BENEFÍCIOS: VT, VR, Plano de Saúde e Odontológico, Desconto em medicamentos.
PRÉ-REQUISITOS:
- Conhecimento de Excel intermediário (tabela dinâmica, procv, condição somase);
- Ensino Superior completo em Marketing ou Comunicação;
- Experiência na área Administrativa, campanhas de vendas de produtos,
divulgação de marca própria, responsável pelo marketing de produtos de saúde e
beleza;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385933/assistente-demarketing#sthash.W3BT6D5H.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE MARKETING DIGITAL JUNIOR
Código da vaga: v1385912
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Ser o focal point dentro da área de Marketing com diversas áreas de TI,
fornecedores e Agências para criação de sites, hotsites e manutenção de
aplicativos;
• Garantir a alimentação e atualização de conteúdos e banners nos sites da
empresa;
• Gerar e extrair relatórios diretamente por meio da ferramenta de gerenciamento
de conteúdo e administrativos de diversos sites;
• Elaborar briefings junto à área de comunicação e condução do desenvolvimento
de hotsites de eventos;
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
• WORD
• EXCEL
• POWER POINT
• GOOGLE ANALYTICS
• PUBLICADORES DE CONTEÚDO EM GERAL (CMSs)
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Superior completo em Marketing e/ou Publicidade e Propaganda.
LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO

Avenida Paulista, São Paulo - SP.
Horário Comercial.
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385912/analista-de-marketingdigital-junior#sthash.Fcjnz4U8.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Comunicação Interna e Responsabilidade Social
Código da vaga: v1384778
Nível hierárquico: Gerência
Data de expiração: 26 de Agosto de 2016
Requisitos:
- Superior em Comunicação Social e áreas afins;
- Pós-graduação na Gestão da Comunicação Empresarial será um diferencial;
- Curso específico em Responsabilidade Social será um diferencial;
- Imprescindível vasto conhecimento em Comunicação Empresarial;
- Disponibilidade para residir em Campinas, ou Itapira e/ou Região.
Responsabilidades:
- Gerenciar as ações de responsabilidade social por meio de contribuição às
entidades parceiras;
- Gerenciar patrocínios a projetos culturais e esportivos via leis de incentivo fiscal;
- Gerenciar atividades para o público interno como: homenagens, cartões
comemorativos, dias das mães/pais, confraternizações, dia das crianças, etc.,
- Gerenciar a elaboração do jornal interno, selecionando assuntos prioritários,
visando à transmissão eficaz de mensagens específicas ao público interno;
- Responsável pelo planejamento de trabalhos que envolvem comunicação visual,
como placas de sinalização, cartões de visitas, outdoors, visando garantir a
padronização da identidade corporativa;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384778/gerente-decomunicacao-interna-e-responsabilidade-social#sthash.W54a458D.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE EVENTOS & COMUNICAÇÃO
Código da vaga: v1384620
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 25 de Agosto de 2016
ATRIBUIÇÕES:
- Planejar executar e controlar o terceiro grupo da LATAM e da empresa em
eventos internos e externos de acordo com o brieffing marketing e do r.h.;
- Garantir que os eventos estão indo de acordo com as aquisições dos stakeholders;
- Assegurar que a qualidade dos eventos venha sendo aprimorada constantemente;
- Alinhar o orçamento e manter o controle de todos as despesas para todas as
atividades;
- Executar o RFA (ordem de compra no sistema) e o pagamento para eventos e
congressos;
- Manter atualizado SOP em relação aos MARCOMMS (COMUNICAÇÃO &
MARKETING);
- Ser o responsável pela aprovação via comunicação e do marketing, quando se
trata de marca (branding) e comunicação;
- Manter um inventário físico (papel) de tudo relacionado a marketing e
comunicação, amostras e todo equipamento demo utilizado;
- Criar uma base eletrônica (data base) para tudo que for de marketing e
comunicação deixando disponível para todos os países LATAM respeitando as leis e
regulamentos requeridos;
- Responsável pelo controle do processo de aprovação para a comunicação dos
clientes externos;
- Garantir que o treinamento esteja disponível para todos os possíveis
desenvolvedores de Comunicação com o cliente externo;
- Responsável pelo marketing digital, desenvolver ferramentas e controlar a
execução (internet, força de vendas, etc) seguindo as diretrizes e orientações
globais;
- Responsável pela criação dos processos de compras (avaliação, seleção e
melhorias nos fornecedores de marketing (agencias de eventos, empresas de
impressão, traduções, locais para eventos, transporte, entre outros);
- Pesquisas de mercado com clientes internos e externos (colaboradores) visando
avaliar a imagem da marca, dos serviços e produtos;
- Apoiar o/a VP na logística das viagens e organização da agenda de reuniões.
REQUISITOS:
- Formação superior completa em Administração de Empresas, Marketing,
Comunicação Social ou áreas afins;
- Desejável proficiência Avançada à Fluente no idioma Inglês e Espanhol Avançado.
REMUNERAÇÃO: Compatível com o mercado.
Benefícios: Pacote Completo.
Horário: De segunda a sexta, horário comercial.
Local: Chácara Santo Antônio
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384620/analista-de-eventoscomunicacao#sthash.rtjSuD4p.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação SR - Foco Digital
Código da vaga: v1384990
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2016
Profissional será responsável por:
• Analisar, realizar e monitorar a comunicação digital em todos os canais digitais
institucionais Brasil e Internacional, incluindo mídias sociais, visando o
fortalecimento da imagem corporativa da empresa e o estreitamento da relação
junto aos diversos públicos;
• Ser responsável pelo processo de elaboração de conteúdo, criação e manutenção
dos canais de comunicação como site institucional, blog, facebook, Linkedin, twitter
e novas mídias da Suzano Papel e Celulose, respeitando as diretrizes corporativas
para que atinjam os públicos de interesse de forma transparente e ágil.
• Gestão de agência corporativa;
• Manter alinhamento com temas de Comunicação Interna, Externa e Regional a
fim de buscar oportunidades em digital e fomentar a comunicação 360;
• Analisar e monitorar tendências e novas ferramentas de mídias online e off-line
(estimular e contribuir com a transformação cultural);
• Buscar oportunidades, desenvolver e manter relacionamentos internos (clientes e
parceiros) e externos (possíveis parceiros);
• Atender auditorias referentes a processos da área de Comunicação;
• Realizar / coordenar ações de Comunicação em geral com o intuito de promover a
imagem da Suzano, estimular a integração e estreitar relacionamentos –
alinhamento com Comunicação Interna, Externa, Digital e Regionais.
• Analisar os processos de forma proativa, antecipando-se a possíveis situações que
venham impactar a imagem institucional e o relacionamento da Suzano Papel e
Celulose com seus públicos de interesse;
• Representar a empresa junto a instituições, associações e eventos relacionados à
Área de Comunicação.
Pré-requisitos:
• Superior Completo preferencialmente em cursos relacionados à comunicação;
• Inglês Fluente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384990/analista-decomunicacao-sr-foco-digital#sthash.EnjVIt2j.dpuf
www.cadernonacional.com.br

ASSISTENTE DE MARKETING / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo de Prestação de Serviços, sediada em Campinas, está
selecionando candidato para o cargo acima descrito. Está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.

Responsabilidades: Excelente Redação, Pró-atividade, Trabalho Equipe,
Criatividade, Desembaraço. Administrar e Maximizar o Site e contas da Empresa,
Face, Loja Virtual, Mercado Livre, Redes Sociais etc. Otimização de Todo o Processo
c/ conhecimento e uso de “Artifícios Técnicos Legais”, via técnicas de SEO, SWOT,
etc, p/ Melhores resultados. Prospectar Novos Serviços, Produtos, canais de Vendas
e Distribuição, Representação, Distribuidoras, em todo o Brasil. Cadastro de
produtos no site e na loja física, incluindo a organização desta.
Requisitos: Obs. Favor Não enviar CV caso não tenha os requisitos solicitados!
Comprometido, Pontual, Criativo, Ótimo relacionamento e Pro Atividade. Formados
em Técnico ou Superior de Marketing. Sólidos conhecimentos em Google Analytics e
Adwords, Publisher, Corew e Photoshop Avançados, pacote Office e Excel
Avançados e programas afins.
Salário: a combinar
Benefícios: Ótimo Ambiente de Trabalho. Possibilidade de Crescimento Profissional,
colocando em prática e Aperfeiçoando suas Habilidades e Conhecimentos, a fim de
Superar as Metas e Expectativas da Empresa.
Observações: Requisitos acima e Ênfase em Perfil Comercial e estratégias de
Vendas são Essenciais. Diferenciais: Bom nível em leitura e escrita em Inglês. Apto
a registro em CLT imediato (não aceitamos sem registro). Trabalho de segunda à
sexta - feira das 08h00min h às 17h30min h, e sábado das 08h00min h às
12h00min h. CLT, VR e VT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Ricardo para o email rhselecaomkt@outlook.com.br com a sigla Rh mkt no campo assunto até o dia
07/08/2016.
Veja outras vagas de Assistente de Marketing no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ANALISTA DE MARKETING / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Desenvolvimento de Sistemas está com uma vaga(s) em aberto para
AMERICANA / SP.
Responsabilidades: - Planejamento de toda a estratégia de Marketing da empresa Planejamento de organização de eventos - Interação com Agência e outros
fornecedores ligados à área - Gerenciamento das mídias digitais.
Requisitos: - Conhecimento em Marketing Digital - Perfil Dinâmico, Criativo e
Inovador - Vontade de aprender e crescer junto com a empresa - Inglês
Intermediário.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte, refeição e auxílio creche. Após o período de experiência
oferecemos também convênio médico, odontológico, academia e auxílio educação.
Observações: Horário de Trabalho: das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Lanay para o email lanay.pombo@monde.com.br com a sigla Marketing no campo assunto até o
dia 15/08/2016.
Veja outras vagas de Analista de Marketing no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

EDUCAÇÃO

PROFESSOR DE ESPANHOL / CAMPINAS E RMC / SP / 5 VAGA(S)
Espanhol Nativo, escola de espanhol número 1 em Campinas e região, estão
procurando PROFESSORES NATIVOS DE ESPANHOL. Está com cinco vagas(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 email 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. São 100%
grátis!

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 a 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

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: 07h30min às 15h30min
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-deeducacao-infantil#sthash.CVstMWHb.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Educacional de Negócios
Código da vaga: v1378264
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
Desejável formação superior em Administração, Comunicação Social, Relações
Públicas ou Marketing.
Realizar o fomento comercial da unidade de negócio Educação Básica com
mapeamento, agendamento, visitas, reuniões em escolas privadas de determinada
região;
Manter os sistemas de gestão comercial atualizados;
Trazer negócios para mesa de negociação;
Realizar as fases da venda necessária;
Fechar negócios e assinar contratos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378264/consultor-educacionalde-negocios#sthash.ecYVBPOF.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Marketing e Publicidade e Propaganda
Código da vaga: v1376933
Nível hierárquico: Sênior
Local: Jundiaí / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
Professor para curso superior Marketing e Publicidade e Propaganda; para as
disciplinas de:
(1) Gestão de Relacionamento com Cliente
(2) Administração de Marketing
Obrigatório:
Graduação: Marketing, Publicidade e Propaganda, Administração de Empresas e
Comunicação Social.
Especialização: idem
Diferencial: mestrado e doutorado.
Aulas duas noites a definir
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376933/professor-marketing-epublicidade-e-propaganda#sthash.Mgc75wpM.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR ENSINO SUPERIOR: DIREITO
Código da vaga: v1377861
Nível hierárquico: Sênior
Local: Votorantim / SP / BR
Quantidade de vagas: dez
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Irá ministrar aulas no curso Superior de Direito.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Graduação em Direito.
Necessário Pós-graduação no nível de especialização, mestrado e/ou doutorado.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Desejável experiência docente no Ensino Superior nas disciplinas relacionadas ao
curso de Direito.
HORÁRIO DE TRABALHO
Período Noturno: 19h00min às 22h50min (três noites por semana)
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Anhanguera de Votorantim
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377861/professor-ensinosuperior-direito#sthash.7ejTi38l.dpuf
www.vagas.com.br

Professor de Design - Mestre
Código da vaga: v1379597
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Data de expiração: 30 de Agosto de 2016
Professor Design, Design Gráfico.
Requisitos
Com aderência em orientação de TCC.
Conhecimentos em softwares gráficos e 3D
Para assumir disciplinas de Projeto Editorial e Projeto Digital.
Superior em Designer, Designer Gráfico Completo.
Disponibilidade para trabalhar no período noturno
Vaga preferencial para Mestres e Doutores.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379597/professor-de-designmestre#sthash.iKJoY58g.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Engenharia Civil - Fundações, Geologia e Paleontologia.
Código da vaga: v1376924
Nível hierárquico: Sênior
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
Professor para curso superior em Engenharia Civil, para as disciplinas de
Fundações, Geologia e Paleontologia.
Obrigatório:
Graduação: Engenharia Civil
Especialização: idem
Diferencial: mestrado e doutorado.
Aulas todas as noites (de 2ª a 6ª) noturno.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376924/professor-engenhariacivil-fundacoes-geologia-e-paleontologia#sthash.nDd7BJpR.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Educação Corporativa
Código da vaga: v1335395

Nível hierárquico: Sênior
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
- Estruturar as grades das Escolas de Gente do Conhecimento;
- Desenvolver, estruturar e implementar Programas de Treinamento customizado,
presencial e à distância, com foco comportamental e técnico, utilizando
metodologias e critérios da Universidade Corporativa;
- Elaboração de materiais de treinamento e plano de aulas por meio de técnicas de
designer instrucional e de editor de vídeos;
- Assegurar os ciclos de avaliação de desempenho em todos os níveis, a tabulação e
apresentação de resultados;
- Coordenar processos de Assessment individuais de equipe;
- Elaborar o Plano Anual de Treinamentos;
- Selecionar Fornecedores de Treinamentos assegurando as melhores condições de
contratação e fazer a gestão de contratos;
- Possuir domínio das tecnologias presencial e a distância;
- Mandatório: Superior Completo em Psicologia, Administração de Empresas e
Pedagogia;
- Possuir domínio e Sistemas de Qualidade baseados na Norma ISO9000;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335395/analista-de-educacaocorporativa#sthash.jrryt7FH.dpuf
www.vagas.com.br

Inspetor de alunos
Código da vaga: v1381872
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 19 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 a 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/v1381872/inspetor-dealunos#sthash.siuKtStf.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Soluções Pedagógicas
Código da vaga: v1380360
Nível hierárquico: Gerência
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Reportando-se à Diretoria de Produtos e Serviços Educacionais, o profissional será
responsável por duas grandes linhas de atuação na Educação Básica:
1- Formação continuada de profissionais que atuam na educação básica.
2- Aplicações educacionais para estudantes da educação básica, tais como
simulados, diagnósticos, que visem verificar os resultados de aprendizagem.
• Planejar, desenvolver, implantar e avaliar projetos e atividades com foco nas
áreas de atuação;
• Pesquisar, avaliar e inserir novas tecnologias nos processos inerentes a fim de
aperfeiçoa-los;
• Proceder ao acompanhamento e a avaliação dos projetos e processos inerentes à
área, interagindo com as demais áreas da educação básica e Companhia;
• Analisar a viabilidade técnica e financeira de projetos envolvendo os projetos da
área, adequando-os às diretrizes educacionais da educação básica e aos negócios
da Companhia;
• Propor, em articulação com outras áreas da educação básica e Companhia,
critérios para inserção de metodologias pedagógicas e tecnologias nos processos –
inovação;
• Propor diretrizes, normas e padrões técnicos que orientem o planejamento e a
execução dos projetos.

• Orientar, pesquisar e/ou desenvolver protótipos e experiências utilizando
metodologias e tecnologias internamente ou por meio de parcerias com
fornecedores e outras instituições visando à inovação na área;
• Desenvolver o programa de formação anual e continuado para profissionais da
educação básica;
• Efetuar durante o calendário anual de atividades escolares aplicações
educacionais para estudantes.
• Manter e aperfeiçoar um sistema de atendimento contínuo e permanente, voltado
para a resolução de problemas técnicos, pedagógicos, metodológicos, decorrentes
das atividades executadas;
• Efetuar a gestão de pessoas, projetos, processos e orçamentos.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
• Buscamos profissional com Superior completo em Pedagogia, Administração ou
áreas correlatas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
• Necessária sólida experiência em funções correlatas, preferencialmente em
Sistemas de Ensino, Empresas com foco em educação, ou empresas com áreas
educacionais.
• Relacionamento interpessoal, gestão de equipes, hands on, complementam o
perfil desejado.
• Criatividade, Inovação, Visão Sistêmica e Estratégica são imprescindíveis.
Dominio de gestão de projetos, pessoas, processos e orçamentos.
• Conhecimentos nas áreas de tecnologia de informação e padrões utilizados para
os processos de ensino e aprendizagem.
• Desejável experiência na área de educação, preferencialmente na área de
educação básica.
HORÁRIO DE TRABALHO
Período Integral
LOCAL DE ATUAÇÃO
Belo Horizonte - MG
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380360/gerente-de-solucoespedagogicas#sthash.FoBL3RvL.dpuf
www.vagas.com.br

Professora Ensino Fundamental I
Código da vaga: v1383279
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
Pré-Requisitos:

- Formação Superior Completa em Pedagogia e/ou Curso Normal de formação de
professores;
- Desejável cursando Pós-Graduação;
- Conhecimento de Word, Power Point, recursos multimídia e do software Movie
Maker.
- Conhecimento da Língua Inglesa nível avançado para conversação (será testado).
- Experiência comprovada em alfabetização.
Atividades:
- Orientação dos alunos do 1° e 2° Ano nas tarefas de casa.
A empresa oferece:
Salário: R$4.000,00
Regime de Contratação: CLT
Horário de trabalho: 08h00min às 12h30min de Seg a Sex.
Eventualmente trabalho aos sábados
Local de Trabalho: Zona Sul do Rio de Janeiro
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383279/professora-ensinofundamental-i#sthash.POqhmkLr.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR PEDAGÓGICO
Código da vaga: v1382142
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Agosto de 2016
Formação: Superior em Letras. Mestrado será diferencial.
Conhecimentos: Pacote Office em nível avançado.
Experiência: vasta atuação com produção de material, vivência de docência, rotina
escolar.
Atividades:
_ Analisar e produzir materiais digitais;
_ Revisar e editar material junto ao autor;
_ Analisar dados para propor melhorias e novos conteúdos
Local: Curitiba
Horário: Adm
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382142/coordenadorpedagogico#sthash.C5kpekdw.dpuf
www.vagas.com.br

DOCENTE DE IDIOMAS
Código da vaga: v1383297
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Londrina / PR / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Ministrar aulas de Inglês
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Superior Completo
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Certificado de conclusão do curso de inglês
Ter experiência em sala de aula como professor de inglês
HORÁRIO DE TRABALHO
Sábado
2h de manhã e/ou
2h de tarde
A soma da carga horária não pode exceder o limite de 40h/semanais na mesma
Instituição.
LOCAL DE ATUAÇÃO
UNOPAR - Catuaí
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Sim
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383297/docente-deidiomas#sthash.IUrdoHy7.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR ENSINO SUPERIOR: DIREITO
Código da vaga: v1381289
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Irá ministrar aulas no curso Superior de Direito.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Graduação em Direito.
Necessário Pós-graduação no nível de especialização, mestrado e/ou doutorado.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Desejável experiência docente no Ensino Superior nas disciplinas relacionadas ao
curso de Direito.
HORÁRIO DE TRABALHO

Período Noturno: 19h00min às 22h50min (três noites por semana)
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Anhanguera de Sorocaba
Avenida Armando Panázio, 1478.
Cerrado - Sorocaba/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1381289/professor-ensinosuperior-direito#sthash.r56LwMkU.dpuf
www.vagas.com.br

Professor - Infantil / Fundamental - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Atividades:
Ensino da disciplina curricular da educação infantil ao ensino fundamental i.
Atendimento aos pais em reuniões pedagógicas e eventuais.
Avaliação diária dos alunos.
Participação nas festividades e atividades da escola.
Requisitos:
Formação em licenciatura letras português? Inglês.
Fluência na língua inglesa.
Desejável experiência com ensino em educação infantil e fundamental i.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$2501,00 à R$3000,00
Benefícios: Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Auxilio
Educação.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Inglês - Sumaré
Descrição Detalhada
Atividades:
Lecionar um método novo e totalmente interativo.
Requisitos:

Residir na cidade de Sumaré
Preferencialmente na região central
Ter inglês fluente
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 Biblioteca - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Zona Sul
Atividades:
Auxiliar no atendimento da biblioteca, registro de entrada e saída de livros,
organização da biblioteca e auxílio nas atividades educacionais como a hora do
conto.
Requisitos:
Residir na zona sul de porto alegre, ter experiência em biblioteca, curso técnico em
biblioteconomia será um diferencial.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio Médico, Convênio Médico, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Comunicação Social - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Requisitos:
Obrigatório experiência na área de assessoria de comunicação.

Não é obrigatório experiência em lecionar.
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 Secretaria Escolar - Guarulhos
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Atividades:
Executar trabalho rotineiro de limpeza em geral
Requisitos:
Experiência com atendimento ao cliente
Desejável experiência comercial
Desejável experiência em secretaria escolar
Conhecimentos em Office
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$1500,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Alimentação, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de Cursos - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Implementar, avaliar coordenar e planejar o desenvolvimento de projetos
pedagógico-instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou à 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 08h00min horas às 18h00min horas
A empresa oferece:
Salário: de R$1501,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Refeição, Convênio Médico, Convênio
Odontológico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente de Supervisão - Gerência de Atendimento e Relacionamento
com o Aluno
Código da vaga: v1383880
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração: 24 de Agosto de 2016
Requisitos Necessários:
- Superior em andamento;
- Conhecimento em informática;
- Conhecimento do Pacote Office.
Atividades a serem desenvolvidas:
- Acompanhamento e controle dos números da evasão do campus;
- Identificação de possíveis problemas com os alunos;
- Análise da situação do aluno através do SIAF Financeiro, Acadêmico e CRM;
- Levantamento de dados para verificar os motivos das possíveis evasões;
- Análise de números da carteira
Horário: 08h12min às 18h00min
Salário: R$1341,50
Benefícios: Ticket alimentação ou refeição, Plano de Saúde e Odontológico co
participativos, bolsa de estudos de até 90%.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383880/assistente-desupervisao-gerencia-de-atendimento-e-relacionamento-com-oaluno#sthash.WBoPtiWy.dpuf
www.cadernonacional.com.br

Professor - Neurofisiologia Cognitiva e Comportamental - Pós-graduação
Código da vaga: v1385843
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Perfil Comportamental:
Cooperação;
Inovação;
Comprometimento;
Respeito;
Transparência.
Atividades a serem desenvolvidas:
Ministrar aulas no curso de Pós-Graduação em Neurociências Aplicada à Educação,
na disciplina de Neurofisiologia Cognitiva e Comportamental, nas unidades de
Contagem e Guajajaras.

Datas: Guajajaras 12/08, 13/08 (manhã e tarde), 27/08 (manhã e tarde) /
Contagem 02/12, 03/12 (manhã), 16/12, 17/12 (manhã e tarde).
Titulação:
Graduação em Psicologia, Enfermagem, Medicina, Biologia e áreas afins.
Mestrado Completo.
Requisitos Exigidos:
Experiência Docente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385843/professorneurofisiologia-cognitiva-e-comportamental-pos-graducao#sthash.8UuITsmh.dpuf
www.vagas.com.br

Professor de Redes de Computadores II
Código da vaga: v1384491
Nível hierárquico: Sênior
Local: Joinville / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Agosto de 2016
Perfil Comportamental:
Cooperação;
Inovação;
Comprometimento;
Respeito;
Transparência.
Atividades a serem desenvolvidas:
Ministrar aula de Redes de Computadores II no curso de Sistemas de Informação
da Unisociesc.
Titulação:
Necessário Mestrado Completo.
Requisitos Exigidos:
Experiência Docente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384491/professor-de-redes-decomputadores-ii#sthash.neSKlN9B.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR REGENTE 3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL I
Código da vaga: v1383529
Nível hierárquico: Pleno

Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Agosto de 2016
ATIVIDADES:
- Mediar o processo de ensino e aprendizagem para crianças, cumprindo o
planejamento realizado conforme as matrizes curriculares e os princípios e valores
institucionais;
- Ministrar aulas presenciais;
- Preparar avaliações para alunos;
- Lançar notas;
- Demais atividades pertinentes à função.
REQUISITOS:
Imprescindíveis
- Ensino superior completo em Pedagogia;
- Vivência como Professor do Ensino Fundamental I;
- Disponibilidade para lecionar de segunda a sexta-feira, das 07h45 às 12h35;
- Disponibilidade para trabalhar no Ecoville.
Desejável
- Conhecimento em Inglês.
BENEFÍCIOS:
- Plano de saúde Unimed;
- Plano odontológico;
- Vale-transporte ou estacionamento local;
- Refeição no local;
- Incentivo à educação;
- Incentivo à prática esportiva;
- Cartão Good Card;
- Utilização das instalações do campus e clínicas-escola, ofertadas pela instituição.
* Vínculo de trabalho CLT.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383529/professor-regente-3ano-ensino-fundamental-i#sthash.dRGje1ey.dpuf
www.vagas.com.br

Professor - Psicologia e Gestão de Pessoas
Código da vaga: v1379429
Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Agosto de 2016
Curso: Psicologia
Disciplina: Psicologia e Gestão de Pessoas
Campus: Estoril

Horário: Sexta-feira de 19h as 20h40/ Sábado de 07h40 as 09h20 - 4 horas
semanais
Turno: Noite
Ementa: Gestão de Pessoas; Desenvolvimento de Competências e equipes de
trabalho; O papel do psicólogo e os sistemas de recursos humanos: a tensão com
os propósitos estratégicos da empresa; o papel do psicólogo e das práticas da
psicologia social das organizações: diagnóstico, clima organizacional, cultura e
poder, gestão de pessoas, qualidade de vida no trabalho, teorias da aprendizagem
aplicada à gestão e ao desenvolvimento humano.
Formação: Graduação em Psicologia
Titulação: Doutor
Experiência docente: seis meses
Experiência de mercado na área de Gestão de Pessoas
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379429/professor-psicologia-egestao-de-pessoas#sthash.gCFutrqb.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR DE CURSO DE PEDAGOGIA - SUMARÉ/SP
Código da vaga: v1383537
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Sumaré / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Agosto de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Contribuir com a estrutura pedagógica dos programas acadêmicos;
• Formar corpo docente compatível com o padrão institucional e especificidade dos
cursos;
• Manter excelência no atendimento discente;
• Supervisionar e controlar todas as atividades acadêmicas e administrativas
articuladas no projeto pedagógico do curso;
• Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, a metodologia adotada e as
avaliações;
• Coordenar as atividades de captação de alunos para os processos seletivos;
• Realizar atendimento aos alunos.
• Demais atividades da função.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
• Possuir ensino superior completo na área do curso e Pós-Graduação. Como
diferencial Pós-Graduação Scricto Sensu (Mestrado) em áreas afins ao da
formação;
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
• Ter conhecimentos em Diretrizes Acadêmicas e do Ministério da Educação (MEC);

• Ter atuado como docente.
HORÁRIO DE TRABALHO
• Tarde/Noite
LOCAL DE ATUAÇÃO
Faculdade Anhanguera de Sumaré (Interior SP)
Av. Eugênia Biancalana Duarte, 501 - Jd. Primavera - Sumaré/SP
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383537/coordenador-de-cursode-pedagogia-sumare-sp#sthash.ObUMtCKI.dpuf
www.vagas.com.br

Assessor Pedagógico (Mercado) - BA
Código da vaga: v1335601
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Bahia / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
Responsabilidades:
O profissional exercerá as seguintes atividades:
• Assessoria e atendimento ás escolas;
• Formação de educadores;
• Análise de material didático impresso;
• Análise de aplicativos educacionais;
• Treinamento de consultores comerciais;
• Apoio de atendimento à ampliação de share/comercial.
Requisitos:
*Formação: Deverá ser formado na área de humanas, pedagogia ou alguma
especialidade (História, Geografia).
*Conhecimentos Técnicos: Saiba utilizar ferramentas tecnológicas: tablet e pacote
Office.
*Experiência anterior: Experiência em sala de aula. Vivência no mundo corporativo
será considerado um diferencial.
*Outras Informações:
• Ter disponibilidade de horários;
• Ter habilitação;
• Ter disponibilidade para viagens;
• Atuação em escolas particulares;
Modalidade de contratação:
Prestador de Serviços
Local de trabalho:
Todo o estado da Bahia.
Horário:

Comercial (disponibilidade de horários alternativos).
Remuneração:
R$ 3.750,00.
Facilidades:
Carro, celular corporativo, Alimentação, Tablet e cartão combustível.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1335601/assessor-pedagogicomercado-ba#sthash.ywuaaEbc.dpuf
www.vagas.com.br

Professor (a) de Filosofia
Código da vaga: k4231-79
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Luis Eduardo Magalhães/BA
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 28/07/2016
Previsão de encerramento: 09/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2ahDsDY

ENGENHARIA

DIRETOR DE ENGENHARIA EM TELECOMUNICAÇÕES - SÃO PAULO-SP
O profissional que buscamos será contratado diretamente por nosso cliente,
empresa multinacional do segmento de telecomunicações, de médio/de grande
porte, provedora de internet, acesso dedicado, outros meios de transmissões, etc.
para o mercado corporativo.
RESUMO DAS RESPONSABILIDADES
Responder pela gestão da equipe técnica de operações, instalações, visadas,
infraestrutura, suporte e desenvolvimento/programação, atendendo as
especificações e compromissos assumidos com o cliente. Tem como áreas
subordinadas Infraestrutura; Operações e Planejamento.
ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS
Coordenar as ações de toda equipe técnica; Elaborar, propor e implantar projetos;
Melhorias nas funções da equipe técnica; Planejamentos de novas redes;

Treinamentos periódicos para a Equipe técnica, comercial e administrativa;
Responsável técnico perante a ANATEL; Relatórios de SLA; Anatel; Indicadores de
Desempenho de Redes; etc.
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÕES
Graduação em Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Telecomunicações; cursos de
especialização na área de telecomunicações.
Desejável Pós Graduação ou MBA na Área
Ótimos conhecimentos em gestão de negócios e tecnologia; Engenharia de
Telecomunicações; Redes via Rádio; Telefonia básica; Telefonia Celular (GSM,
TDMA e CDMA).
Experiência técnica em telecomunicações e em gestão de equipes técnicas em
implantação e Manutenção.
Inglês entre Avançado e Fluente.
A EMPRESA OFERECE:
Excelente ambiente de trabalho em empresa que valoriza seus profissionais e
clientes como as principais causas de sua existência.
Contratação Efetiva-CLT ou PJ – A Combinar com o profissional;
Salário: Excelente remuneração, a combinar, dependendo muito das qualificações e
experiências do candidato (envie sua pretensão salarial que será avaliada).
Benefícios: Assistência médica e odontológica, estacionamento, vale refeição,
seguro de vida.
Enviar CV com pretensão salarial para o email speedconsult@speedrh.com.br – e
colocar no assunto: DIRETOR DE ENGENHARIA TELECOM – SP
Todos os nossos processos são sempre gratuitos para os candidatos.

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-deseguranca-do-trabalho#sthash.R3xq7L57.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,
elaborarem relatórios e planejamento de ações corretivas nos processos,
acompanhamento de visitas técnicas e de fornecedores de serviços. Treinamento e
palestra para público interno e externo.
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

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
Coparticipação enfermaria e Seguro de vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1376859/tecnico-civil-seniorvazante-mg#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-dedesenvolvimento-de-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 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 à redução de custos; Elaborar procedimentos e determinar
diretrizes para manutenção do visual da fábrica, no que se refere à limpeza,
pintura, conservação e outros; Aperfeiçoar 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 PROJETOS SR
Código da vaga: v1377190
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
Suas tarefas:
Gestão de projetos inovadores na área mineração;
Responsável pela gestão completa do projeto: prazo, custo e qualidade;
Acompanhar in loco os lançamentos;
Seu perfil:
Superior Completo em Engenharia;
Experiência em gestão de projetos – mandatório no segmento de Mineração;
Capacidade de realização e adaptação em ambientes adversos;

Inglês Avançado;
Espanhol Avançado;
Disponibilidade para viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377190/engenheiro-deprojetos-sr#sthash.M1o8rbFS.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Qualidade
Código da vaga: v1378858
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Minas Gerais / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2016
Principais atividades:
Apoiará o gestor nas atividades dentro da fábrica;
Será responsável por desenvolver e programar o plano de controle para todos os
processos, respeitando as necessidades específicas do cliente;
Atuará no sentido de resolução de questões internas e redução de perdas usando
métodos robustos e ferramentas da qualidade.
Irá manipular os materiais não conformes no chão de fábrica;
Medirá e gerará indicadores internos de desempenho de qualidade.
Irá monitorar a continuidade do processo utilizando métodos estatísticos e
ferramentas da qualidade.
Irá propor ações para reduzir as perdas
Coordenará e liderará o grupo de auditores de qualidade no chão de fábrica para
garantir a cobertura completa e suporte para todos os processos.
Será responsável por semeador cultura de qualidade e garantir a disciplina e
respeito do sistema de qualidade.
Requisitos:
Inglês Avançado;
Formação superior em Engenharia;
Disponibilidade/ interesse em residir próximo ao local de trabalho (Empresa situada
em Minas Gerais);
Ampla vivência nos processos de qualidade.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378858/engenheiro-dequalidade#sthash.sXWEGqhT.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Projetos de Engenharia
Código da vaga: v1378460
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2016
Pré-requisitos:
• Graduação superior completa em Engenharia Civil preferencialmente ou
Arquitetura e Urbanismo;
• Atuação anterior com análise do orçamento, no planejamento e execução dos
projetos em obras;
• Poder de negociação com áreas solicitantes.
• Pacote Office básico/intermediário.
Local de Trabalho:
•Rio de Janeiro
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378460/analista-de-projetosde-engenharia#sthash.IoRi2TVR.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Projetos Mecânico Sênior - Temporário.
Código da vaga: v1378941
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 13 de Agosto de 2016
Principais responsabilidades:
•
Desenvolver o detalhamento de projetos de engenharia mecânica para
possibilitar a construção, instalação, operação e reparo de instalações e
equipamentos mecânicos.
•
Desenvolver projetos abrangentes que atendam ou excedam os requisitos do
projeto, minimizando os custos.
•
Criar memorial descritivo, especificações, memória de cálculo dos projetos.
•
Analisar propostas técnicas, desenhos e especificações dos projetos de
engenharia mecânica apresentado pelas empresas contratadas.
•
Analisar os dados do projeto a fim de garantir sua precisão e dos sistemas
propostos.
•
Apoiar a equipe de execução do projeto, a fim de garantir que os requisitos
do projeto sejam atendidos.
•
Prestar assistência técnica para resolver problemas ou para estabelecer as
melhores práticas de projeto.

•
Realizar reuniões periódicas com os prestadores de serviço com o objetivo
de alinhar as atividades do projeto.
Requisitos:
- Formação Acadêmica: Nível Superior completo em Engenharia Mecânica.
- Inglês: Avançado.
- Pacote Office: Avançado.
- Conhecimentos em: Nimbus, SAP-PM, SAP-DMS, AutoCAD, Mathcad, Indicadores
e Siderurgia.
Local de Trabalho: Rio de Janeiro
Pacote de benefícios atrativos e salário compatível com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378941/engenheiro-deprojetos-mecanico-senior-temporario#sthash.Rz2kyQxT.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Florestal Pleno - Comercialização
Código da vaga: v1382865
Nível hierárquico: Pleno
Local: Agudos / SP / BR
Data de expiração: 06 de Agosto de 2016
- Detalhes da vaga:
Análise de indicadores e controles da área de comercialização; Acompanhar o
cumprimento dos contratos da área, garantindo a execução com excelência das
ações negociadas e o atendimento ao cliente; Realizar análise de mercado, dando
suporte nas estratégias de Novos Negócios.
- Requisitos:
Vivência com controles de contratos, atendimento ao cliente, análise de mercado.
- Conhecimento:
Conhecimento do sistema SAP Inglês Avançado
- Escolaridade:
Necessário ensino superior completo em Engenharia Florestal, Ambiental ou
Agronomia. Desejável Pós-Graduação em negócios, engenharia florestal ou áreas
correlatas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382865/engenheiro-florestalpleno-comercializacao#sthash.oVoKfu6p.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Processo Júnior
Código da vaga: v1380364
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Principais responsabilidades:
Elaborar procedimentos e cronogramas para implantação de novas ferramentas e
relatório de try-out;
Acompanhar o recebimento, montagem e testes de dispositivos e equipamentos
importados.
Dar suporte à fabricação e testes de dispositivos e equipamentos fabricados no
Brasil.
Acompanhar os testes de linha piloto de itens nacionalizados, formatando dados de
qualidade e produtividade.
Manter a documentação de produto atualizada conforme revisões de Engenharia.
Prestar suporte aos Engenheiros de Processo de linha de produção.
Requisitos:
Graduação completa em Engenharia Mecatrônica ou correlatas.
Inglês Intermediário.
Conhecimentos Intermediários em Excel.
Possuir vivência com desenvolvimento de ferramentas, moldes e processos de
injeção de materiais plásticos.
Conhecimento no desenvolvimento e suporte técnico de fornecedores de insumos.
Ter disponibilidade de viagens para fornecedores.
Local de trabalho: Barueri
Horário: 08h00 às 17h48 Segunda à Sexta
Salário Fixo + Benefícios do mercado (Assistência Médica e Odontológica
Sulamérica, Vale Transporte, Previdência Privada Itaú, Vale Alimentação,
Restaurante e Vaga de Estacionamento no Local).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380364/engenheiro-deprocesso-junior#sthash.YKYTj5OF.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de produção
Código da vaga: v1358784
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campos dos Goytacazes / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
Atividades:

Acompanhamento, supervisão e fiscalização da operação;
Manutenção e distribuição de redes elétricas;
Desenvolver planos e métodos de trabalho, orientar e fiscalizar o andamento dos
serviços quanto aos padrões técnicos requeridos;
Trabalhar no planejamento, orçamento e gerenciamento dos serviços, trabalhando
com equipes multidisciplinares;
Coordenar a operação, controlando a qualidade dos suprimentos e serviços
comprados e executados;
Elaborar normas e documentação técnica;
Seguir as diretrizes estabelecidas para a Saúde e Segurança Ocupacional e Meio
Ambiente.
Formação: Engenheiro Eletricista ou Engenheiro Civil
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1358784/engenheiro-deproducao#sthash.LhXQi6Jh.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista Corporativo em Engenharia Clínica
Código da vaga: v1380383
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Formação: Superior Completo na área da Engenharia Elétrica, Mecânica ou
Eletrônica ou Pós-Graduação em Engenharia Clínica.
Responsável pelo planejamento corporativo e acompanhamento das ações
desenvolvidas pelas unidades da ACSC no que tange ao parque tecnológico médico
hospitalar, desde sua aquisição, instalação e manutenção, com foco na verificação
da aderência nos processos ás políticas corporativas da área e legislações
pertinentes, mitigando riscos.
Atribuições:
1. Acompanhar a aplicação dos processos e procedimentos descritos nas políticas
corporativas e legislação, nas unidades hospitalares da ACSC, de maneira a garantir
pleno funcionamento dos equipamentos médicos, como inspeções de manutenção
preventiva e calibração dos equipamentos;
2. Avaliar as novas tecnologias existentes no mercado e auxiliar na especificação de
novos equipamentos e tecnologias analisando tecnicamente a qualidade e
garantindo o melhor custo benefício para a ACSC;
3. Garantir atualização das equipes técnicas por meio de treinamentos constantes e
orientando-os para atendimento de indicadores e metas de desempenho;
4. Propor e fomentar ações para orientação dos operadores (corpo clínico,
enfermagem, biomédicos e técnicos) no manuseio correto dos equipamentos

médico-hospitalares a fim de minimizar a possibilidade de erros operacionais e
danos além do melhor rendimento dos equipamentos e incremento da sua vida útil
com treinamentos junto aos fabricantes e especialistas na área de aplicação;
5. Indicar, elaborar e controlar os contratos de manutenção preventivo-corretiva e
compra de peças por meio de análise e validação de fornecedores de todo o Brasil e
do Exterior;
6. Assegurar e acompanhar a desempenho de contratos terceirizados de serviços de
manutenção, fazendo cumprir o acordado em contrato e criando indicadores de
desempenho;
7. Mapear as demandas das unidades da ACSC, de planejamento tecnológico de
equipamentos médicos hospitalares que melhor atendem o perfil institucional
elaborando projetos corporativos;
8. Monitorar os indicadores de qualidade, abrangendo o corporativo e as unidades
da ACSC, preparando relatórios, com foco na gestão e ocorrências, e apresentando
á Gerência de Corporativa de Planejamento e Manutenção, sempre propondo
melhorias;
9. Propor ações que visem garantir a maior disponibilidade dos equipamentos
médico-hospitalar nas unidades da ACSC, através da monitoração de indicadores, a
fim permitir a maximização de sua utilização e contribuindo para aos resultados
propostos no orçamento de planejamento e crescimento da ACSC.
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/v1380383/especialistacorporativo-em-engenharia-clinica#sthash.5wllppZD.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista em Melhoria Contínua - São Paulo
Descrição Detalhada
Engenharia, Indústria
Segmento: indústria
Região / Bairro: Zona Oeste
Atividades:

A implementação de modelo de gestão industrial voltada para o aumento de
eficiência e melhoria continua programas de times de alto desempenho, controle
estatístico de processo, indicadores de desempenho e gerenciamento da rotina.
Ser o responsável por consolidar os paramentos de eficiência da unidade, como oee
global, disponibilidade, velocidade e qualidade dos centros de trabalho na máquina
e acabamento, monitorando seus resultados e estabelecendo planos de ação em
conjunto com as áreas, no sentido do cumprimento das metas estabelecidas.
Ser o responsável pela avaliação dos processos e produtos, através de
monitoramento de variáveis e pela utilização de ferramentas como controle
estatístico de processo, pdca/sdca, e a proposição de melhorias contínuas para o
aumento de eficiência da unidade.
Implantar e coordenar grupos de melhoria para estudos e análises dos distúrbios de
processos e causas de desclassificação e perdas de produtos por deficiência de
qualidade
Liderar a implantação de times de alto desempenho na unidade em conformidade
com o programa estabelecido na empresa.
Requisitos:
Paixão e orientação para aumento da eficiência através de programas de melhoria
continuam
Capacidade de desenvolver equipes integradas e motivadas como times de alto
desempenho
Pró-atividade
Pensamento sistêmico
Formação em ciências exatas, engenharia e/ou áreas afins.
Sólidos conhecimentos em gestão melhoria contínuos, CEP (controle estatístico de
processo), seis sigmas, pdca/sdca.
Desenvolvimento de times de alto desempenho, entre outras.
Alta capacidade de liderança
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Engenheiro Civil - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: construção civil
Porte da empresa: Grande
Atividades:

Garantir uma gestão eficiente dos projetos urbanísticos dos loteamentos, avaliando
e acompanhando sua execução, de forma a garantir um relacionamento eficiente
entre a equipe de projeto e a equipe responsável pela obra.
Requisitos:
Nível superior completo em engenharia civil.
Conhecimento em gestão de projetos e sistemas que auxiliem esta gestão.
Desejável experiência na área de construção civil.
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 Engenharia - Jundiaí
Descrição Detalhada
Cursando engenharia mecânica ou recém-formada.
Conhecimento com desenho técnico mecânico, auto CAD, solidworks.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: VT + refeição no local + convênio médico + cesta básica.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Coordenador de Engenharia Química - São Paulo
Descrição Detalhada
Atividades:
Responder pela coordenação da equipe e atividades do setor de engenharia
química, envolvendo projetos de engenharia e processos químicos, desenhos e
especificações técnicas, visando garantir a elaboração dos processos com eficiência,
dentro dos prazos, padrões de qualidade e buscando a melhoria contínua nos
processos da empresa.

Acompanhar periodicamente o desenvolvimento dos projetos, e se necessário,
reorientar a equipe com relação às premissas estabelecidas, procedimentos de
trabalho e recursos necessários.
Aprovar os documentos gerados pela engenharia química como: cartas convites,
parecer técnico, desenhos de projetos, solicitação e compras, etc.
Suporte técnico de análise de viabilidade técnica econômica para gerência e
diretoria técnica para tomada de decisão para implantação de projetos alternativos.
Assegurar a qualidade dos serviços contratados, através do desenvolvimento de
fornecedores, coordenação e avaliação da qualidade dos serviços prestados e
contratados.
Assistir o gerente da área na formulação dos objetivos e políticas do departamento,
prestando informações necessárias e recomendando procedimentos para atingi-los.
Colaborar para a manutenção de programas de qualidade e de segurança no
trabalho, seguindo normas e procedimentos preestabelecidos, a fim de garantir o
cumprimento da política da empresa, bem como identificando potenciais melhorias.
Requisitos:
Experiência em hidráulica, pneumática, sistemas estruturais, operações unitárias.
Transferência de calor e massa, tubulações industriais, instrumentação e controle,
processos químicos.
Informática (Word, Excel, internet).
Inglês (leitura).
Normas de segurança.
Superior completo em engenharia química.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no Local Vale Alimentação, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Outros, PLR, Alimentação no Local, Vale Alimentação, Convênio
Médico, Convênio Odontológico, Outros, PLR, Ônibus / Van Fretado.
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista Qualidade Assegurada - São Carlos
Descrição Detalhada
Atividades:
Atuar com auditoria de fornecedores.
Garantir a qualidade dos produtos.
Assegurar que todos os processos necessários para sistema de gestão da qualidade
sejam estabelecidos, implementados e mantidos.
Requisitos:

ISO 9001.
Formação em engenharia mecânica, produção ou materiais.
Inglês fluente.
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 Garantia de Qualidade - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: bens de consumo
Região / Bairro: Pavuna
Porte da empresa: Multinacional
Atividades:
Garantir a aplicação do sistema da qualidade e das boas práticas de fabricação,
produção e laboratório em toda a planta e terceiros, garantindo assim a qualidade
dos produtos finais colocados no mercado.
Garantir o cumprimento das normas ISO 9001, assim como a re Certificação e
manutenção.
Realizar auditorias internas dos sistemas (ISO 9001 e bpf) nos processos da fábrica
desde a recepção de materiais até a expedição dos produtos finais para garantir a
aplicação das normas criando ferramentas compatíveis às necessidades das
operações.
Realizar auditorias externas em terceiros e fornecedores de embalagem para fins
de monitoramento / qualificação e homologação.
Realizar treinamentos (em sala ou on the job), suportes e integrações tendo como
foco os conceitos da qualidade a serem aplicados.
Avaliar a metodologia recebida e a sua aplicação nos processos de análises internas
e externas (fornecedores e terceiros).
Redigir procedimentos, regras e divulgá-los com base nas normas utilizadas.
Trabalhar em conjunto com as áreas para garantir uma manutenção de ambientes
limpos, sinalizados, ordenados e seguros, assim como coordenar as investigações
de não conformidades e planos de ação corretiva e preventiva.
Analisar, de maneira crítica, os KPI’s da fábrica.
Trabalhar em conjunto com as áreas para garantir a aplicação das regras de
metrologia de todos os instrumentos de medição dos processos.

Trabalhar em conjunto com os departamentos jurídico e assuntos regulatórios nos
casos de litígios que envolvam reclamações de clientes e consumidores.
Trabalhar em conjunto com as áreas na validação dos processos de fabricação e
envase.
Liderar equipe
Requisitos:
Nível superior completo engenharia química industrial ou farmácia
Inglês fluente
Experiência na área, em cargo de liderança, em fábricas no segmento farmacêutico
ou cosmético.
Possuir treinamento de auditor interno e auditor líder na norma ISO 9001
Desejável possuir treinamento nas normas ISO 22716, ISO 2859 / nbr 5426.
Experiência com o sistema SAP
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 DE PRODUÇÃO
Código da vaga: v1386215
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
Controlar e coordenar o plano produtivo da obra, acompanhando a preparação e a
execução dos serviços, visando atender à programação pré-determinada, bem
como estudar e desenvolver projetos para otimização e agilização dos processos de
produção, através de análises quanto ao melhor aproveitamento e utilização de
máquinas, equipamentos, matéria-prima e mão-de-obra, visando à diminuição dos
custos e a maximização dos resultados.
Experiência no segmento de construção pesada (obras de pavimentação de
estradas)
Conhecimento de: Custos e orçamentação de obras; Legislação, normas e rotinas
da área.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386215/engenheiro-deproducao#sthash.veg8lvwG.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Qualidade
Código da vaga: v1386254
Nível hierárquico: Pleno
Local: Limeira / SP / BR
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
Formação / Cursos: Engenharia Completa: Produção, Mecânica, Industrial,
Mecatrônica, Materiais, Automotiva.
Conhecimento específico:
- Core Tools (FMEA, APQP, PPAP, CEP).
- Auditor interno ISO/TS 16949
- Requisitos Específicos de Clientes (ex. QSB, BIQs, CQI’s, ANPQP, Cartas de
Requisitos).
- Sistemática de ações corretivas (por exemplo, oito d).
- MSA e IMDS (desejável)
- Idioma: Inglês - intermediário/avançado; Espanhol - básico (desejável).
- Experiência em setor automotivo/ autopeças
- Conhecimento em processo de alumínio (diferencial)
Características da posição:
- Suportar na manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Planta
- Coordenar e realizar auditorias internas
- Elaborar análise crítica pela direção e indicadores de desempenho
- Atualizar e desdobrar os requisitos específicos de clientes para a planta
- Representar o cliente na planta
- Participar do processo de desenvolvimento de produto
- Suportar a produção nos assuntos referentes à qualidade, tomando decisões
sobre produto e processo.
- Coordenar as atividades de gestão de fornecedores
- Educar para o Sistema Integrado de Gestão (atuar como multiplicador de
treinamentos)
- Atuar como facilitador de reuniões de melhoria contínua
Benefícios:
- Refeição subsidiada;
- Plano Médico;
- Plano Odontológico;
- Seguro de Vida;
- fretado.
**VAGA Planta Limeira
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386254/engenheiro-dequalidade#sthash.X41By6Ul.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE PLANTA PILOTO / R&D
Código da vaga: v1385875

Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
Cliente: Indústria multinacional situada na RMC - Região Metropolitana de
Campinas:
Pré-requisitos:
- Educação superior completa em química, engenharia química ou afim.
- Mestrado é desejável.
- Inglês avançado.
- Pacote Office avançado.
Objetivos:
Planejar e executar o trabalho de laboratório / Planta Piloto, para a resolução de
tarefas específicas;
Participar de equipes e projetos altamente complexos ou especializados;
Preparar relatórios de documentação de trabalho e interpretação dos resultados;
Ser responsável por projetos menores e implementação e qualificação de novos
equipamentos e metodologia;
Desenvolver novos métodos analíticos, procedimentos e processos de trabalho;
Identificar problemas e desenvolver soluções;
Responsabilidades:
Contribuir nas reuniões da equipe de projetos, focando em tecnologia e inovação;
Aumentar o nível científico de conhecimento em áreas técnicas específicas;
Identificar e analisar os problemas e desenvolver soluções adequadas;
Elaborar propostas para novos métodos e / ou procedimentos;
Preparar instruções de trabalho;
Preparar apresentações para clientes internos e externos;
Preparar relatórios profissionais e fornecer subsídios para Boletins de Tecnologia;
Conduzir ou supervisionar uma equipe pequena ou projeto técnico;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385875/engenheiro-de-plantapiloto-r-d#sthash.oUxCKSni.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Engenharia de Processos
Código da vaga: v1383441
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Varginha / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
. Formação: Superior completo em Engenharia Elétrica, Mecânica, Eletrônica,
Mecatrônica, Controle e Automação ou Produção.
. Experiência: Experiência na área de engenharia industrial e de processo
produtivo.

Desejável experiência na área de manufatura de produtos médicos
Desejável conhecimento em normas de produto e manufatura de equipamentos
médicos (IEC060601, ISO13485).
Idiomas: Inglês avançado
. Responsabilidades: Definir, implantar, suportar e aperfeiçoar os métodos e
processos de manufatura (calibração e ensaios de rotina).
Assegurar consistência do processo produtivo com os requisitos construtivos e
funcionais e de Q&R associados aos produtos.
Treinamento e capacitação do pessoal de manufatura.
Definir e manter layout industrial das áreas produtivas.
Participar dos projetos de transferência industrial.
Participar de business case (estudo de viabilidade de projetos).
Suportar o ciclo de vida dos equipamentos, elaborando e implementando soluções,
alternativas/melhoria para partes e componentes do produto.
Suportar investigações de Capas e Findings, de forma a atender os requisitos
solicitados.
. Local: Varginha, MG
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383441/analista-engenhariade-processos#sthash.LNLzEEsW.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Empresa metalúrgica em parceria com Global Empregos está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades:
• Dimensionar os materiais para fabricação dos produtos;
Fazer o levantamento quantitativo dos materiais necessário para fabricação dos
produtos;
• Montar planilhas de custos a partir do levantamento de materiais.
• Propor substituição de materiais para redução de custos de produção.
• Preparar desenhos com detalhamento dos produtos.
• Acompanhar processo produtivo e criar alternativas de produção.
Requisitos: Superior completo em Engenharia Civil ou Mecânica. Conhecimento em
AutoCad dois d e CorelDraw. Conhecimento em materiais de serralheria. Para
Campinas e região.
Salário: a combinar
Benefícios: ENVIAR CURRÍCULO COM PRETENSÃO SALARIAL.
Observações: Horário de trabalho: de Segunda à sexta das 07h30min às 17h20min,
porém esporadicamente irá fazer trabalhos externos.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ANGÉLICA para o
e-mail anuncio.angelicacristina@globalempregos.com.br com a sigla ENG.
PLANEJAMENTO no campo assunto até o dia 08/08/2016.
Veja outras vagas de Engenheiro de Planejamento no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

INDÚSTRIA

Operador de Caldeira
Código da vaga: v1384766
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Catanduva / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 26 de Agosto de 2016
Requisitos:
Ensino médio completo
Curso de Operação de Caldeiras (Classe A)
Trabalho em Equipe
Local da Vaga: Unidade Catanduva
Cargo Inicial: Operador de Caldeira, salário atual R$ 1.905,37.
Neste cargo, oportunidade de aprender e se desenvolver tecnicamente na operação
da caldeira da unidade (Leito fluidizado 100% automatizada), bem como os
sistemas anexos: Operação da DESMI, Turbina, Captação de água, e Transporte de
Bagaço da alimentação da caldeira.
Após período de um ano, possibilidade de ser promovido para o cargo de Operador
de Utilidades, com salário Inicial R$ 2.357,69.
Neste cargo, oportunidade de aprender e se desenvolver tecnicamente sobre os
compressores de amônia e todo o sistema e refrigeração das câmaras frias.
Após período de dois anos, possibilidade de aumento salarial ainda com o cargo de
Operador de Utilidades R$ 2.712,46.
Jornada de Trabalho: 42h/semanais - escala de revezamento 6x2 (Turno 06h-14h /
14h-22h / 22h-06h)
Benefícios:
• Assistência Médica: CNU
• Assistência Odontológica: Uniodonto.
• Assistência Medicamentos: Vida link.
• Refeitório na unidade
• Ticket Alimentação
• Seguro de Vida
• Transporte Fretado (Cidade de Catanduva)
• Plano de Previdência Privada (Opcional)

• Cooperativa de Crédito (Opcional)
• Programa de Participação em Resultados
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384766/operador-decaldeira#sthash.fCS4uDcs.dpuf
www.vagas.com.br

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

Gerente de Fábrica – Indústria 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-fabricaindustria-quimica#sthash.qCnCtXN1.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de PCP - Indústria 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

Técnico - Encarregado de Manutenção - Indaiatuba
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

Líder de Produção - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência na função.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: convênio médico + VT / fretado + refeição no local + cesta básica.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Operador de Máquinas - Louveira
Descrição Detalhada
Requisitos:
Segundo grau completo
Experiência na função
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Soldador - Taubaté
Descrição Detalhada
Segmento: indústria
Requisitos:
Ensino médio completo.
Cursos na área de solda.
Experiência comprovada na função.
Disponibilidade para residir em outro estado.
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

Supervisora de Produção - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Barro Preto
Atividades:
Orçar, comprar e separar aviamentos para roupas, relacionar com costureiras,
marcando prazos e controlando produção, emitir etiquetas de composição, atualizar
planilhas, expedição de mercadoria pronta.
Requisitos:
Desejável experiência na área.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$1500,00
Benefícios: Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Supervisor de Qualidade - Americana
Descrição Detalhada
Segmento: moda
Atividades:
Controle da qualidade.
Inspeção de recebimento.
Inspeção de processo.
Controle de processo.
Tratamento de não conformidades.
Devoluções e reclamações de clientes.
Garantia da qualidade.
Sistema da qualidade.
Cursos desejáveis em ferramentas da qualidade: tqm (total quality management)
core tools (apqp, ppap, fmea CEP, msa e MASP) e pdca para melhoria contínua.
Conhecimentos em Excel (funções como procv, somase, se, tabela dinâmica,
gráficos e relatórios) conhecimentos em sgq - sistema de gestão da qualidade.
Requisitos:
Superior completo.
Ambos os sexos.
Experiência anterior na função como supervisor.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta Básica, Assistência Farmacêutica, Convênio Médico, Convênio
Odontológico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Técnico - Automação - Sumaré
Descrição Detalhada
Porte da empresa: Pequeno
Atividades:
Desenvolvimento e implantação de sistema elétrico e softwares para automação em
indústrias de vários segmentos.
Requisitos:
Curso técnico em mecatrônica ou eletrônica, conhecimentos em eplan p8,
programação de clp, s e inversores, conhecimentos na area de adequação e
segurança de maquinas será um diferencial.

Disponibilidade para viagens
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no Local, Alimentação no Local, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Assistente PCP
Código da vaga: v1378846
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2016
Experiência em planejamento, programação de materiais para a produção; nível de
estoque compra de materiais;
Formação Superior ou cursando Superior.
Necessário experiência em indústria.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378846/assistentepcp#sthash.kEguydgh.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Projetos
Código da vaga: v1378825
Nível hierárquico: Sênior
Local: Cambará / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2016
Suas principais atividades serão: - Responsável por liderar e gerenciar projetos. Experiência em planejamento, execução e implementação, garantindo a entrega
nos prazos acordados. - Responsável por gerenciar o escopo, layouts, cronograma

e custos do projeto. Qualificação/ Experiência profissional necessária: - Ter
experiência como líder de projetos complexos na indústria de alimentos ou
empresas de bens de consumo - Gerenciamento de Capex de Projetos - Formação
em Engenharia Perfil Comportamental: Bom relacionamento interpessoal.
Influenciador Senso de Urgência
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378825/coordenador-deprojetos#sthash.4p038HsP.dpuf
www.vagas.com.br

Líder de Produção (indústria farmacêutica)
Código da vaga: v1373209
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2016
Vaga efetiva
Local: Zona Oeste de São Paulo
Horário: De segunda a sexta, horário comercial.
Salário: R$ 2.889,00
Benefícios: Vale Transporte, Vale Alimentação, Refeição no local, Assistência
médica, odontológica, Seguro de Vida, PLR.
Requisitos: Experiência como líder de produção, preferencialmente na área de
embalagens em Indústrias Farmacêuticas ou Cosméticas. Fácil acesso para Zona
Oeste.
Atividades: Líder na área de produção e setup de equipamentos; elaboração de
procedimentos; liderança e pro atividade; indicadores de produção.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1373209/lider-de-producaoindustria-farmaceutica#sthash.EtgHq2Io.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Produção
Código da vaga: v1378594
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Canoas / RS / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2016
Requisitos:
- Necessária formação técnica em Mecânica, Elétrica ou Eletromecânica concluída;
- Experiência em liderança de equipes de linha de produção;
- Experiência em indústria no segmento de metalurgia ou injeção de plásticos.
Responsabilidades principais:
Gestão da equipe operacional e acompanhamento dos resultados da produção.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378594/encarregado-deproducao#sthash.EbOOxBoB.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Planejamento de Produção (S&OP) - Sênior
Código da vaga: v1362651
Nível hierárquico: Sênior
Local: Juiz de Fora / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Agosto de 2016
Desafios:
- Compilação e análise crítica dos dados de Forecast recebidos do setor de vendas.
Relatórios de acompanhamento de estoque de produção com os pedidos de
clientes.
- Preparar planilhas de planejamento para as reuniões de S&OP e participar de
reuniões de S&OP, com a diretoria da empresa, acompanhando a estratégia e
tomada de decisão.
- Acompanhar e gerir previsão de entrega de produtos.
- Desenvolver e acompanhar o dashboard de produção diariamente.
- Acompanhar e criar relatórios para controlar o resultados atingidos das metas da
diretoria de operações mensalmente.
Requisitos:
- Formação Superior em Engenharia de Produção, ADM ou afins.
- Experiência em Planejamento Produtivo, Definição de Demanda, S&OP.
- Desejável experiência anterior em Indústria Farmacêutica.
- Inglês intermediário.
Local de Trabalho: Juiz de Fora - MG
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1362651/analista-deplanejamento-de-producao-s-op-senior#sthash.mCNGmKBG.dpuf
www.vagas.com.br

TORNEIRO MECANICO / VALINHOS / SP / 2 VAGA(S)
EMPRESA USINAGEM está com duas vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Usinagem de itens metálicos de médio e grande porte,
utilizando equipamentos de controle manual.
Requisitos: Leitura e interpretação de desenho mecânico, metrologia básica, cursos
pertinentes ao cargo.
Salário: R$ 1.600,00
Benefícios: VT, VA e refeição no local.
Observações: Informar último salário, mínimo dois anos experiência comprovada
em carteira.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Giseli para o email rhusinagem@hotmail.com com a sigla TORN MEC no campo assunto até o dia
31/08/2016.
Veja outras vagas de TORNEIRO MECANICO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

1/2 OFICIAL ALUMÍNIO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no ramo de construção civil, há mais de 40 anos no mercado está com
uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Todas as funções pertinentes ao cargo.
Requisitos: Necessário experiência no setor.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale transporte e vale alimentação.
Observações: Contrato CLT, vaga efetiva. Horário de trabalho: 7h30 ás 17h15
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
curriculo.vagas.15@gmail.com com a sigla 1/2oficialal no campo assunto até o dia
10/08/2016.
Veja outras vagas de 1/2 Oficial Alumínio no Emprega Campinas. São 100% grátis!

TECELÂ / SANTA BARBARA DO OESTE / SP / 5 VAGA(S)
SEGMENTO TEXTIL está com cinco vaga(s) em aberto para SANTA BÁRBARA DO
OESTE / SP.
Responsabilidades: Experiencia na Função.

Requisitos: Ensino médio incompleto, Experiência em tear jato de ar.
Disponibilidade de horários. Residir em Americana e Santa Barbara.
Salário: a combinar
Benefícios: Cartão alimentação+ Restaurante Gratuito+ Transporte Gratuito+ Help
Móvel+convênio Odontológico + Convênios Farmácias + Óticas
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Bruna para o email recrutamento@covolan.com.br com a sigla TECELÃO no campo assunto até o
dia 30/08/2016.
Veja outras vagas de Tecelão no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Supervisor de Produção
Código da vaga: v1382791
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Anápolis / GO / BR
Data de expiração: 20 de Setembro de 2016
Requisitos da Vaga
Auditar constantemente o processo produtivo (parâmetros, registros, máquinas,
procedimentos, BPF, segurança, escalas de trabalho);
Receber e disseminar as informações relacionadas à fábrica garantindo a qualidade
da informação
Dominar os parâmetros e procedimentos do processo produtivo;
Conhecimento pneumática e sistemas mecânicos em geral
Indústria no segmento de Embalagens
Salário:
A combinar.
Benefícios:
Assistência Médica;
Vale Refeição;
Vale Transporte;
Local de Trabalho: Anápolis
Forma de Contrato:
CLT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382791/supervisor-deproducao#sthash.i91NMRO0.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico em Segurança do Trabalho
Código da vaga: v1383293
Nível hierárquico: Técnico
Local: Osasco / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Setembro de 2016
Vaga inicialmente temporária, com possibilidade de efetivação.
Local: Osasco inicialmente.
Horário: Das 12h00min às 22h00min, de segunda a sexta.
Salário: A combinar
Benefícios: Estacionamento e restaurante na empresa. Após a efetivação,
acrescentam outros benefícios.
REQUISITOS:
Sólida experiência em rotinas gerais de TST.
Domínio da portaria 3214 e experiência em realização de treinamentos relacionados
à portaria 3214.
Habilidades em inspeções em campo.
Preferencialmente com experiência em empresas multinacionais ou indústrias de
grande porte.
Será um diferencial inglês intermediário e conhecimento em meio ambiente.
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Administrar toda a área de segurança do trabalho relacionado à Portaria 3214.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383293/tecnico-em-segurancado-trabalho#sthash.idFvG5zo.dpuf
www.vagas.com.br

Global Fragrance Brand Manager (Grade 12)
Código da vaga: v1382838
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
Pré-requisitos:
Bacharelado em marketing ou administração de empresas.
Inglês fluente. Espanhol avançado (desejável).
Experiência relevante no campo, incluindo Brand/gestão de produtos, análise de
portfólio, marca ativação do produto.
Conhecimento de indústria, a fim de construir novas estratégias de marca, analisar
as lacunas e oportunidades de crescimento (desejável).

Conhecimento no mercado de beleza. Ter uma ideia de custos e capacidade de
avaliar os aspectos financeiros do desenvolvimento do produto.
Atividades:
Gerenciar o portfólio de Fragrâncias femininas Massivas, desenvolver marcas e
inovações. Responsável pela criação, coordenação e desenvolvimento de novos
produtos, conceitos, suporte de ativação e estratégia de crescimento para o
segmento. Esta posição requer grande capacidade de organização e boa capacidade
de relacionamento para gerenciar os projetos com equipes multifuncionais, bem
como negociar e coordenar os mercados locais. Interação com os 11 maiores
mercados comerciais globais e entender suas necessidades. Suporte ao gestor de
categoria com estudos de mercado, estratégia de preços, apresentações de
produtos, planos de comunicação e implementação do projeto. Inspirar, engajar,
treinar e desenvolver, a fim de construir o Plano de Sucessão.
Informações adicionais:
Regime CLT
Benefícios de Mercado
Avon Interlagos
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382838/global-fragrancebrand-manager-grade-12#sthash.7HbOdGJF.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE DE PRODUTOS
Código da vaga: v1380932
Nível hierárquico: Gerência
Local: Santana de Parnaíba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016
Pré-Requisitos
•Superior completo em: Administração, Engenharia, Marketing e Economia ou
afins;
•Vivência em indústria, atuando nas áreas de marketing – produtos;
•Inglês Fluente;
•Domínio no Pacote Office.
Salário compatível + pacote de benefícios.
Local de Trabalho e Horário
•Santana de Paranaíba - SP.
•Horário Administrativo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380932/gerente-deprodutos#sthash.D7giGD9A.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR DE MANUTENÇÃO
Código da vaga: v1380951
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 09 de Setembro de 2016
Supervisionar e controlar as equipes de trabalho do setor de manutenção elétrica,
eletrônica, instrumentação e automação. Elaborar e cumprir os planos de trabalho
de acordo com as metas e normas de segurança, saúde, qualidade e meio
ambiente, administrar recursos com objetivo de garantir a execução das tarefas e
promover melhorias.
Experiência em gestão de equipe. Conhecimentos em mecânica industrial,
automação industrial nos sistemas Siemens / Allen bbandey. Conhecimentos em
planos de calibração para certificação ISO 9000.
Necessário experiência em indústrias com altos níveis de automação, experiência
em inversores de frequência e programação de CLP.
Inglês intermediário.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380951/coordenador-demanutencao#sthash.vsIXvDRE.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Estruturas Oceânicas
Código da vaga: v1382112
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Macaé / RJ / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 19 de Agosto de 2016
Requisitos:
- Ensino superior completo em Engenharia Civil, Mecânica, Naval;
- Registro no CREA;
- Experiência em projeto e inspeção de estruturas oceânicas na área de indústria de
petróleo, comprovados através de registros em Carteira de trabalho;
- Experiência em avaliação da integridade de estruturas oceânicas e projetos de
construção e montagem offshore, relacionando memórias de cálculo e projetos em
que o profissional seja executor, revisor ou aprovador;
- Experiência na utilização dos softwares SAP 2000 e SACS.
Favor atualizar o Último Salário e a Pretensão Salarial antes de se candidatar à
vaga.
Benefícios:
- Ticket refeição;
- Vale transporte;

- Assistência Médica;
- Assistência Odontológica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382112/engenheiro-deestruturas-oceanicas#sthash.oCRniTaI.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Qualidade Jr
Código da vaga: v1382207
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Agosto de 2016
Formação Superior completa em Engenharia.
Experiência em indústrias de papelão ondulado.
Experiência em identificação de não-conformidades e orientação aos usuários
quanto ao correto entendimento e aplicação das normas e procedimentos. Receber
e tratar as reclamações dos clientes, monitorando e dando retorno das ações
implantadas. Atuação atuar junto à Produção/Manutenção em relação aos
problemas de qualidade, propondo ações rápidas de correção para evitar
perdas/devoluções.
Tratamento de não conformidades de matérias-primas junto aos fornecedores.
Elaboração de relatórios de não conformidade dos clientes.
Residir em Jundiaí e região.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382207/analista-de-qualidadejr#sthash.TE1eskgs.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Desenvolvimento Analítico
Código da vaga: v1381686
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Anápolis / GO / BR
Data de expiração: 19 de Agosto de 2016
Requisitos:
Ensino Superior Completo em Química ou Farmácia.
Ter experiência na área de Desenvolvimento Analítico em Indústria Farmacêutica.

Principais Atividades:
Coordenar a área de Desenvolvimento Analítico, envolvendo: desenvolvimento e
validação de metodologias analíticas, produtos de degradação, estabilidade,
análises de físico químicas de lotes pilotos e estudos de equivalência farmacêutica.
Assegurando o cumprimento de cronogramas de desenvolvimento para novos
medicamentos, produtos de linha e cosméticos, em acordo às aprovações e
estratégias da empresa, aplicando as normas reguladoras nacionais e
internacionais.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1381686/coordenador-dedesenvolvimento-analitico#sthash.Sk1yvYfz.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Desenvolvimento de Método Analítico Pleno - Microbiológico
Código da vaga: v1382144
Nível hierárquico: Pleno
Local: Itapevi / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Agosto de 2016
Área de Atuação:
•Laboratório de Desenvolvimento de Método Analítico - Microbiológico
Pré-Requisitos:
•Superior completo em Farmácia ou Biomedicina;
•Experiência em Indústria Farmacêutica;
•Inglês Técnico - nível intermediário.
Experiência Necessária:
•Preparação de meios de cultura;
•Teste de promoção de crescimento de meios de cultura;
•Contagem microbiana;
•Pesquisa de patógenos;
•Endotoxina bacteriana;
•Teste de esterilidade;
•Domínio na análise de doseamento microbiológico;
•Conhecimento em desenvolvimento e Validação de Métodos Analíticos
Microbiológicos;
•Conhecimento na análise de determinação do fator anti-Xa e Iia da Enoxaparina;
•Utilização das Farmacopeias (USP, EP, BP, FB, JP,...) e literaturas técnicacientífica;
•Legislações relacionadas a desenvolvimento analítico e validação analítica.
Conhecimentos Básicos:
•Domínio completo das técnicas de laboratório microbiológico;

•Conhecimento de Boas Práticas de Laboratório e Normas de Segurança em
Laboratório.
Importante: necessário disponibilidade para atuação em horário de turno.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382144/analista-dedesenvolvimento-de-metodo-analitico-pleno-microbiologico#sthash.OLCweTgw.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA AMBIENTAL SÊNIOR
Código da vaga: v1380649
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Cliente: Indústria multinacional em expansão, situada na região metropolitana de
Campinas.
Requisitos:
Formação superior completa em Engenharia Ambiental, Biologia ou Química com
Experiência em gestão ambiental;
Inglês Avançado é imprescindível;
Ter vivência em empresas do segmento químico e/ou mineração.
Atribuições do cargo:
Controles operacionais inerentes a uma planta química ou mineração (controle de
emissões, geração de resíduos, monitoramento de turnos, etc.);
Atuar com gestão da qualidade (normas e procedimentos do Sistema Integrado de
Gestão-SIG) e meio ambiente;
Conhecimentos necessários:
Conhecimento das Normas ISO 9001/ISO 14.001/OHSAS 18.000;
Pacote Office intermediário;
Conhecimento ERP SAP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380649/analista-ambientalsenior#sthash.2ot9lxMY.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente PMP
Código da vaga: v1383416
Nível hierárquico: Gerência

Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Agosto de 2016
Requisitos:
•Superior Completo em Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia
Elétrica, Engenharia Civil ou áreas relacionadas;
•Experiência em Gestão de projetos de Supply Chain voltados para expansão fabril
e/ou manufatura;
•Possuir Certificação PMP e ter experiência com a ferramenta MS Project;
•Inglês Avançado.
Responsabilidade:
Gerenciar e participar do desenvolvimento, implementação e operacionalização da
abordagem de gestão de projetos/PMO, que buscam atender às necessidades de
mudança de negócio do cliente, sobretudo relacionados ao seu parque fabril. Atuar
em serviços relacionados à gestão de projetos para gerenciamento da execução de
um programa de transformação dos negócios e plantas fabris do cliente. Identificar
oportunidades de oferta e desenvolvimento de serviços adicionais.
Localidade: Curitiba - PR
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383416/gerentepmp#sthash.D2BhN3X1.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE QUALIDADE / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Multinacional está com está com uma vaga(s) em aberto para
PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Garantir o atendimento à linha de produção; Apresentar
relatórios de inspeção das não conformidades encontradas; Follow-up das não
conformidades enviadas ao fornecedor; Informar ao cliente os resultados das ações
corretivas dos fornecedores; Acompanhar a inspeção de recebimento, através de
empresa terceirizada.
Requisitos: Residir na região de Piracicaba/SP; Formação superior completo em
Administração de Empresas, Gestão de Qualidade ou similares; Inglês nível
avançado; Experiência na função.
Salário: R$ 3.700,00
Benefícios: Convênio Médico / Odontológico / Vale Transporte / Refeição no Local /
Vale Alimentação / PPR.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o
e-mail recrutamento@klinderrh.com.br com a sigla AQUAL no campo assunto até o
dia 11/08/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DE QUALIDADE no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

DIVERSOS PROJETOS UNESCO

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

DEFENSORES DE CAUSA - UNICEF - Parcial Tardes
Código da vaga: v1380201
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: trinta
Data de expiração: 14 de Agosto de 2016
A UNICEF ajuda a mudar a vida de milhares de crianças no mundo e no BRASIL!
Venha fazer parte desta mudança!
Conheça a empresa onde vc vai trabalhar:
A UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância está presente no Brasil desde
1950, com o objetivo de.
promover a defesa dos direitos das crianças, e contribuir para o seu
desenvolvimento.
Desenvolve atividades e projetos como:
Efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente, acesso universal à educação,
combate ao trabalho infantil e combate a mortalidade infantil
Muitos pensam como nós e querem contribuir para estas Causas!
Seu trabalho será conversar com as pessoas, nas ruas, em pontos de grande
movimentação,
conscientizando e apresentando as Causas desta ONG internacional.
APENAS 4 HORAS DIÁRIAS!
De segunda-feira à sexta-feira
Horário: Das 15h00 às 19h00
Contrato CLT
Salário: R$ 552,00 + bonificações semanais
=> Assistência Médica e Odontológica
=> Vale-transporte
=> Seguro de Vida
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380201/defensores-de-causaunicef-parcial-tardes#sthash.0BxPTcpe.dpuf
www.vagas.com.br

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!

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

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

Seleciona

Vaga

Empresa

V1381669
Professor (a) de
Empresa não
Dança
identificada
aberta em 20/7 - 1
posição
(Guarulhos/SP/BR)

Descrição
sucinta
Formação:
Graduação
(completa ou em
curso) na área de
Dança. Experiência
comprovada no
ensino de dança

clássica e
contemporânea
para crianças...
V1381663
Professor (a) de
Violão e Flauta
aberta em 20/7 - 1
Empresa não
posição
identificada

Formação:
Graduação
(completa ou em
curso) na área de
Música.
Experiência no
ensino de Violão e
(Guarulhos/SP/BR)
Flauta Doce.
Principais
Atividades:
•Planejar e...

V1381661
Secretário
Executivo
aberta em 20/7 - 1
posição

As atividades
desempenhadas
pelo Secretário
Executivo são
descritas abaixo: ⎫
Instituto Beraca de
Planejar e
Valorização da
coordenar as
Sociobiodiversidade
atividades
(Pará/BR)
desenvolvidas pelo
Instituto; ⎫
Representar o
Instituto nas
suas...

V1381506
Assistente de
Projeto Social

Requisitos:
Formação de nível
superior na área
de humanas;
Conhecimento
ORGANIZAÇÃO NAO sobre
IDENTIFICADA
Investimento
(São
Social Privado e
Paulo/SP/BR)
Responsabilidade
Social;
Desenvolvida
capacidade de
comunicação oral
e...

V1381500
Comunicação
aberta em 19/7 - 1
Instituto Fonte
posição
(São
Paulo/SP/BR)

V1381484
Assistente

Em julho de 2016
iniciamos um
processo de
contratação de um
(a) profissional
para a área de
comunicação, que
seja...

ORGANIZAÇÃO NÃO Formação superior
IDENTIFICADA
preferencialmente

Técnico (Projetos (São
Sociais com foco Paulo/SP/BR)
em Saúde
Pública)
aberta em 19/7

na área de Saúde,
Enfermagem ou
especialização em
Saúde Pública;
Conhecimento em
implementação de
projetos sociais;
Conhecimento das
legislações...

V1381439
Senior Digital
Campaigner,
350. Org. Brasil
Brazil and Latin
(Paraná/BR)
America
aberta em 19/7 - 1
posição.

This position can
either be done
from our office in
Curitiba, or
remotely from
within Brazil or
Latin America.
350. Org. is...

V1380857
Gerencial
aberta em 18/7 - 1
Instituto Ayrton
posição
Senna
(São
Paulo/SP/BR)

O Instituto Ayrton
Senna está
conduzindo um
processo seletivo
para o seu
Laboratório de
Ciências para
Educação –
Edulab21. A...

V1380444
Coordenador (a)
de Captação de
Recursos
ASA Associação
aberta em 18/7 - 1
Santo Agostinho
posição
(São
Paulo/SP/BR)

- Formação
superior,
preferencialmente
em Administração,
Comunicação e
Marketing; Conhecimentos de
informática –
Pacote Office; Conhecimento da
língua inglesa; -...

V1380056
Analista
Financeiro CRM
aberta em 15/7 - 1
posição

Finalidade de a
Posição Contribuir
na elaboração e
implementação de
modelos para a
sustentabilidade
econômica e
assessorando a
Gerência
Financeira,
Diretoria de...

Visão Mundial
(Recife/PE/BR)

V1379195
EMPRESA NÃO
Assistente de
IDENTIFICADA
Monitoramento e (São

Requisitos:
Formação superior
em Ciências

Avaliação de
Paulo/SP/BR)
Projetos Sociais
aberta em 14/7 - 1
posição

Humanas ou
Exatas,
preferencialmente
em Administração;
Conhecimento das
dimensões do
projeto,
indicadores e
meios de...

V1374437
Assistente
Técnico
(Monitoramento
e Avaliação)
aberta em 14/7

Requisitos:
Formação superior
em Ciências
Humanas ou
Exatas,
preferencialmente
em Administração;
Capacidade de
análise e
consolidação de
dados;
Conhecimento na
aplicação...

EMPRESA NÃO
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

V1378650
Analista de
Patrocínio
aberta em 13/7 - 1
posição

Finalidade de a
Posição Realizar a
comunicação entre
crianças e
patrocinadores,
Visão Mundial
bem como
(Salvador/BA/BR)
operacionalizar os
sistemas (inclusão
e participação das
crianças
registradas...).

V1378495
Assessor de
Relacionamento
com Igrejas
aberta em 13/7 - 1
posição

Perfil • Formação
em Teologia,
graduação em
administração,
Marketing ou
correlato. •
Visão Mundial
Experiência
(Fortaleza/CE/BR)
comprovada em
captação de
recursos. •
Capacidade de
manter e gerenciar
uma...

V1377814
Diretor Nacional, Humane Society
International
HSI no Brasil
aberta em 12/7 - 1 (Brasil)
posição.

LOCAL: São Paulo
ou Brasília Para se
candidatar, é
necessária a
apresentação (em

inglês e
português) de
CURRÍCULO,
CARTA DE
MOTIVAÇÃO...
V1377738
Assessor de
Projetos
Sociopedagógicos
em Matemática
aberta em 12/7 - 1 Organização Social
(São
posição
Paulo/SP/BR)

Principais
atividades:
Elaboração e
liderança de
projetos
socioeducativos
em educação
matemática para
crianças e jovens,
assim como seus
respectivos
educadores
sociais...

V1376077
ASSESSOR DE
DIRETORIA
aberta em 7/7 - 1
posição

Is - INSTITUTO
CLIMA E
SOCIEDADE
(Rio de
Janeiro/RJ/BR)

Dar suporte direto
a Diretora
Executiva em suas
múltiplas tarefas.
Principais
Atividades do
Assessor de
Diretoria: Apoiar a
Direção Executiva
na...

GIFE
(São
Paulo/SP/BR)

Responsabilidades:
- Apoiar a
Coordenadora de
Operações no
planejamento e
realização de
cursos e eventos
do GIFE - Atuar na
logística dos...

V1375734
Assistente de
Operações
aberta em 7/7 - 1
posição

V1372860
Pedagogo
aberta em 30/6 - 1
posição
Instituto da
Oportunidade
Social
(Belo
Horizonte/MG/BR)

Atividades a
desenvolver: *
Aplicação de
conteúdos e
avaliações; *
Vivência em
ministrar aulas de
Português,
Matemática e
temas transversais
exigidos pelos...

V1371377
Assistente de
Captação de

Apoiar a captação
de recursos junto
a parceiros através

Amigos do Bem
(São
Paulo/SP/BR)

Recursos
aberta em 28/6 - 1
posição

da prospecção e
identificação de
parceiros
potenciais.
Elaboração de
mailing de...

V1370636
Analista Sênior /
Coordenador de
Marketing
Liga Solidária
(São
1 posição
Paulo/SP/BR)

O profissional será
responsável pelo
desenvolvimento
de estratégias de
Marketing das
Unidades
Mantenedoras,
com foco no setor
educacional. ...

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)

OPERACIONAL

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 Processos/Relacionamento (Fornecedores)
Código da vaga: v1363919
Nível hierárquico: Pleno
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 13 de Agosto de 2016
Atividades:
- Analisar as demandas de problemas com fornecedores, intervindo na resolução
através do contato direto com o fornecedor.
- Interface com áreas internas em relação à solução de problemas com
fornecedores e nos processos de melhoria.
- Analisar a desempenho dos clientes, identificando a necessidade de intervenção
para melhorar o processo / relacionamento com determinados fornecedores.

- Atuar operacionalmente e de forma dinâmica na solução dos
problemas, mantendo as áreas internas informadas sobre o status das tratativas de
incidentes com fornecedores. Elaborar relatórios gerenciais.
Requisitos:
- Ensino Superior completo.
- Experiência na área de relacionamento com fornecedores.

- Vivência com análise e resolução de problemas com fornecedores e interface com
áreas internas.
- Experiência com análise de indicadores de desempenho de fornecedores,
identificando gaps e propondo melhorias no processo.
- Experiência com relatórios gerenciais. Bons conhecimentos em Excel (saber
montar tabelas dinâmicas, gráficos, etc).
Local: Alphaville/Barueri
Horário: Segunda à sexta, das 8h00 às 17h00.
CLT + ótimos benefícios
Será contratado por multinacional de grande porte.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1363919/analista-de-processosrelacionamento-fornecedores#sthash.yo3UAdAR.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Operacional
Código da vaga: v1377381
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
Pré-requisitos:
Ensino Médio Completo
Disponibilidade de horário
Curso de formação de Vigilante
Ata atualizada
Desejável vivência na função
Oferecemos:
Excelente ambiente de trabalho, remuneração e benefícios compatíveis.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377381/auxiliaroperacional#sthash.eKQ1UtFR.dpuf
www.vagas.com.br

Atendente Operacional
Código da vaga: v1377152
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas:

Data de expiração: 10 de Agosto de 2016
Requisitos:
Ensino médio completo;
Inglês Intermediário;
Experiência com atendimento.
Atividades:
Transportar malotes, recepcionar e orientar as pessoas no embarque, Inspecionar
itens necessários para o embarque, entre outros.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1409,00 e após seis meses 1690,00
Benefícios: VT + AM + AO + Refeição no local + PPR + VA.
Horário: Escala 4x2 - Disponibilidade de horário para atuar na manhã ou tarde.
Local: Zona Sul
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377152/atendenteoperacional#sthash.Dv218T3M.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar operacional
Código da vaga: v1379540
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São José do Rio Preto / SP / BR
Missão do Cargo:
Executar rotinas diárias de recebimento dos produtos, conferindo as notas fiscais e
auxiliando na descarga de mercadorias, reposição da área de vendas e embalagem
dos produtos aos clientes finais.
Zelar pela integridade física dos produtos e equipamentos.
Requisitos:
Formação: Ensino fundamental completo
Benefícios:
Vale Transporte
Assistência Médica
PPR
Cartão Goodcard
Principais Atividades:
-> Realizar a conferência de todos os produtos recebidos e repor na loja;·.

-> Embalar os produtos vendidos na loja de forma adequada
-> Auxiliar os clientes no transporte das mercadorias
Av: P. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5000 - loja 1066.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379540/auxiliaroperacional#sthash.rY09be7e.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista Risco Operacional PL
Código da vaga: v1377624
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
Responsabilidades:
- Auxiliar a Instituição nos processos de identificação, avaliação, monitoramento,
mitigação e reporte dos Riscos Operacionais, de todos os processos do Banco;
- Auxiliar na execução do mapeamento dos processos internos a fim de identificar e
avaliar os riscos operacionais em todas as atividades;
- Documentar adequadamente os eventos de perdas operacionais do Banco;
- Propor e desenvolver os indicadores de riscos e controles;
- Auxiliar na implantação de processos e procedimentos de controle, para garantir a
aderência às políticas internas e regulamentações externas sobre o sistema de
administração de risco;
- Auxiliar a Instituição na atualização dos Planos de Continuidade dos Negócios;
- Propor, desenvolver e programar indicadores de riscos e controles;
- Elaborar reportes à Diretoria os resultados gerados a partir do monitoramento dos
riscos.
Conhecimentos Específicos:
- Conhecimento de Processos, Riscos e Controles;
- Otimização e melhoria de processos;
- Office: Excel, Word e PowerPoint; Visio e/ou Bizagi;
Conhecimentos Desejáveis:
- Capital Regulatório;
- Identificação de Riscos e Controles;
- Base de Perdas;
- SQL;
- Microstrategy.
Idioma:
- Inglês.
Benefícios: VR, VA, VT, Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida e
Previdência Privada.
Horário: Comercial
Local: Morumbi
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377624/especialista-riscooperacional-pl#sthash.9QNzpAyb.dpuf
www.vagas.com.br

Líder Controles Operacionais
Código da vaga: v1371370

Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 27 de Agosto de 2016
REQUISITOS:
- Formação Superior Completa;
- Pacote Office: Avançado;
- Inglês: Intermediário/Avançado;
- Desejável: experiência com indicadores, KPI's, contratos, relatórios; Experiência
com o setor Agrícola.
RESPONSABILIDADES:
- Controle de demandas de emissão, recebimento de contratos e guarda de
contratos, envolve liderança de seis recursos;
- Interface com Negociadores Agrícola, Jurídico, Controladoria (diversos níveis);
OUTRAS INFORMAÇÕES:
- Residir em Piracicaba e região;
- Admitem-se pessoas com deficiência para as posições que não são exclusivas;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371370/lider-controlesoperacionais#sthash.Ym0wKUXd.dpuf
www.vagas.com.br

Operador (a) de Monitoramento
Código da vaga: k2035-1277
Ramo da empresa: Prestação de Serviços
Cidade: São José/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 15/07/2016
Previsão de encerramento: 23/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29PNHmx

OPERADOR LOGÍSTICO
Código da vaga: v1383340

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Uberlândia / MG / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 22 de Agosto de 2016
Principais responsabilidades:
- Responsável pela contagem física, controle de estoque e movimentação de
produtos mediante a retirada dos paletes de produtos e disponibilizando-os para os
Ajudantes Internos e pelo armazenamento de paletes com vasilhames, paletes
retornáveis e divisórias, nos locais próprios de armazenamento, por meio da
utilização da empilhadeira seguindo as normas e políticas de segurança da
empresa. Quando devidamente habilitado poderá acumulará a função de manobra
interna dos caminhões.
Requisitos necessários:
- Ensino médio completo;
- CNH categoria “D”;
- Curso de Empilhadeira atualizado;
- Desejável experiência como empilhadeirista e conferência de produtos.
Perfil esperado:
- Responsabilidade;
-Comprometimento.
Local de trabalho:
- Uberlândia/MG.
Benefícios:
- Vale transporte;
- Ticket refeição;
- Assistência Médica;
- Seguro de vida.
Temos grande interesse no recebimento de currículos de pessoas com deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383340/operadorlogistico#sthash.FjXOFAn5.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Produção
Código da vaga: v1341212
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: Camaçari / BA / BR
Data de expiração: 23 de Agosto de 2016
Requisitos:
Indispensáveis:
- Ensino Médio Completo
Desejável:

Experiência em produção e turno rotativo.
Atribuições Gerais:
- Operação de maquinários na linha produtiva.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1341212/operador-deproducao#sthash.iEHNXsMp.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Controle Operacional
Código da vaga: v1382756
Nível hierárquico: Sênior
Local: Guariba / SP / BR
Data de expiração: 20 de Agosto de 2016
REQUISITOS:
Formação Superior Completa
Desejável Excel Avançado
Desejável conhecimento em Custos e PDCA
RESPONSABILIDADES:
Análise de resultados de custos e indicadores físicos no processo de Corte
Carregamento e Transporte de Cana de Açúcar. Gestão de processos, negociação
com clientes internos, desenvolvimento de ferramentas de gestão de indicadores,
acompanhamento implantação de melhorias, identificação de gargalos promovendo
sugestões para otimização no processo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382756/analista-controleoperacional#sthash.8WOREiFI.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Operacional
Código da vaga: v1380556
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Requisitos para a vaga:
Ensino Superior em Marketing;
Necessária experiência em gestão operacional;
Inglês avançado será testado;

Habilidade no Pacote Office;
Principais Atividades:
Participar dos processos decisórios da Empresa, monitorando e orientando a
atuação de coordenadores técnicos, articulando e integrando as suas iniciativas, em
função do planejamento global da Empresa, visando à otimização dos resultados
gerais esperado. Elaborará relatórios e planos de ação para implementação de
melhorias de otimização de processos e acompanhará todos os processos e
procedimentos das estratégias visando garantir o alcance dos objetivos para o
efetivo funcionamento da instituição.
A Empresa oferece salário compatível com o mercado e atrativo pacote de
benefícios.
Necessário encaminhar a pretensão salarial.
Horário de trabalho: De segunda a sexta de 9h até 18h.
Local de trabalho: Centro/Rio de Janeiro
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380556/gerenteoperacional#sthash.RQCAjwRN.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Operacional
Código da vaga: v1381979
Nível hierárquico: Sênior
Local: Canaã dos Carajás / PA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Agosto de 2016
Requisitos:
Experiência com Gerenciamento, Configuração e Manutenção em;
Datacenter (blade Cisco), Servidores, Storages (EMC VNX 5300), Switches (Cisco,
Hirshirman, Rugedcon), Virtualização (VDC – Virtual Device Context), Nexus 7004,
gestão de redes (Cisco Prime Infrastructure) Rede Mesh, redes ópticas (Fibras
óticas, Microdutos, roteadores, DMZ, Firewall, servidores AD, Wireless Network,
DWDM).
Formação Superior Completa em Ciências da Computação;
Informática;
Sistemas de Informação ou Tecnologia Elétrica

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1381979/analistaoperacional#sthash.u0p8Owp7.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado Operacional
Código da vaga: v1382033
Nível hierárquico: Sênior
Local: Quatro Barras / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Requisitos:
*Ensino superior cursando;
*Experiência em empresas do ramo de transporte fracionado com gestão de
equipes;
*Experiência em operação in-house e na tratativa direta com o cliente;
*Conhecimento em pacote Office (Excel Intermediário) e sistemas de
gerenciamento de transportes e armazenagem;
*Disponibilidade de horário;
*Residir preferencialmente em Quatro Barras ou na região.
Responsabilidades:
Programar e acompanhar atividades do setor e garantir o cumprimento das rotinas
do cliente dentro do prazo programado. Analisar relatórios operacionais a fim de
verificar cumprimento dos KPI’s operacionais e identificar pontos de melhoria. Fazer
gestão de pessoas, orientando a equipe nos procedimentos gerais da empresa e
acompanhando desempenho dos profissionais.
**Ensino superior completo será considerado um diferencial**
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382033/encarregadooperacional#sthash.m41TVlae.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Operacional - Varejo (Loja)
Código da vaga: v1380832
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016

Supervisionar as atividades diárias da loja, buscando qualidade no
serviço de atendimento ao cliente, disponibilidade de produtos no depósito e
recursos para o funcionamento da unidade; Gestão do time; Promoção de Opinião;
Solução de reclamações, manutenção de equipamentos e da infraestrutura;
Garantir o funcionamento adequado da loja; Acompanhar as atividades realizadas
por prestadores de serviços dentro da unidade (limpeza, segurança, manutenção,
entre outros); Analisar periodicamente os gastos da unidade e demais resultados

propondo planos de ação/melhorias, objetivando a redução de custos e aumento da
rentabilidade da unidade; Participação ativa em processos seletivos; Garantir a
prevenção de perdas de materiais; Manter controle de toda movimentação
financeira na Frente de Caixa; Buscar a resolução de reclamações de clientes
efetuada junto ao setor de SAC; Interface com várias áreas da empresa, entre
outras atividades administrativas.
Necessários conhecimentos prévios nas atividades a serem executadas.
Disponibilidade de horário será um diferencial.
Oferecemos salário e benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380832/supervisoroperacional-varejo-loja#sthash.kuqNcQ1E.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADORA OPERACIONAL REGIÃO DE CAMPINAS
Código da vaga: v1381548
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016
Pré-requisitos:
Vivência em Coordenação Regional de UAN´s;
Vivência em gestão de custos, pessoas, estoque e qualidade;
Formação superior em Nutrição;
Pós-graduação será um diferencial;
Residir na Região Metropolitana de Campinas;
Veículo próprio.
Responsabilidades:
Coordenação operacional, técnica e financeira das unidas;
Gestão de pessoas, custos e qualidade;
Estruturação e acompanhamento de processos e resultados;
Atendimento ao cliente interno e externo, etc.
Remuneração:
Enviar PRETENSÃO SALARIAL
Benefícios: Cesta Básica / Convênio Médico / Odontológico / KM/ Seguro de Vida.
Carga Horária

Segunda a Sexta-feira
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1381548/coordenadoraoperacional-regiao-de-campinas#sthash.CeJqIOVM.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Operacional de Filial - São Luis/Maranhão
Código da vaga: v1383445
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Maranhão / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Agosto de 2016
Atividades:
• Supervisionará a equipe garantindo a qualidade no atendimento aos clientes e
consumidores, e a divulgação/oferta dos nossos produtos e serviços;
• Representará a empresa no relacionamento com fornecedores, órgãos públicos e
governamentais;
• Realizará a supervisão dos processos administrativos e recursos organizacionais
garantindo a conformidade nos laudos e documentação legal/segurança da agência;
• Acompanhar os custos de forma efetiva, visando eficiência operacional;
• Demais atividades pertinentes à função.
Requisitos:
• Formação: Superior completo;
• Informática: Pacote Office intermediário;
• Idiomas: inglês intermediário;
• Experiência/Conhecimentos: desejável vivência com supervisão/coordenação de
unidades.
Informações Adicionais:
• Salário: compatível com o mercado;
• Benefícios: vale transporte, vale refeição, assistência médica, assistência
odontológica, seguro de vida, previdência privada e participação nos lucros e
resultados;
• Horário: das 8h00 às 17h00;
• Local de trabalho: São Luis/MA;
• Modalidade contratual: CLT (efetivo);
• Outros: disponibilidade para viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383445/supervisoroperacional-de-filial-sao-luis-maranhao#sthash.GHH92U4y.dpuf
www.vagas.com.br

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

Técnica - Geladeira / Máquina de Lavar - Campinas
Descrição Detalhada
Segmento: prestação de serviços
Requisitos:
Experiência na função
CNH b
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Ajuda de Custo
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

Analistas Operações - análise de documentação
Código da vaga: v1386386
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 29 de Agosto de 2016
Atividades
*Suporte operacional a gerência e clientes na analise de documentação para
abertura de conta corrente;
*Analise de documentação e identificação de possíveis fraudes neste processo;
Requisitos
* Domínio em Análise de Documentação Cadastral (PF e conhecimento em PJ) –
imprescindível
* Domínio na Resolução 2025 do BACEN (abertura, manutenção e encerramento de
contas) – imprescindível.
* Conhecimento na Circular 3461 do BACEN (Prevenção à lavagem de dinheiro) –
imprescindível
* Conhecimento básico em Societário, análise de documentação (Identificação do
Beneficiário Final PF) – desejável.
* Conhecimento em FATCA – desejável
* Conhecimento em Fraude (análise de documentação) – desejável
* Conhecimento em CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro) – desejável
Superior Completo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386386/analista-operacoesanalise-de-documentacao#sthash.pZzLtXho.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE OPERACIONAL - CAMPOS DOS GOYTACAZES

Código da vaga: v1384088
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Campos dos Goytacazes / RJ / BR
Data de expiração: 25 de Agosto de 2016
GERENTE OPERACIONAL (Campos / RJ)
Pré-requisitos:

- Ensino superior completo;
- Conhecimento de informática - pacote Office;
- Vivência com atendimento a clientes;
- Experiência com gestão de equipes (varejo).
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, convênio 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/v1384088/gerente-operacionalcampos-dos-goytacazes#sthash.VEPuSIlu.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO / PIRACICABA / SP / 2 VAGA(S)
Empresa de Transportes está com duas vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Trabalhar em um posto avançado dentro de uma Multinacional;
Responsável por emissão de documentos Fiscais, Auxiliar na separação, conferência
e expedição de materiais e produtos, acompanhar carregamento dos caminhões e
retirar notas fiscais junto ao faturamento, visando liberar as mercadorias da
transportadora; Responsável por montar indicadores Gerenciais da Operação, “Isto
será um Diferencial”.
Requisitos: Experiência em Centro de Distribuição e ter atuado em Empresas de
grande porte. Experiência em atuar com frota de veículos, programações e
monitoramento, escalas e contato com os motoristas. Rotas de viagem, controle e
acerto de contas dos motoristas, emissão, lançamento e compensação de Pedágio.

Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica Convenia Farmácia, Vale Alimentação, Vale Refeição,
Cesta Básica e Vale Transporte.
Observações: Disponibilidade para trabalhar das 16h00min às 02h00min horas. SÓ
SERÃO ACEITOS CANDIDATOS DE PIRACICABA.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Michelli para o email michellipcb@direcionaltransportes.com.br com a sigla EXPEDIÇÃO no campo
assunto até o dia 07/08/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de Expedição no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

SOLDADOR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa na area de exaustão e ventilação está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Fabricação e montagem de maquinas na area de exaustão
Requisitos: experiencia com solda, dobradeira e montagem.
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Observações: CNH B
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de JOSI para o e-mail
exaustorespontual@yahoo.com.br com a sigla SOLDADOR no campo assunto até o
dia 30/08/2016.
Veja outras vagas de soldador no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Roupeiro- ICESP
Código da vaga: v1385684
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 12 de Agosto de 2016
Requisitos:
• Formação: Ensino Fundamental Completo.

• Desejável conhecimentos com organização e contagem de enxovais,
distribuição de materiais e rotinas de rouparia. Conhecimento básico em
informática (Word e Excel).
Competências necessárias:
• Pró-atividade
• Agilidade
• Espírito de Equipe
• Iniciativa/ Pró-atividade

• Organização
Etapas do Processo seletivo:
• 1ª etapa:
Inscrição. Preenchimento e envio de seu currículo
• 2ª etapa:
Inscrição/ candidatura à vaga
• 3ª etapa:
Avaliação de Título/ análise curricular
• 4ª etapa
Entrevistas/avaliações individuais com a Seleção e Área requisitante
Prazo de inscrição: 01/08/2016 a 12/08/2016
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385684/roupeiroicesp#sthash.iYZnSjSr.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Serviços Gerais Hotelaria e Hospitalidade ICESP
Código da vaga: v1385966
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Agosto de 2016
Requisitos:
• Formação: Ensino Fundamental Completo.
• Desejável conhecimento em rotinas de manutenção predial em geral e mão de
obra de apoio, remoção e transporte de móveis, atendimento telefônico e controle
de materiais. Conhecimento básico em Informática (Word e Excel).
Competências necessárias:
• Pontualidade
• Discrição
• Resistência Física
• Relacionamento Interpessoal
Etapas do Processo seletivo:
• 1ª etapa:
Inscrição. Preenchimento e envio de seu currículo

• 2ª etapa:
Análise dos currículos
• 4ª etapa:
Entrevistas/avaliações individuais com a Seleção e Área requisitante
Prazo de inscrição: 01/08/2016 a 12/08/2016
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385966/auxiliar-de-servicosgerais-hotelaria-e-hospitalidade-icesp#sthash.QgZujKTY.dpuf
www.vagas.com.br

Montador Elétrico
Código da vaga: v1386489
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Agosto de 2016
Atividades:
- Interpretação de ligação de motores e geradores elétricos (indução, corrente
contínua e síncronos), capacidade de levantar diagrama de enrolamento.
- Enrolamento de estatores de corrente alternada (bobina formada)
- Enrolamento de estatores de corrente alternada (bobina randômica, fio circular).
- Enrolamento de armadura de corrente contínua
- Enrolamento de rotor bobinado de corrente alternada
- Enrolamento de rotores síncronos
- Enrolamento de rotores de excitatriz
- Bandageamento da armadura de (corrente contínua e alternada)
- Ligação de porta-escovas
- Assentamento de escovas
- Rebaixamento de mica e quebra de canto em comutadores de armaduras de
corrente contínua
- Impregnação de enrolamento
- Soldagem elétrica (estanho, prata, TIG).
- Isolamento de bobinas de campo
- Isolamento de bobinas formadas para estatores de corrente alternada
- Ligação de sensores e acessórios (RTD, Termômetros, Sensores de Vibração,
etc.).
Requisitos:
- Curso técnico SENAI ou equivalente (Elétrica ou eletrotécnica)
- Experiência com atividades técnicas eletromecânicas relacionadas a motores e
geradores elétricos, preferencialmente em serviços (Motor de Indução, Motores e
Geradores Síncronos, Motores e Geradores de Corrente Contínua).
- Familiaridade com medidas elétricas (isolação, resistência ôhmica).
- Familiaridade com normas de segurança NR10
- Disponibilidade para trabalhos emergenciais.
Desejável:
- Pelo menos três anos de experiência como enrolador de motores e geradores
elétricos
- Conhecimento sobre fabricação de bobinas, enrolamento de máquinas.

- Conhecimento em ensaios elétricos de motores e geradores (pelos
menos ensaio estático, Megger, Surge Test, Resistência Ôhmica).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386489/montadoreletrico#sthash.mzHbwfj5.dpuf
www.vagas.com.br

Oficial de Manutenção Civil (Santana)
Código da vaga: v1364228
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 25 de Agosto de 2016
Requisitos da Vaga:
· Experiência em manutenção civil predial. Realizar reparos civil, pintura, hidráulica.
· Escolaridade: Ensino Fundamental completo.
· Ficará alocado em um condomínio comercial de grande porte na região de
Santana.
· De segunda a sábado, horário comercial.
Salário: R$ 1231,00
Benefícios:
Assistência Médica e Odontológica.
Seguro de Vida;
Vale Refeição; (14,00 ao dia.).
Local de Trabalho: Santana.
Forma de Contrato: CLT – efetiva.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1364228/oficial-de-manutencaocivil-santana#sthash.xBfOHO2f.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Logística
Código da vaga: v1386487
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belém / PA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 31 de Agosto de 2016
.Descrição das Atividades:
- Planeja atividades de armazenamento, distribuição e transporte (Define metas,
processos de trabalho, elabora plano operacional e de manutenção de

equipamentos e veículos, elabora orçamentos, define indicadores de
desempenho, elabora e aprova normas e procedimentos);
- Planeja e monta equipes de alta desempenho, integra e treina colaboradores na
área e na função, avalia e orienta o desempenho da equipe, mantem e desenvolve
os colaboradores, gerencia o clima e alinhamento cultural;
- Soluciona reclamações de clientes, aciona plano de contingência, aciona e
controlam serviços de manutenção, monitora a rota, controla o fluxo de entrada e
saída da e materiais e veículos, controla uso e funcionalidade dos equipamentos a
bordo.

- Zela pelo cumprimento das normas de segurança, organização do local de
trabalho, Promove ações de preservação ambiental, garante a correta utilização dos
EPI's e EPC's;
- Assessora o Sócio administrador/Gestor e setores da empresa na elaboração do
planejamento estratégico, subsidia com informações, as tomadas de decisões
relativas à sua área de atuação; atende auditorias e inspeções internas e externas,
Requisitos:
-Escolaridade mínima: Superior cursando Administração, Logística ou áreas afins.
-Conhecimento dos subsistemas de logística (Gestão da Frota, Gestão de Estoque,
Gerenciamento da rotina, 5S).
-Experiência em liderança de equipes
-Conhecimento do pacote Office
- Planejamento e Controle
.Benefícios:
-Assistência Médica
-Vale-Refeição.
-Seguro de vida.
-Vale-transporte;
-Participação dos Lucros
Local de trabalho: Belém/Pará
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386487/supervisor-delogistica#sthash.XiCQeffR.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Desenvolvimento Operacional
Código da vaga: v1384757
Nível hierárquico: Técnico
Local: Três Lagoas / MS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Agosto de 2016
Acompanhar as operações em campo e propor melhorias técnicas e operacionais
para cada atividade, ministrar treinamentos operacionais e de manutenção,

desenvolver projetos técnicos em plataforma de desenho mecânico,
desenvolver melhorias em equipamentos e máquinas, desenhar peças diversas das
áreas de colheita e silvicultura, elaborar estudos de modificações nos
equipamentos.
Requisitos:
Técnico em Mecânica
Experiência na área
Informática Básica
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384757/tecnico-dedesenvolvimento-operacional#sthash.OgZMqweD.dpuf
www.vagas.com.br

ATENDENTE DE PISTA - MANAUS
Código da vaga: v1383944
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Manaus / AM / BR
Requisitos:
• Desejável formação Superior;
• Inglês Fluente;
• CNH categoria D ou B há mais de 02 anos;
• Disponibilidade para trabalhar em escala.
Atividades:
• Recepcionar clientes, tripulação e terceiros;
• Atender aeronaves nacionais e internacionais no embarque e desembarque.·.
Oferecemos:
• Salário compatível com o mercado
• Benefícios:
Vale transporte;
Vale refeição;
Vale alimentação;
Assistência médica;
Assistência odontológica;
Plano de previdência privada;
Participação nos lucros após o primeiro ano de empresa.
"Vaga destinada também para pessoas com deficiência conforme lei 8.231/91."
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383944/atendente-de-pistamanaus#sthash.KJRr112R.dpuf
www.vagas.com.br

OPERADOR DEMOLIÇÃO REMOTA / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)

Rhbrasil em parceria com prestadora de equipamento de demolição
está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Operador de equipamento de demolição por controle remoto em
obras (receberá treinamento). Irá trabalhar nas obras, por isso é necessário
disponibilidade de viagens e horário. Além do salário fixo terá horas extras,
possibilitando maior ganho salarial.
Requisitos: Experiência na área da construção civil, mas é imprescindível
disponibilidade para viagens para São Paulo de segunda á sexta, retorna para casa
aos finais de semana, mas eventualmente serão necessário trabalhos aos finais de
semana também; POSSUIR CNH B. Ensino fundamental.
Salário: a combinar

Benefícios: Vale transporte, veículo da empresa, refeição no local, seguro de vida e
após o período de experiência terá vale alimentação de R$ 150,00 mensal.
Alojamento e jantar pago pela empresa se houver necessidade. Além do salário fixo
terá horas extras, possibilitando maior ganho salarial. Empresa oferece plano de
carreira.
Observações: Horário de trabalho de acordo com a obra + Horas extras
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Adrielly para o email campinas@rhbrasil.com.br com a sigla DEMOLIÇÃO no campo assunto até o
dia 07/08/2016.
Veja outras vagas de OPERADOR DEMOLIÇÃO REMOTA no Emprega Campinas. São
100% grátis!

SAÚDE

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

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 vedado à 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 vedado à readmissão de ex-funcionários
que tenham sido demitidos por justa causa;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1371055/psiquiatra-caps-adnorte-e-caps-adulto-gru#sthash.FzYI16Mm.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Enfermagem (Saúde Mental) HMRG

Código da vaga: v1380208
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 15 de Agosto de 2016
ATIVIDADES:
1. Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos
clientes, sob supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de
ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição.
2. Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral,
em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção
hospitalar.

3. Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de
realização dos mesmos.
4. Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório,
segundo orientação.
5. Realizar exames de eletro diagnósticos e registrar os eletrocardiogramas
efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem.
6. Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas à higiene,
alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de
saúde.
7. Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição
médica e de enfermagem.
8. Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica,
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob
supervisão do Enfermeiro.
9. Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem.
10. Realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura.
11. Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência.
12. Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem
necessários para a realização de relatórios e controle estatístico.
13. Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme
as normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde
do cliente.
14. Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade.
15. Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua
conservação e comunicando ao superior eventuais problemas.
16. Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e
equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição.
17. Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão
avariados ou desgastados.
18. Auxiliar na preparação do corpo após o óbito.
19. Participar de programa de treinamento, quando convocado.
20. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.
REQUISITOS:
Ensino Médio Completo;
Curso Técnico em Enfermagem
COREN Ativo

Cursos relacionados à área completam o perfil.
•Local de atuação: Acari
•Disponibilidade para jornada de 12x60hs semanais
•REGIME DE CONTRATAÇÃO: CLT
•Disponibilidade para início imediato.
VIVO RIO OFERECE:
•Salário + Insalubridade + alimentação no local + VT (Opcional)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380208/tecnico-deenfermagem-saude-mental-hmrg#sthash.2q3qGGv2.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Enfermagem (Clínica Cirúrgica) Hospital Municipal Ronaldo
Gazolla
Código da vaga: v1380221
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 15 de Agosto de 2016
ATIVIDADES:
1. Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos
clientes, sob supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de
ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição.
2. Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral,
em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção
hospitalar.
3. Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de
realização dos mesmos.
4. Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório,
segundo orientação.
5. Realizar exames de eletro diagnósticos e registrar os eletrocardiogramas
efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem.
6. Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas à higiene,
alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de
saúde.
7. Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição
médica e de enfermagem.
8. Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica,
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob
supervisão do Enfermeiro.
9. Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem.
10. Realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura.
11. Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência.
12. Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem
necessários para a realização de relatórios e controle estatístico.
13. Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme
as normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde
do cliente.
14. Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade.

15. Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando
pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas.
16. Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e
equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição.
17. Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão
avariados ou desgastados.
18. Auxiliar na preparação do corpo após o óbito.
19. Participar de programa de treinamento, quando convocado.
20. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função
Características necessárias:

Coren Ativo,
Experiência comprovada em Clínica Cirúrgica
•Local de atuação: Acari
•Disponibilidade para jornada de 12x60hs semanais
•REGIME DE CONTRATAÇÃO: CLT
•Disponibilidade para início imediato.
VIVO RIO OFERECE:
•Salário + Insalubridade + alimentação no local + VT (Opcional)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380221/tecnico-deenfermagem-clinica-cirurgica-hospital-municipal-ronaldogazolla#sthash.PLcwoOIQ.dpuf
www.vagas.com.br

TÉCNICO LABORATÓRIO JR – ÁREA SAÚDE (UNIDADE TABOÃO DA SERRA)
Código da vaga: v1377594
Nível hierárquico: Técnico
Local: Taboão da Serra / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES:
* Montar os experimentos para as aulas práticas. Preparar os laboratórios para as
aulas montando as práticas de acordo com os protocolos de aula a fim de garantir
as especificações dos professores responsáveis
* Preparar Materiais. Preparar reagentes simples, kits e diluições de materiais,
separar, testar e organizar materiais e equipamentos a fim de que não ocorram
falhas no decorrer das aulas práticas.
* Desmontar os experimentos para as aulas práticas. Organizar os laboratórios
após as aulas guardando os materiais, limpando e esterilizando, sempre atendendo
as normas de Biossegurança, Gerenciamento de resíduos e Segurança do trabalho

a fim de garantir a ordem nos laboratórios e o atendimento da
legislação, bem como acidentes.
* Zelar pelos equipamentos e materiais dos Laboratórios. Acompanhar a instalação
de novos aparelhos para poder operá-los, efetuar o controle de qualidade dos
aparelhos e garantir que os mesmos não sejam deslocados dos laboratórios sem
autorização do Responsável Técnico, a fim de garantir a durabilidade e permanência
patrimonial.
FORMAÇÃO:
Ensino Médio acrescido de Curso Técnico em Patologia Clínica, Análises Clínicas,
Química, Farmácia ou Áreas a fins.
HORÁRIO DE TRABALHO

Á combinar
LOCAL DE TRABALHO
Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377594/tecnico-laboratorio-jrarea-saude-unidade-taboao-da-serra#sthash.zM6g5cYQ.dpuf
www.vagas.com.br

Médico do Trabalho
Código da vaga: v1377963
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
Atividades:
Realizar e supervisionar os exames admissionais, periódicos, exames para mudança
de função, de retorno ao trabalho e demissionais, cumprindo com as especificações
legais;
Cumprir e fazer cumprir a legislação, normas e procedimentos da Medicina
Ocupacional, preservando e promovendo a saúde dos colaboradores;
Coordenar, elaborar e programar os Programas de Controle Médico e Saúde
Ocupacional (PCMSO) e Programa de Proteção Respiratória (PPR) e Programa de
Controle Auditivo (PCA) bem como solicitar e incentivar a elaboração de campanhas
educativas de saúde e de prevenção de acidentes;
Atender colaboradores com queixas de doenças relacionadas ao trabalho e
acidentes do trabalho, avaliando-o clinicamente, bem como avaliar o posto de
trabalho para detectar o possível nexo causal;
Subsidiar as áreas de Pessoal, Recursos Humanos e Jurídicos com informações
detalhadas sobre os colaboradores referentes à Saúde e Segurança do Trabalho,
nunca infringindo a ética médica;
Gerenciar o afastamento e acompanhar clinicamente colaboradores afastados por
motivo de doença ou acidente do trabalho;

Avaliar prontuário de colaboradores a serem demitidos, verificando se
há algum impedimento médico;
Coordenar as atividades de Gestão de Saúde Ocupacional para atendimento a
QSMS, Missão da Obra, requisitos normativos, legais e do cliente;
Apoiar a implementação do Programa de Proteção Respiratória (PPR);
Acompanhar auditorias internas e externas;
Atuar nas demandas trabalhistas, prestando esclarecimentos médicos junto à DRT;
Avaliar documentação legal e registros da área médica de prestadores de serviços
que atuam nas dependências da obra, atendendo a legislação e exigências do
cliente;

Realizar exames médicos ocupacionais dos colaboradores de mão de obra
terceirizada, fornecedores e subfornecedores se previsto no contrato;
Colaborar na escolha de médico assistente técnico de perícias médicas, em casos
de reclamações trabalhistas;
Interagir com o cliente, alinhando procedimentos de saúde ocupacional;
Acompanhar perícias médicas como assistente técnico, em casos de reclamações
trabalhistas, visando defender e promover a imagem da empresa.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377963/medico-dotrabalho#sthash.em5BJyLZ.dpuf
www.vagas.com.br

Médico Generalista
Código da vaga: v1378356
Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
Local de Trabalho: Região Central de BH
Horário de Trabalho: 20 horas semanais.
Atividades:
•Atendimento médico a todos os ciclos da vida, atuação com atenção básica,
programas saúde da família e vigilância epidemiológica.
•Atuação com prevenção de quadros clínicos;
•Atuar com pacientes, fazendo a escuta da história médica do mesmo, as queixas e
descrição dos sintomas para melhor direcionamento.
Salário: PJ - Combinar (variável de acordo com a carga horária)
Escolaridade:
•Superior em Medicina
•Especialização como Clínico Geral ou na área da Saúde da Família.

Experiência:
Indispensável experiência como Médica da Família;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378356/medicogeneralista#sthash.CVPCkP74.dpuf
www.vagas.com.br

Farmacêutico - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: varejista
Local: ilha do governador
Porte: grande
Escala de trabalho: 6x1
Horário de trabalho: 14h40min h às 22h00min h
Folgas aos domingos e feriados
A empresa oferece:
Salário: R$2. 634,00;
Benefícios: vale transporte + alimentação no local + assistência médica e
odontológica + kit material escolar + kit enxoval + cartão Multicheque +
oportunidade de crescimento + chances de crescimento na empresa + participação
nos lucros.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Fisioterapeuta - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Segmento: saúde
Região / Bairro: Vila Industrial
Atividades:
Acelerar o processo de recuperação funcional dos pacientes com disfunção
cardiopulmonar, musculoesquelética e neurológica, melhorando a funcionalidade,
independência, qualidade de vida e diminuindo assim o tempo de internação
hospitalar.
Requisitos:
Ensino superior completo
Desejável pós? Graduação em andamento

Experiência na área hospitalar
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$2001,00 à R$3000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Seguro de Vida.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Médico - Clínico Geral - Taubaté
Descrição Detalhada
Requisitos:
Ensino superior em medicina completa.
Necessária experiência na área clinica geral hospitalar.
Residir em todo estado de são Paulo
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Médico Pediatra - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Segmento: saúde
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

Psicólogo - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: organização social
Região / Bairro: Lapa
Requisitos:

Conhecer sobre terceiro setor e que, preferencialmente, já tenha alguma
experiência em abrigos/albergues/abordagem.
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

Médico Clínico Geral (Atendimento Domiciliar) São José dos Campos-SP
Código da vaga: v1382876
Nível hierárquico: Pleno
Local: São José dos Campos / SP / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 21 de Agosto 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/v1382876/medico-clinico-geralatendimento-domiciliar-sao-jose-dos-campos-sp#sthash.KlxLgk6D.dpuf
www.vagas.com.br

MÉDICO DO TRABALHO
Código da vaga: v1383056
Nível hierárquico: Pleno
Local: Hortolândia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016

Desenvolver programa de gestão em saúde ocupacional, buscando melhorias
contínuas na qualidade do serviço de saúde e segurança no trabalho, otimizando
recursos, reduzindo os custos e as perdas geradas pelas doenças profissionais,
através de programas específicos para a redução dos riscos ocupacionais,
absenteísmo e litígios trabalhistas. Fomentando ambientes de trabalho mais
seguros, através de ações para a promoção da ergonomia, da proteção respiratória
e auditiva, proporcionando qualidade de vida e saúde aos seus colaboradores.
Requisito: Especialização em medicina do trabalho.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383056/medico-dotrabalho#sthash.AbgINxR8.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Enfermagem (UTI Pediátrica)
Código da vaga: v1382981
Nível hierárquico: Técnico
Local: Florianópolis / SC / BR
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
ATIVIDADES:
Profissional responsável por prestar cuidados de enfermagem de forma
humanizada, ética e segura, efetuando as anotações e controles conforme rotinas
do serviço, visando cumprir o plano de cuidados de enfermagem e prescrições
médicas.
REQUISITOS NECESSÁRIOS:
Curso Técnico de Enfermagem Completa;
Registro no COREN;
Informática (editor de texto, planilhas e apresentações);
Atendimento ao cliente;
Protocolos assistenciais;
Redação.
REQUISITO DESEJÁVEL:
CNH, categoria B.
REMUNERAÇÃO:

De R$ 1.514,91
BENEFÍCIOS:
Vale Alimentação;
Vale Transporte;
Plano de Saúde;
Assistência Odontológica;
Auxílio Creche;
Plano de Carreira, Cargos e Salários.
CARGA HORÁRIA:
220h mensais;

Vaga Backup (Coringa): das 8h às 18h, com flexibilidade para cobrir plantões
diurnos ou noturnos.
LOCAL:
Hospital Unimed.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382981/tecnico-deenfermagem-uti-pediatrica#sthash.fhU4jFHE.dpuf
www.vagas.com.br

Enfermeiro - UTI
Código da vaga: v1382982
Nível hierárquico: Sênior
Local: Florianópolis / SC / BR
Data de expiração: 21 de Agosto de 2016
ATIVIDADES:
Profissional responsável pela assistência de enfermagem, instrumentalizando com
tecnologias e práticas éticas, visando à qualidade e a segurança dos cuidados
prestados.
REQUISITOS NECESSÁRIOS:
Superior Completo em Enfermagem;
Registro no COREN;
Informática (editor de texto, planilhas e apresentações);
Atendimento ao cliente;
Gestão de riscos assistenciais;
Protocolos assistenciais;
Redação.
REQUISITOS DESEJÁVEIS:
Especialização, preferencialmente em UTI;
CNH, categoria B.
FAIXA SALARIAL:
De R$ 2.808,58.

BENEFÍCIOS:
Vale Alimentação;
Vale Transporte;
Plano de Saúde;
Assistência Odontológica;
Auxílio Creche;
Plano de Carreira, Cargos e Salários.
CARGA HORÁRIA:
220h mensais (Escala 12x36 - das 7h às 19h)
Vaga Coringa - disponibilidade para trabalhar em escala par e ímpar.
LOCAL:

Hospital Unimed.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382982/enfermeirouti#sthash.OY4fKGbM.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Segurança Saúde e Bem Estar
Código da vaga: v1381111
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016
Gestão de equipes e processos de segurança e medicina do trabalho. Terá como
missão a implantação de programas de saúde vinculada aos seguros da empresa.
Negociação de contratos com fornecedores e seguros saúde, redução de FAP.
Cumprimento de quotas legais (Ex: PCD)
Análise gerencial de custos e produtividade da área, reestruturação dos processos
de atendimento dos clientes internos, estabelecer novas parcerias para melhoria de
indicadores da área,
Desenho e formalização de processos inerentes ao desempenho da equipe.
Ministrar palestras e organizar programas preventivos e corretivos sob o ponto de
vista trabalhista, bem como, utilizar a força da equipe + fornecedores + corretores
+ parceiros para apoiar tais programas.
Desejável atuação no segmento Call Center
Desejável - Inglês fluente
**Imprescindível domínio em FAP**
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1381111/gerente-de-segurancasaude-e-bem-estar#sthash.s04WovlU.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Saúde Bucal (Saúde da Família)
Código da vaga: v1380948
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016

Auxiliar de Saúde Bucal (Saúde da Família)
ATIVIDADES PROPOSTAS:
- Auxiliar os profissionais no trabalho técnico-odontológico nas unidades
correspondentes de saúde;
- Auxiliar na prevenção de doença bucal, participando de programas de promoção à
saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal.
- Executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista;
- Atuar no apoio ao setor, provendo todo suporte necessário de atendimento.
REQUISITOS:
- Ensino Medio Completo;
- Curso de Auxiliar de Saúde Bucal;
- CRO Ativo;
- Disponibilidade para atuar na AP 3.3
- Interesse na atuação na Estratégia de Saúde da Família e na atuação em
comunidades.
ATRIBUTOS DESEJÁVEIS:
- Experiência como Auxiliar de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da família.
- Disponibilidade de Horário
REGIME DE CONTRATAÇÃO: CLT
O VIVO RIO OFERECE:
- Salário
- Insalubridade (R$157,60)
- VA ou VR (R$396,00 por mês)
- VT (Opcional)
Serão reservadas 5% (cinco por cento) do total de vagas para pessoas com
deficiência, conforme Lei 8213/91 e Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
alterado pelo Decreto nº 5.296, de dois de dezembro de 2004.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380948/auxiliar-de-saudebucal-saude-da-familia#sthash.dv3CV6Ms.dpuf
www.vagas.com.br

Enfermeiro (a) Visitador (a) (Atendimento Domiciliar) Cajuru-Sp

Código da vaga: v1380862
Nível hierárquico: Sênior
Local: Cajuru / SP / BR
Quantidade de vagas: quinze
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
•Realizar visitas domiciliares;
•Aplicar a SAE (Sistema da Assistência de Enfermagem);
•Gerenciar quantidade de materiais e medicamentos na residência;
•Orientar e supervisionar a equipe de enfermagem (auxiliar e técnico de
enfermagem);

•Supervisionar o uso correto do prontuário (carimbo, assinatura, checagem em
prescrição médica e de enfermagem) pela equipe de enfermagem;
•Confeccionar relatórios evolutivos dos pacientes admitidos.
Local: Cajuru/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380862/enfermeiro-a-visitadora-atendimento-domicliar-cajuru-sp#sthash.UPyGx8Sa.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Produto Pleno
Código da vaga: v1386177
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
- Suporte efetivo e de qualidade ao gerente de Produto nas frentes de análises e
acompanhamento de desempenho de produtos e serviços;
- Benchmarks;
- Acompanhamento da meta do produto.
- Business Plans e alavancas de valor.
- Elaboração de painéis de gestão de desempenho de produtos e Serviços;
- Elaboração de apresentações da gerência e superintendência de Marketing.
Ensino superior completo em Administração ou áreas correlatas;
Vivência nas atividades de desenvolvimento de produtos;
Conhecimentos de produtos Saúde e Odonto.
Vale-transporte; vale-refeição; Vale Alimentação; Auxílio Creche; Convênio Médico;
Convênio odontológico; PL; Seguro de vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386177/analista-de-produtopleno#sthash.PTQa7GYg.dpuf
www.vagas.com.br

Médico do Trabalho
Código da vaga: v1386145
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Contagem / MG / BR
Quantidade de vagas: um
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016

Requisitos:
- Graduação completa em Medicina;
- Especialização Completa em Medicina do Trabalho;
- Disponibilidade para cumprir 20 horas semanais;
- Disponibilidade para atendimento das filiais Contagem e Vespasiano/ MG;
- Desejável experiência sólida com rotinas de Medicina do Trabalho;
* Atividades:
- Coordenar o Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, elaborando e
respondendo por toda a documentação do PCMSO, visando atender a legislação
vigente e assegurar a saúde dos colaboradores.
- Realizar exames periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho, e
demissionais esporadicamente através dos encaminhamentos feitos pelas áreas de
captação e serviços de RH, garantindo o atendimento da NR7.
- Emitir sempre que necessários laudos ou CAT para fins de afastamento ou
benefícios dos funcionários em casos de acidente.
- Horário: Cumprir 20 horas semanais, com flexibilização de horário;
* Benefícios:
- Salário Compatível com o Mercado;
- Seguro de Saúde;
- Seguro de Vida;
- Assistência Odontológica;
- Participação nos lucros anuais;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1386145/medico-dotrabalho#sthash.o5alOaM9.dpuf
www.vagas.com.br

NUTRICIONISTA - IPATINGA/MG
Código da vaga: v1385873
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Ipatinga / MG / BR
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016

Prestar assistência dietética e promover educação nutricional a
indivíduos, sadio ou enfermo, em nível hospitalar, ambulatorial, visando à
promoção, manutenção e recuperação da saúde.
Pré Requisitos: Curso Superior em Nutrição Completa.
IMPORTANTE!
Fique Atento! Os contatos de convocação para o processo seletivo serão feitos
prioritariamente por e-mail.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385873/nutricionista-ipatingamg#sthash.CWQQDI3I.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE COLETA I
Código da vaga: v1385922
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Agosto de 2016
REQUISITOS
• Formação: Ensino Médico completo
• Experiência: Na área da saúde
• Conhecimentos específicos: Boa pratica de atendimento
• Cursos complementares: Informática básica
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
•Verificar listagem dos pacientes e emitir etiquetas de identificação dos exames a
serem coletados, bem como separar os materiais necessários para a coleta;
•Chamar os pacientes conforme procedimentos de utilização do sistema de
atendimento.
•Receber os pacientes e acompanhantes, verificar o “Protocolo de Exames”, conferir
documentos de identificação, explicar os procedimentos de coleta, verificar
questionários exigidos para casos específicos, posicioná-los e coletar as amostras;
•Orientar os pacientes sobre as formas de recebimento e/ou retirada dos resultados
e liberá-los;
•Encaminhar os materiais coletados para o devido armazenamento e montagem
das caixas de entrega (fechamento do carro);
•Realizar os primeiros atendimentos emergenciais, caso o paciente não se sinta
bem após os exames de coletas;
•Dar suporte à área de coleta, separar os materiais necessários no almoxarifado,
realizar a baixa de estoque e armazenar em locais apropriados;
•Realizar primeira contagem dos itens de inventário;
•Preparar os frascos e kits de coleta específica de materiais: fezes, a átomo
patológico, colpo citológico, urina 24 h.
•Conservar a área de trabalho limpa e organizada, visando o cumprimento das
normas qualidade e segurança.
INFORMAÇÕES
• Local de trabalho: O90 - HOSPITAL BRASILIA
• Horário de trabalho: 19h00min às 07h00min
• Tipo de contrato: Efetivo

• Benefícios: Cartão de alimentação, Restaurante, Vale-Transporte,
Seguro de Vida, PPR, Assistência médica e Odontológica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385922/assistente-coletai#sthash.E3BFQoji.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Saúde e Segurança do Trabalho
Código da vaga: v1384562
Nível hierárquico: Técnico

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Agosto de 2016
Descrição das Atividades:
• Dar suporte a toda a área de EHS, bem como garantir a implantação de melhorias
contínuas referentes ao plano de gerenciamento de EHS no cliente.
• Auxiliar na avaliação de situações de risco e de impactos ambientais.
• Orientar à equipe de IFM e fornecedores gerenciados.
• Realizar relatório e laudos, reportando ao cliente e a equipe JLL.
Principais requisitos
• Possuir curso Técnico em Segurança do trabalho;
• Possuir Graduação completa ou cursando em Administração ou Engenharia;
• Possuir NR 10, 33, 35;
• Experiência anterior em EHS em indústria e grandes fábricas, com gestão de
processos e terceiros.
• Ter fácil acessa a região de Cotia - São Paulo.
Local de Trabalho
Cotia - São Paulo (próximo a Rodovia Raposo Tavares)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384562/tecnico-de-saude-eseguranca-do-trabalho#sthash.ASJ6kFWY.dpuf
www.vagas.com.br

Fonoaudiólogo - (Atendimento Domiciliar) Suzano/SP
Código da vaga: v1384733
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 26 de Agosto de 2016
Atividades:
•Realizar avaliação e atendimento de pacientes em domicílio;

•Atuar na prevenção, manutenção e reabilitação de patologias;
•Avaliar possibilidade de retirada de sonda nasoenteral.
Requisitos:
- Graduação concluída em Fonoaudiologia
- Possuir Crfa Ativo
Local: Suzan/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1384733/fonoaudiologoatendimento-domiciliar-suzano-sp#sthash.ClZuxXhe.dpuf
www.vagas.com.br

TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no BERÇÁRIO.
Formação/Experiência Requerida:
-Curso técnico de enfermagem completa
-COREN ativo
- Desejável experiência como Berçarista ou desejo de atuar no Berçário.
Carga Horária:
Plantão 12h/36h - SN - 19h às 07h
Benefícios:
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale transporte;
Vale alimentação;
Refeição no local;
Desconto em faculdade;
Desconto em farmácia.
Salário: R$1284,94 + Adicional de Insalubridade.
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO E-MAIL para
curriculorhniteroi@gmail.com mencionando no assunto "TÉCNICO DE ENFERMAGEM
- BERÇÁRIO"

RJ- Farmacêutico Niterói
Necessário:
Superior Completo em Farmácia e CRF Ativo;
A empresa oferece salário 2.634,78
Benefícios: Vale Transporte + Vale Alimentação + Assistência Médica
Horário: Segunda à Sábado: Das 14h00min ás 22h00min (com 01 hora de almoço)
Interessados deverão enviar currículo para: farmacêutico1990@gmail.com colocar
no Assunto Farmacêutico RT

FARMACEUTICO / PIRACICABA / 1 VAGA(S)
REDE DROGAL está com uma vaga(s) em aberto para PIRACICABA.
Responsabilidades: DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS/
Requisitos: CRF ATIVO/ DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS
Salário: R$ 2.947,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE/ CONVENIO MEDICO E ODONTOLÓGICO/ SEGURO
DE VIDA/ VALE REFEIÇÃO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de THAIS para o email recrutamento@drogal.com.br com a sigla FARMA no campo assunto até o dia
18/08/2016.
Veja outras vagas de FARMACEUTICO no Emprega Campinas. São 100% grátis!

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 uma 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 desempenho 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 as 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 e-mail 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. São 100% grátis!

PROGRAMADOR IOS / RIBEIRÃO PRETO / 1 VAGA(S)
Empresa desenvolvedora de aplicação mobile e de POS voltada para consumo
inteligente e cashback. Está com uma vaga(s) em aberto para Ribeirão P.

Responsabilidades: Atuar no desenvolvimento e evolução do produto, com foco em
desempenho 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 auto gerenciável 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. São 100% grátis!

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 cinco, 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 cinco, 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 uma 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. Conhecimento 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 email 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. São
100% grátis!

Programador (a)

Código da vaga: k4374-1
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 14/07/2016
Previsão de encerramento: 14/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/29NbUdl

ANALISTA DE TI / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa Multinacional está com está com uma vaga(s) em aberto para
PIRACICABA / SP.
Responsabilidades: Suporte a cliente interna – garantindo a desempenho de
sistema integrados de operação (Protheus/Microsiga); Administração de telefonia
interna; Acompanhamento e implementação em projetos de melhoria tecnologia
(hard e software); Mandatório: inglês avançado; Desejável conhecimento do B.I.
Requisitos: Residir na região de Piracicaba/SP; Formação superior completo em
Sistema de informação ou similares; Inglês nível avançado; Experiência na função.
Salário: a combinar
Benefícios: Benefícios: Convênio Médico / Odontológico / Vale Transporte / Refeição
no Local / Vale Alimentação / PPR.
Observações: Enviar PRETENSÃO SALARIAL;
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fernanda para o
e-mail recrutamento@klinderrh.com.br com a sigla ANTI no campo assunto até o
dia 13/08/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DE TI no Emprega Campinas. São 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.

Maersk 2016 – Human Resources Intern
Código da vaga: v1379478
Nível hierárquico: Estágio
Local: Ciudad de México / Distrito Federal / MX
About Maersk
Maersk Line is the world’s largest container shipping company and is renowned for
its professional and customer-centric approach. The diversity of insights from our
25,000 employees all over the world strengthens our international reputation for
high standards and innovation.

If you work well with others, have a can-do attitude and have the ambition and
passion to excel, the Maersk Line can offer you the perfect opportunity to build a
long-term and varied career in an international environment.
Maersk 2016 Human Resources Intern
As a Human Resources Intern you will be in charge of personnel administration
activities, support in recruitment and selection and organizational development
insights.
This program is focused on students who want to broaden their knowledge within
the Human Resources function and the shipping industry. Also this position will
bring the intern opportunity to interact with different people and cultures all over
the world.
General Requirements
English: Advanced & Fluent Level.
Maximum Graduation Date: Summer 2018.
College/University Students.
Excel & Power Point Knowledge.
Benefits
Monthly Income.
Part Time Job (6 hours per day at mornings)
No Experience Needed.
Registration period open until:
August 8th, 2016
* Cumplir con los requisitos divulgados no garantiza tu aprobación a La próxima
etapa.
Se analizará el perfil de cada candidato, valorando las necesidades del programa,
además de las especificaciones de cada vacante.
Observaciones:
Si tienes alguna Duda, contáctanos vía correo: luisalfonsor@seedstalent.com.mx o
AL teléfono (55) 5171-9866 ext. 110 a de 09h00min a 14h00min y de 15h00min a
18h00min horas.
Recuerda: Si tu correo electrónico tiene ANTI-SPAM, debes registrar en éste La
dirección Del correo electrónico de La Cia de Talentos (@seedstalent.com. mx) para
que no haya pérdida de información sobre El proceso.
En caso de que los mensajes enviados a ti correo no sean recibidos por que: la
bandeja está llena, la dirección no ES la correcta, la bandeja de mensajes ha sido

desactivada o cualquier problema con tu proveedor, Cia de Talentos no
será responsable ya que ponemos a ti disposición otra forma para acompañar el
proceso: todos los mensajes enviados a tu correo estarán en tu página exclusiva de
servicios. Para acceder a ella, ingresa en el sitio de Cia de Talentos en candidatos y
haz click en “Verifica tu Proceso” abajo del logo Maersk.
Tu postulación solamente estará finalizada si recibes en tu correo electrónico un
mensaje de la Cia de Talentos que te confirma tu inscripción en Maersk 2016 Human Resources Intern. ¡Mucho Éxito!
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que Cia de
Talentos se compromete a proteger la información personal proporcionada por SUS
usuarios (Datos Personales), y ES el responsable de su tratamiento en los términos
de la mencionada Ley cuando sean recabados a través de su sitio de Internet,
sistema o cualquier otro medio impreso, y/o vía telefónica.

Al hacer clic en Confirmar, estarás de acuerdo a nuestro aviso de Privacidad. Para
consultar el texto completo, favor de consultar la siguiente página:
http://www.ciadetalentos.com.mx/avisodeprivacidadmexico.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1379478/maersk-2016-humanresources-intern#sthash.JWT0Nmvh.dpuf
www.vagas.com.br

CONCURSOS PÚBLICOS

O Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), por intermédio do Instituto
Militar de Engenharia (IME), vinculado ao Comando do Exército Brasileiro,
divulgou dois editais de Concursos.
O primeiro é regido pelo documento de abertura nº 2/2016, e visa à admissão ao
Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa, do quadro de Engenheiros
Militares (75 vagas).
Já o documento nº 3/2016 objetiva a nomeação de profissionais para o Curso de
Admissão ao Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva
(CACFG/Reserva) do Quadro de Engenheiros Militares (23 vagas).
Os interessados devem efetuar a inscrição de 18 de julho de 2016 ao dia 26 de
agosto de 2016, pelo site www.ime.eb.br. A taxa custa R$ 100,00.
Para classificar os candidatos haverá Exame Intelectual (EI), Inspeção de Saúde
(IS) e Exame de Aptidão Física (EAF), e os resultados finais serão válidos apenas
para o ano a que se referem às inscrições.

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 33.681 vagas, além de Cadastro de
Reserva.

NACIONAL
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
ÓRGÃO
VAGAS
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
FAB - Força Aérea Brasileira
Nível Superior
58
FIOCRUZ
Níveis Médio e Superior
31
FUNPRESP-JUD - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público
Federal do Poder Judiciário
Nível Superior
14
Exército Brasileiro
Capelão militar e Teólogo
4
Exército Brasileiro
Nível Superior
40
Exército Brasileiro
Nível Superior
120
Exército Brasileiro - IME
Oficial do exército
98
Rede SARAH
Bombeiro hidráulico e Operador de manutenção
10
CONCURSOS ABERTOS NO CENTRO-OESTE
DISTRITO FEDERAL
ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento
Instrutor
10
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
Nível Superior
779
FUB - Fundação Universidade de Brasília
Professor
3
PGR - Procuradoria Geral da República
Estágio
24
UnB - Universidade de Brasília
Professor
9
GOIÁS
Câmara de Itumbiara
Todos os níveis de escolaridade
41
Concurso IBGE

Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
Câmara de São Simão
Níveis Médio e Superior
6
CRA - Conselho Regional de Administração de Goiás
Todos os níveis de escolaridade
7
FESG - Fundação de Ensino Superior de Goiatuba
Professor
Várias
FIMES - Fund. Integrada Mun. de Ens. Superior.
Nível Superior
33
IF Goiano - Instituto Federal de Educação Goiano
Nível Superior
3
IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.
Professor e Professor de artes
1
IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.
Nível Superior
4
IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.
Nível Superior
6
IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.
Nível Superior
2
IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.
Nível Superior
7
Ifgoiano - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano.
Professor
2
ISG - Instituto Sócrates Guanaes
Todos os níveis de escolaridade
Várias
MPE - Ministério Público do Estado de Goiás
Assessor e Bacharel em direito
Várias
Prefeitura de Aporé
Todos os níveis de escolaridade
112
Prefeitura de Iporá
Estágio em pedagogia
Várias
Prefeitura de Montividiu
Agente comunitário de saúde
8
UFG - Universidade Federal de Goiás
Professor
33
MATO GROSSO
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
CRMV/MT - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso
Nível Médio
5
Câmara de Aripuanã
Advogado e Zelador
3
IFMT - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
Nível Superior
13
Prefeitura de Canarana
Todos os níveis de escolaridade
33
Prefeitura de Sapezal
Todos os níveis de escolaridade
52
Prefeitura de Tapurah
Agente comunitário de saúde
7
Prefeitura de Tesouro
Todos os níveis de escolaridade
59

SEJUDH - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos
Nível Superior
25
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso
Professor
1
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso
Professor e Professor de educação física
1
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso
Professor e Professor de geografia
1
MATO GROSSO DO SUL
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
Níveis Médio e Superior
80
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
IFMS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul.
Todos os níveis de escolaridade
60
Câmara de Coxim
Todos os níveis de escolaridade
6
Câmara de Glória de Dourados
Todos os níveis de escolaridade
7
IFMS - Instituto Federal de Mato Grosso do Sul
Professor
2
Prefeitura de Coxim
Todos os níveis de escolaridade
200
Prefeitura de Naviraí
Todos os níveis de escolaridade
121
Prefeitura de Santa Rita do Pardo
Todos os níveis de escolaridade
UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Nível Superior
CONCURSOS ABERTOS NO NORDESTE
ALAGOAS
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
CRP 15ª Conselho Regional de Psicologia do Estado de Alagoas
Auxiliar administrativo e Psicólogo
Prefeitura de Coruripe
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Coruripe
Níveis Fundamental e Médio
UFAL - Universidade Federal de Alagoas
Professor
BAHIA
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
Prefeitura de São Francisco do Conde
Níveis Médio e Superior
Câmara de Itagi
Todos os níveis de escolaridade
Câmara de Maragojipe
Todos os níveis de escolaridade
Câmara de Ubatã
Níveis Fundamental e Médio

86
14

7.500
2
272
13
3
7.500
671
5
14
6

DPE - Defensoria Pública do Estado da Bahia
Advogado e Defensor público
17
Prefeitura de São Félix do Coribe
Todos os níveis de escolaridade
41
Prefeitura de Umburanas
Todos os níveis de escolaridade
94
Prefeitura de Umburanas
Níveis Médio e Superior
6
UFBA - Universidade Federal da Bahia
Professor
Várias
UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Nível Superior
14
CEARÁ
Concurso da PM CE
Soldado da polícia militar
4.200
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
Prefeitura de Sobral
Guarda municipal
85
Prefeitura de Sobral
Agente administrativo
100
COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará
Estagiário
1
IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
Professor
Várias
PGE - Procuradoria-Geral do Estado
Estagiário
70
Prefeitura de Barroquinha
Farmacêutico
1
Prefeitura de Limoeiro do Norte
Todos os níveis de escolaridade
450
Prefeitura de Marco
Todos os níveis de escolaridade
477
Prefeitura de Tianguá
Todos os níveis de escolaridade
509
UFC - Universidade Federal do Ceará
Todos os níveis de escolaridade
33
UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Professor
8
MARANHÃO
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão
Auditor fiscal da receita estadual e Técnico da receita estadual
50
PGE - Procuradoria Geral do Estado do Maranhão
Advogado e Procurador
30
UEMA - Universidade Estadual do Maranhão
Professor
4
UEMA - Universidade Estadual do Maranhão
Professor e Professor de inglês
2
UFMA - Universidade Federal do Maranhão
Professor
5

PARAÍBA
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
CREF 10 - Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região
Agente de fiscalização e Assistente administrativo
Câmara de Uiraúna
Assistente administrativo e Auxiliar de serviços gerais
Prefeitura de Alhandra
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Barra de São Miguel
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 Joca Claudino
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Mamanguape
Agente de combate às endemias
Prefeitura de Mataraca
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Monteiro
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Queimadas
Todos os níveis de escolaridade
UFCG - Universidade Federal de Campina Grande
Professor
UFPB - Universidade Federal da Paraíba
Professor
PERNAMBUCO
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
MPPE - Ministério Público do Estado de Pernambuco
Estagiário
Prefeitura de Arcoverde
Agente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias
Prefeitura de Bom Jardim
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Camutanga
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Cedro
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Custódia
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Feira Nova
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Moreno
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Orobó
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Paudalho

7.500
4
5
300
60
32
140
22
108
28
156
237
121
7
11
7.500
64
72
363
118
41
389
201
14
112

Todos os níveis de escolaridade
317
Prefeitura de Tabira
Guarda municipal
Prefeitura de Venturosa
Nível Superior
SES - Secretaria da Saúde de Pernambuco
Nível Superior
SJDH - Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
Níveis Médio e Superior
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Professor
PIAUÍ
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
Prefeitura de São Pedro do Piauí
Todos os níveis de escolaridade
UFPI - Universidade Federal do Piauí
Professor
RIO GRANDE DO NORTE
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
Câmara de Natal
Guarda legislativo
Prefeitura de Jardim do Seridó
Médico e Médico ESF
Prefeitura de Lagoa d`Anta
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Nísia Floresta
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de São Rafael
Todos os níveis de escolaridade
UFERSA - Universidade Federal Rural do Semiárido
Professor
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Nível Superior
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Níveis Médio e Superior
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Professor
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Professor e Professor de matemática
SERGIPE
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
SERGAS - Sergipe Gás S/A
Níveis Médio e Superior
UFS - Universidade Federal de Sergipe
Professor
CONCURSOS ABERTOS NO NORTE
ACRE
Concurso IBGE

7
6
58
96
76
7.500
77
1
7.500
5
1
5
563
63
8
8
34
20
1
7.500
9
5

Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
SESACRE
Nível Fundamental
AMAPÁ
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
CREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Todos os níveis de escolaridade
AMAZONAS
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
CREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Todos os níveis de escolaridade
UFAM - Fundação Universidade do Amazonas
Professor
UFAM - Universidade Federal do Amazonas
Professor
PARÁ
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento. 500
EBSERH - Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará
Níveis Médio e Superior
Polícia Civil do Pará
Nível Superior
CREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Curionópolis
Todos os níveis de escolaridade
SESC - Serviço Social do Comércio do Pará
Todos os níveis de escolaridade
UFPA - Universidade Federal do Pará
Professor
UFPA - Universidade Federal do Pará
Professor
RONDÔNIA
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
Câmara de Novo Horizonte do Oeste
Contador
IFRO - Instituto Federal de Educação de Rondônia
Professor e Professor de filosofia
Prefeitura de Ouro Preto do Oeste
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Rolim de Moura
Nível Superior
RORAIMA
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
CREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Todos os níveis de escolaridade
Justiça Federal do Estado de Roraima
Estagiário e Estágio em direito

93
7.500
da 12ª Região
17
7.500
da 12ª Região
17
Várias
10

815
650
da 12ª Região
17
364
90
8
9
7.500
1
1
84
11
7.500
da 12ª Região
17
Várias

MPE - Ministério Público do Estado de Roraima (Boa Vista)
Estagiário
6
UFRR - Universidade Federal de Roraima
Todos os níveis de escolaridade
24
TOCANTINS
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
CFAT - Capitania Fluvial do Araguaia – Tocantins
Níveis Médio e Superior2
CREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região
Todos os níveis de escolaridade
17
Prefeitura de Axixá do Tocantins
Todos os níveis de escolaridade
166
Prefeitura de Figueirópolis
Todos os níveis de escolaridade
55
Prefeitura de Pequizeiro
Todos os níveis de escolaridade
80
Prefeitura de Santa Rita do Tocantins
Todos os níveis de escolaridade
96
CONCURSOS ABERTOS NO SUDESTE
ESPÍRITO SANTO
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
IFES - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo.
Nível Superior
2
IFES - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo.
Professor e Professor de geografia
1
Prefeitura de Mantenópolis
Todos os níveis de escolaridade
191
Prefeitura de Venda Nova do Imigrante
Níveis Médio e Superior
145
Prefeitura Marechal Floriano
Todos os níveis de escolaridade
17
SECTUR - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo de Guarapari.
Estagiário e Facilitador de turismo
30
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Professor
19
MINAS GERAIS
CEMIG Telecom
Nível Superior
11
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
IFNMG - Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Norte de Minas
Gerais.
Níveis Médio e Superior
60
IFTM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
Professor e Professor de geografia
1
Polícia Militar de Minas Gerais
Bacharel em direito e Oficial da polícia militar
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
Administrador público e Especialista em políticas públicas e gestão
Governamental

120
40

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
Todos os níveis de escolaridade
57
Câmara de Bandeira do Sul
Agente legislativo
1
Câmara de Igarapé
Níveis Fundamental e Médio
13
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 Vargem Alegre
Todos os níveis de escolaridade
7
FHOMUV - Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Todos os níveis de escolaridade
49
Fundação José Resende Vargas de Rádio
Níveis Fundamental e Médio
12
IF Sudeste MG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de
Minas Gerais.
Nível Superior
4
IF Sudeste MG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de
Minas Gerais.
Professor
2
IFMG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais.
Professor e Professor de matemática
1
Itabira Prev - Instituto de Previdência de Itabira
Níveis Médio e Superior
4
Prefeitura de Alfenas
Todos os níveis de escolaridade
556
Prefeitura de Araguari
Níveis Médio e Superior
184
Prefeitura de Araguari
Advogado e Procurador municipal
7
Prefeitura de Aricanduva
Todos os níveis de escolaridade
94
Prefeitura de Berizal
Todos os níveis de escolaridade
103
Prefeitura de Boa Esperança
Níveis Médio e Superior
75
Prefeitura de Botumirim
Agente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias
18
Prefeitura de Bueno Brandão
Todos os níveis de escolaridade
90
Prefeitura de Buenópolis
Todos os níveis de escolaridade
35
Prefeitura de Cajuri
Todos os níveis de escolaridade
11
Prefeitura de Cajuri
Níveis Fundamental e Superior
6
Prefeitura de Campo Azul
Todos os níveis de escolaridade
17
Prefeitura de Candeias

Todos os níveis de escolaridade
78
Prefeitura de Carbonita
Nível Superior
Prefeitura de Carbonita
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 Catuti
Todos os níveis de escolaridade
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 Dom Viçoso
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Engenheiro Caldas
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Engenheiro Navarro
Educador físico
Prefeitura de Espinosa
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Francisco Sá
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Fruta de Leite
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Guaxupé
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Guimarânia
Todos os níveis de escolaridade
RIO DE JANEIRO
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
IBGE
Níveis Médio e Superior
INCA - Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Técnico em radioterapia
Prefeitura de Nova Iguaçu
Agente de vigilância ambiental
Câmara de Nilópolis
Todos os níveis de escolaridade
Câmara de Queimados
Níveis Médio e Superior
Câmara de São João da Barra
Níveis Médio e Superior

10
54
65
110
25
15
48
47
36
16
13
191
Várias
21
114
12
215
92
7.500
325
14
60
91
10
7

CRO - Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro
Níveis Médio e Superior
Várias
Exército Brasileiro - IME
Nível Superior
10
Prefeitura de Guapimirim
Níveis Médio e Superior
395
Prefeitura de Rio Bonito
Todos os níveis de escolaridade
400
UFF - Universidade Federal Fluminense
Professor
2
UFF - Universidade Federal Fluminense
Professor
1
UFF - Universidade Federal Fluminense
Professor
1
UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Professor
2
SÃO PAULO
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
7.500
CRFA- Conselho Regional de Fonoaudiologia
Todos os níveis de escolaridade
4
USCS - Universidade Municipal de São Caetano
Professor
4
FUSAM - Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava
Todos os níveis de escolaridade
4
Câmara de Cedral
Todos os níveis de escolaridade
5
Câmara de Monteiro Lobato
Nível Superior
2
Câmara de Piedade
Todos os níveis de escolaridade
3
Câmara de Ribeirão Bonito
Assistente legislativo
1
Câmara de Santo Antônio de Posse
Contador
1
Câmara de Taquaritinga
Nível Superior
4
Câmara de Vera Cruz
Auxiliar de serviços
1
CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis
Níveis Médio e Superior
14
FAMAR - Fundação de Apoio a Faculdade de Medicina de Marília
Oficial de serviço de manutenção e Técnico em reabilitação física
2
FOB - Faculdade de Odontologia de Bauru
Professor
1
FSM - Fundação Municipal de Saúde de Queluz
Níveis Médio e Superior
9
FUNCRAF - Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Crânio Faciais
Nível Superior
2
IFSP - Instituto Federal de São Paulo
Nível Superior
10
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo

Estagiário
65
Prefeitura de Altinópolis
Nível Superior
Prefeitura de Aparecida
Bombeiro municipal
Prefeitura de Araraquara
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Bauru
Nutricionista
Prefeitura de Catanduva
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Cotia
Advogado
Prefeitura de Embu das Artes
Nível Superior
Prefeitura de Embu das Artes
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Estiva Gerbi
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Estiva Gerbi
Estagiário
Prefeitura de Guaiçara
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Guarulhos
Nível Superior
Prefeitura de Jandira
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Lençóis Paulista
Médico e Médico ginecologista
Prefeitura de Monteiro Lobato
Motorista
Prefeitura de Ourinhos
Níveis Fundamental e Superior
Prefeitura de Pontalinda
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Porto Feliz
Guarda municipal
Prefeitura de Pratânia
Nível Superior
Prefeitura de São José do Rio Preto
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Taquarituba - SP
Nível Superior
SAAEI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis
Todos os níveis de escolaridade
UFABC - Universidade Federal do ABC
Professor
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos
Professor
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos
Professor

1
10
13
1
169
20
13
5
16
11
5
12
235
1
3
11
56
20
3
55
3
16
4
7
2

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas
Professor
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo
Professor e Professor de matemática
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo
Professor
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo
Professor
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo
Professor
Universidade Federal de São Carlos
Professor
CONCURSOS ABERTOS NO SUL
PARANÁ
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
PARANACIDADE
Níveis Médio e Superior
TCE - Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Nível Superior
Autarquia Municipal de Educação de Apucarana
Assistente administrativo e Auxiliar de serviços gerais
Câmara de Cândido de Abreu
Contador
CONIMS - Consórcio Intermunicipal de Saúde
Auxiliar de serviços gerais e Técnico em enfermagem
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Oeste do Paraná
Todos os níveis de escolaridade
DPE/PR - Defensoria Pública do Estado do Paraná
Estagiário e Estágio em direito
Prefeitura de Antonio Olinto
Nível Superior
Prefeitura de Arapongas
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Balsa Nova
Nível Superior
Prefeitura de Campo do Tenente
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Candói
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Faxinal
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Faxinal
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Foz do Jordão
Nível Superior
Prefeitura de Ipiranga
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Lobato
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Marmeleiro
Todos os níveis de escolaridade

1
2
Várias
1
2
1

7.500
8
12
15
1
11
75
1
4
52
4

78
101
46
7
16
6
22

Prefeitura de Primeiro de Maio
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Rio Branco do Sul
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Salto do Lontra
Médico
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Professor
UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Professor
UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Professor
UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Nível Superior
RIO GRANDE DO SUL
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
MPE - Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
Secretário de diligências
FURG - Universidade Federal do Rio Grande
Professor
FURG - Universidade Federal do Rio Grande
Professor
MPE - Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
Advogado e Promotor de justiça
Prefeitura de Ar ambare
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Boa Vista do Buricá
Agente comunitário de saúde
Prefeitura de Camaquã
Agente de combate às endemias
Prefeitura de Caxias do Sul
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Jari
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Nova Prata
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Santo Cristo
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Sapucaia do Sul
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Serafina Corrêa
Técnico em radiologia
Prefeitura de Terra de Areia
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Tio Hugo
Níveis Fundamental e Superior
Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre
Advogado e Procurador municipal
TRF da 4ª Região
Estagiário
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria
Professor

36
104
6
4
3
3
8
7.500
Várias
2
2
15
25
1
Várias
11
6
34
2
106
1
70
8
7
Várias
13

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Professor
SANTA CATARINA
Concurso IBGE
Agente de pesquisas e mapeamento
SJC - Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina
Agente de segurança socioeducativo
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Princesa
Todos os níveis de escolaridade
Câmara de Barra Bonita
Todos os níveis de escolaridade
CIMCATARINA - Consórcio Intermunicipal Catarinense
Assistente social e Engenheiro ambiental
CREF3 - Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região
Todos os níveis de escolaridade
Hospital Florianópolis
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Anchieta
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Barra Bonita
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Belmonte
Nível Superior
Prefeitura de Fraiburgo
Agente comunitário de saúde
Prefeitura de Fraiburgo
Professor e Professor de artes
Prefeitura de Fraiburgo
Auxiliar educacional
Prefeitura de Garuva
Médico e Médico ESF
Prefeitura de Guaraciaba
Nível Superior
Prefeitura de Ituporanga
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Lebon Régis
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Paraíso
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Santa Helena
Nível Superior
Prefeitura de São Bento do Sul
Nível Superior
Prefeitura de São João do Oeste
Médico e Médico clínico geral
Prefeitura de São José do Cedro
Níveis Fundamental e Superior
Prefeitura de São Miguel do Oeste
Todos os níveis de escolaridade
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Santa Catarina
Níveis Médio e Superior

14
7.500
255
148
Várias
2
Várias
4
119
Várias
4
Várias
Várias
Várias
Várias
1
Várias
22
24
16
Várias
Várias
2
Várias
Várias
102

SANEFRAI - Autarquia de Saneamento de Fraiburgo
Agente operacional
SES - Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina
Psicólogo
SES - Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina
Nível Superior
SJC - Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina
Médico psiquiatra

Várias
1
2

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

Assistente Financeiro
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1380482
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Responsável pelo controle de cancelamento de vendas e conciliações, visando à
concretização dos processos, de todas as lojas do varejo e e-commerce.
Contribuir com a equipe no processo de fechamento de caixas e gerenciamento de
contratos e cheques enviados a financeira, auxiliando na abertura de malotes e
enviando os contratos que chegam por malote à financeira.
Assegurar o recebimento das vendas realizadas pelo e-commerce, controlando e
analisando todos os pedidos geridos através de boletos bancários.
Para atuar no bairro da Barra Funda - São Paulo
Salário de R$1.000,00 a R$1.500,00
Horário de trabalho: de segunda a sexta das 8h às 17h48.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380482/assistentefinaceiro#sthash.ZShY3AKl.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo de Vendas
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1380484
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Santos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Vivência em inserir pedidos de vendas no sistema.
Efetuar cancelamento de pedidos. Filtrar documentação de cadastro de novos
clientes e de clientes já cadastrados para subsidiar o departamento financeiro na
revisão e liberação de crédito.

Atenderá chamado da equipe de vendas e solucionará problemas administrativo
diverso referente a vendas.
Desejável conhecimento em ferramentas Office, Excel intermediario,
preferencialmente sistema Microsiga (Tots).
Para atuar em Santos - SP
Salário de R$1.000,00 a R$1.300,00
Horário de trabalho de segunda a sexta das 8h às 17h48
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380484/assistenteadministrativo-de-vendas#sthash.C7OvJocZ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Sênior
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1380485
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Vivência em elaboração das obrigações acessórias da empresa: DCTF, Dacon,
Sintegra, Gia, Dirf e obrigações principal: ICMS, IPI, PIS e COFINS. Conferencia de
notas fiscais de entradas e saidas, calculo dos tributos PIS e COFINS não

cumulativo, ICMS, ICMS-ST, IPI e ISS. Atendimentos ás áreas sobre
assuntos relacionados ás notas fiscais, tributos e procedimentos.
Desejável conhecimento em calculo de impostos indiretos, escrituração de notas
fiscais, obrigações acessórias. Dominio sistema Microsiga e Excel.
Para atuar no bairro da Barra Funda - São Paulo
Salário de R$3.000,00 a R$4.000,00
Horário de trabalho de segunda a sexta das 8h às 17h48
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380485/analista-fiscalsenior#sthash.ee3W0Hj4.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista de Manutenção Automotiva
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1380568
Nível hierárquico: Sênior
Local: Itapagipe / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Objetivo do Cargo:
Controles, aplicações e execução das técnicas de manutenção, baseada na
confiabilidade dos ativos agrícola, orientando quanto a melhor intervenção a ser
tomada, permitindo a plena disponibilidade dos ativos da planta.
Principais atividades:
- Verificação das atividades e ferramentas do escopo de trabalho, prioridades de
execução, execução da manutenção e controle das informações da área.
- Analise dos trabalhos a serem executados e determinação do melhor modo de
realização;
- Realização das estimativas de custos da ordem de serviço X gastos de mão de
obra e materiais utilizados;
- Implantação e elaboração de novos projetos, procedimentos, processos e
produtos, garantindo sempre a avaliação adequada sobre a segurança e saúde
ocupacional dos colaboradores;
- Acompanhar e analisar os KPI’s (Faróis) da área de manutenção automotiva.
Formação:
- Superior completo: Engenharia mecânica.
Experiência/Conhecimentos Necessários:

- Sólido conhecimento em manutenção e controles automotivos, no
segmento de açúcar e bioenergia;
- Pacote Office - usuário nível avançado.
Desejável:
- Pós-graduação ou especialização na área.
Local de Atuação:
- Itapagipe/MG.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380568/especialista-demanutencao-automotiva#sthash.SZBb68ww.dpuf
www.vagas.com.br

Secretária Português
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1380404
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Requisitos
Formação cursando ou completa em secretariado, administração, letras ou áreas
correlatas;
Atividades
Agendamento e cancelamento de reuniões;
Ligações;
Suporte na emissão de passagens aéreas e reserva de hotéis.
Local de Trabalho: Av. Paulista
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380404/secretariaportugues#sthash.DL96xgVM.dpuf
www.vagas.com.br

REPRESENT LEGAL JR
Vaga exclusiva para deficiente

Código da vaga: v1366704
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Agosto de 2016
Representar a empresa em audiências trabalhistas, como PREPOSTO, visando atuar
ativamente nas audiências com estudo, leitura e busca de orientação dos processos
que lhe sejam delegados, possibilitando o esclarecimento às partes e ao juízo dos
fatos que lhe são questionados de forma objetiva e alinhado com a defesa do Banco
e orientações do advogado credenciado e do Jurídico.
Habilidades desejadas: Negociação, flexibilidade, trabalha em equipe, resolução de
problemas, raciocínio crítico e analítico, comunicação eficaz.
Essencial ter disponibilidade para viagens e dirigir.
Local de trabalho: Curitiba/PR

Necessário: residir no local
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1366704/represent-legaljr#sthash.AtdeLZ14.dpuf
www.vagas.com.br

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

Assistente Administrativo - Compras

Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1380528
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Requisitos Necessários:
- Cursando Administração ou Ciências Contábeis;
- Experiência com TOTVS 12;
- Conhecimento em cadastros de Fornecedores/Clientes/Itens no sistema Datasul. Noções da área fiscal e contábil
Atividades a serem desenvolvidas:
- Cadastro de fornecedores e clientes, verificando e validando as informações a
serem inseridas no sistema.
- Cadastro e verificação de itens;

- Parametrização dos itens no sistema.
Horário de trabalho: 08h00min às 18h00min
Salário: R$1.102,50
Local: Unibh Estoril
Benefícios: Vale-transporte Vale alimentação ou refeição, Plano de saúde
coparticipação e bolsa de estudos.
** Informar no currículo qual a deficiência. **
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380528/assistenteadministrativo-compras#sthash.YnbchC2y.dpuf
www.vagas.com.br

Agente Relacionamento Médico I
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1348910
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Agosto de 2016
REQUISITOS:
• Formação: Superior Completo, desejável pós-graduação;
• Carteira de Habilitação - possuir carro próprio;
• Conhecimentos em ética médica e negociação;

ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS:
• Prospectar novos negócios;
• Identificar segmentos-alvo de visitação e relacionamento médico;
• Acompanhar e tratar eventuais ocorrências com relacionamentos médicos;
• Elaborar e apresentar a marca, benefícios e soluções a médicos e parceiros;
• Realizar pós venda e satisfação à classe médica;
INFORMAÇÕES:
• Horário de trabalho: Comercial;
• Tipo de contrato: Efetivo;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1348910/agenterelacionamento-medico-i#sthash.8xQXtoPY.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1380395
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Agosto de 2016
Atividades a serem desempenhadas:
Atuar nas atividades administrativas;
Relatórios em sistemas.
Conhecimentos e habilidades necessárias:
Ensino médio completo ou Superior em curso;
Experiência em rotinas administrativas;
Conhecimento de informática básica (pacote Microsoft Office);
Conhecimento em Excel.
Empresa oferece pacote de benefícios e plano de carreira.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380395/assistenteadministrativo#sthash.r2A0Hlt2.dpuf
www.vagas.com.br

PCD - Operador de Hipermercado - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para PCD.

Segmento: Supermercado
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto
Não é necessária experiência anterior
CID atualizado (tipo de deficiência);
Atribuições: De acordo com a vaga que tiver maior aderência ao perfil
Horário de trabalho: A definir
Escala 6x1
Salário R$ 981,00
Benefícios: VT, alimentação no local, plano de saúde e odontológico extensivo às
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 - Técnico - Auxiliar de Regulamentação Médica - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Segmento: saúde
Região / Bairro: Vila Industrial
Atividades:
Atender com presteza todos os telefonemas endereçados ao 192, exercendo rotinas
de auxílio à regulação médica, ouvindo atentamente o usuário e tentando acalmálo, identificar o solicitante e o tipo de chamado.
Requisitos:
Ensino médio completo
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: até R$1000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro de Vida.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

PCD - Auxiliar Administrativo - Fortaleza
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência

Requisitos:
Ensino médio completo.
Experiência comprovada na função.
Conhecimento em informática básica e organização e arquivamento de
documentos.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta Básica Vale Refeição, Convênio Médico, Cesta Básica, Vale
Refeição, Convênio Médico, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

PCD - Professor Primário - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Região / Bairro: Zona Sul
Atividades:
Lecionar nas disciplinas de português, história e geografia, turmas do 1º ao 5º ano.
Requisitos:
Formação: ensino superior completo em pedagogia ou habilitação de professor
(normal).
Somente para pessoas com deficiência.
Possuir experiência na área.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 12h25min horas às 16h55min horas
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Seguro de
Vida, PLR, Vale Refeição, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Seguro de Vida,
PLR, Vale Transporte.
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

PCD - Assessor de Vendas Pleno - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Atividades:
Atendimento ao cliente
Precificação de produtos
Organização de sessão e estoque
Reposição e exposição
Requisitos:
Nível médio completo
Experiência com atendimento ao publico, venda de produtos, organização de
estoque e arrumação de loja.

Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$1500,00
Benefícios: Cesta Básica, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Outros, Cesta
Básica, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Outros, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

PCD - Operador de Caixa - Campinas
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Segmento: varejista (home Center)
Porte da empresa: Multinacional
Atividades:
Atributo principal atendimento a clientes.
Requisitos:
Ensino médio completo
Desejável experiência com rotinas de caixa e atendimento ao público.
Residir em campinas, Hortolândia ou Sumaré.
Informar link para acesso ao laudo médico.
Informar o cid.

Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no Local, Cesta Básica, Convênio Odontológico, Outros,
PLR.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacionasl.com.br

ESTÁGIOS

Estágio Jurídico
Código da vaga: v1383345
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Agosto de 2016
Atribuições: Rotinas departamento jurídico MRV
Competências Necessárias: graduação em Direito cursando a partir do 5º período
Competências Desejáveis: conhecimento de contencioso
Salário e benefícios:
Compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1383345/estagiojuridico#sthash. GcAwGsCH.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário (a) Técnico (a)
Código da vaga: k4381-3
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Itaperuna/ES

Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: quatro
Data de abertura: 21/07/2016
Previsão de encerramento: 24/08/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2a01KFJ

Estágio em Química - 96
Código da vaga: v1380215
Nível hierárquico: Estágio

Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Agosto de 2016
DESCRIPTION/RESPONSIBILITIES:
Formação:
* Curso completo de Técnico em Química
* Cursando dois ou três anos de Bacharel em Química ou Química Industrial
Requisitos:
* Disponibilidade para estagiar das 8h às 15h
* Inglês intermediário
* Conhecimentos em informática
To apply for this position, please use the following URL:
https://ars2.equest.com/?response_id=eb7f225835444ce518e0641a303dfa8d
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380215/estagio-em-quimica96#sthash.8CeXWa8y.dpuf
www.vagas.com.br

Estágio em Jornalismo | CASA COR
Código da vaga: v1380237
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 15 de Agosto de 2016
Descrição:
A redação da CASA COR é pequena, mas de grande aprendizagem! Somos uma
equipe animada e unida, que coloca o bem-estar e alegria nas tarefas do dia a dia.

No decorrer do ano, fazemos a cobertura completa de toda a CASA
COR pelos estados brasileiros, além das internacionais. Temos um enfoque grande
nas mais diversas redes sociais e prezamos pela expertise, estrutura e elaboração
dos textos.
Estamos buscando uma pessoa que esteja apta a trabalhar com todas as
plataformas do jornalismo: online, escrita, rede social e vídeo.
Gostou? Então venha para a CASA COR! Venha para o Grupo Abril!
Atividades:
• Elaboração e apuração de pautas e textos;
• Monitoramento de redes sociais e programação de posts;
• Auxiliar nos programas ao vivo;
• Atendimento aos internautas e monitoramento de e-mails;
Requisitos:
• Cursando ensino superior em Jornalismo com formação prevista para Dez/2017
ou Dez/2018;
• Conhecimento Avançado em Inglês;
• Conhecimentos básicos em Photoshop, Indesign e Programadores de Posts.

• Disponibilidade para estagiar 6h diárias na região de Pinheiros.
Benefícios:
• Bolsa Auxilia compatível com o mercado;
• Vale-Refeição;
• Assistência Médica;
• Assistência Odontológica;
• Auxílio Transporte;
• Descontos nos produtos Abril.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380237/estagio-em-jornalismocasa-cor#sthash.VLh5IZws.dpuf
www.vagas.com.br

ESTÁGIO EM GERENCIAMENTO DE RISCOS
Código da vaga: v1378185
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Data de expiração: 11 de Agosto de 2016
Estudantes dos cursos: Administração, Economia, Engenharia de Produção/Civil ou
Mecânica.
Formação prevista para julho/2018;
Inglês intermediário e/ou Espanhol intermediário;
Ter fácil acessa a região do ABCD.
Horário do estágio: 9h às 16h.
Bolsa-auxílio: R$ 1.025,00 a 1.140,00.

Benefícios: Refeitório no local Vale transporte ou Fretado, Clube da
Empresa (piscina, academia, salão para festas), Assistência médica e odontológica,
Recesso remunerado e Seguro de Vida.
Local de estágio: São Bernardo do Campo – SP.
Atividades: Conhecer e desenvolver atividades nas diversas do setor
administrativo; Auxiliar em modalidades de seguros; participar de
vistorias/inspeção de riscos nas empresas do grupo; Auxiliar na emissão de
documentos administrativos.
Inicio em Agosto/2016.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378185/estagio-emgerenciamento-de-riscos#sthash.rpkabGAG.dpuf
www.vagas.com.br

Programa de Estágio Ipiranga - Coord. de Preços Lubes
Código da vaga: v1377881
Nível hierárquico: Estágio
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
PRÉ-REQUISITOS:
•Cursar: Administração; Economia; Engenharia de Produção.
•Previsão de Formatura: Dez/2017
•PowerPoint: Intermediário/Avançado
•Inglês: Intermediário/Avançado
Coordenadoria de Preços Lubes:
Área responsável pelo custeio, formação de preços e apuração do resultado da
unidade de negócio Ipiranga Lubrificantes.
Objetivo Geral do Estágio:
Dar suporte aos processos da área.
Principais atividades do estagiário:
Análise de cotações.
Geração de relatórios diários de margens por canal.
Acompanhamento de preços.
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/v1377881/programa-de-estagioipiranga-coord-de-precos-lubes#sthash.OkitugE3.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiária - 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

Estagiário - Psicologia - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: financeiro (recuperação de crédito)
Atividades:
Recrutamento e seleção de candidatos (triagem de currículos, convocação de
candidatos, aplicação de testes psicológicos, realização de dinâmicas de grupo e
entrevistas individuais).
Suporte às demais atividades do Rh.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 08h00min horas às 14h00min horas
A empresa oferece:
Salário: de R$501,00 à R$1000,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Refeição, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Estagiário - Comércio Exterior - Nova Odessa
Descrição Detalhada
Requisitos:
Ensino superior cursando em comercio exterior, negócios internacionais e
correlatas.
Experiência na área administrativa
Possuir inglês intermediário.
Residir em americana, santa Barbara ou nova Odessa.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$1500,00
Benefícios: Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio Odontológico,
Alimentação no Local, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Ônibus / Van
Fretado.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Estagiário - Ciências Contábeis / Administração - Americana
Descrição Detalhada
Requisitos:
Cursando técnico em contabilidade / administração, ou superior em ciências
contábeis ou administração.
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

DIVERSOS

COORDENADOR DE EVENTOS INFANTIS
Requisitos:
- Ensino superior em Educação física, Pedagogia, Marketing, Comunicação e áreas
afins;
- Vivência com gestão de pessoas e materiais de eventos;
- Disponibilidade de horário, inclusive finais de semana;
- Experiência com gerenciamento de festas infantis e equipes;
- Desejável vivência com desenvolvimento de equipe;
- Possuir CNH A ou B;
- Possuir veículo próprio.
-Desejável vivência em seguimento de hotelarias, entretenimento infantil, eventos
em geral.
Atividades desenvolvidas:
- Será responsável pelo gerenciamento de um dos segmentos da empresa; Gestão
de equipe e respectivas escalas; Supervisão do material referente ao seu segmento
de atuação; Participação ativa nos eventos; Capacitação da equipe, entre outras
atividades.
Estamos trabalhando com pretensão salarial, favor informar a sua no corpo do email. Aos interessados e dentro do perfil, deverão enviar currículo para o e-mail:
gestaodeservicos04@gmail.com, mencionando no campo assunto o título da vaga.

Assistente Social - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: saúde
Região / Bairro: Barreiro
Atividades:
Responsável pela mediação, resolução de demandas do setor e acompanhamento
dos usuários e familiares que utilizam o hospital barreiro.
Responsável pela identificação dos usuários passíveis de desospitalização e
encaminhamentos pertinentes à execução deste processo no hospital barreiro.
Requisitos:
Graduação em serviço social
Experiência mínima de 06 meses em atuação em hospital.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Das 09h00min horas às 16h00min horas
A empresa oferece:

Salário: de R$1001,00 à R$1500,00
Benefícios: Vale Refeição, Vale Refeição, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Recreador Infantil - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Prêmio Assiduidade, Bonificação, Remuneração
Variável, Lanche.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Fornecedor de Navios - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Atividades:

Planejar e executar o fornecimento de provisões de bordo para
embarcações offshore e longo curso, tomando as providências necessárias para
regularização da documentação dos itens fornecidos e viabilizando a entrega nos
locais determinados com agilidade, segurança e qualidade, a fim de assegurar que
os resultados programados sejam alcançados dentre outros.
Requisitos:
Ensino médio completo
Experiência na função, em atividade logística, logística marítimas, visitação de
navios.
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

Consultor Gastronômico - Fortaleza
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Meireles
Atividades:
Realizar atendimento ao cliente seguindo as normas de etiqueta
Realizar mise en place
Aplicar técnicas de vendas
Apoiar o gerente na realização de eventos internos
Contar utensílios e vinhos
Emitir e distribuir pedidos
Manter a limpeza e organização do salão
Requisitos:
Ensino médio completo
Desejável experiência como garçom
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Comissionado: Sim
Benefícios: Vale Transporte, Alimentação no Local, Convênio com Instituições de
Ensino.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Fotógrafo - São Paulo
Descrição Detalhada
Requisitos:
Conhecimento de técnicas e equipamentos fotográficos, Studio e externo.
Ter equipamento próprio
Domínio de photoshop na área fotográfica
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

Caseiro - Guarujá
Descrição Detalhada
Atividades:
Para casal
Homem: manutenção e limpeza de piscina, serviços gerais de jardim e horta,
possuir carteira de habilitação, pequenas reformas e manutenção do local externo e
interno da residência.
Mulher: limpeza e organização da casa e cozinhar
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

Produtor de Conteúdo - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Atividades:
Escrita, produção e preparação de material.
Revisão e formatação de textos
Tradução de textos da língua inglesa
Requisitos:
Desejável pós-graduação concluída ou cursando

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

Auxiliar de Frota - Americana
Descrição Detalhada
Segmento: varejista (telecomunicações)
Atividades:

Auxiliar no controle e administração da frota de veículos da empresa
Requisitos:
Noções de mecânica de automóvel
CNH a / b
Conhecimento pacote Office e email
Vaga masculina
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Corpo de Prova - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: indústria (confecção)
Atividades:
Vestir roupas para aprovação de peças
Auxiliar o setor de modelagem
Auxiliar na loja quando necessário
Requisitos:
Ensino médio completo

Cintura: 68 a 70 cm
Quadril: 98 a 100 cm
Busto: 88 a 90 cm
Coxa: 58 a 60 cm
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.cadernonacional.com.br

Auxiliar Ambiental - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Auxiliar e desenvolver atividades de educação ambiental
Realizar atividades de orientação em campo
Elaborar relatórios
Dar suporte em treinamentos e palestras na área
Requisitos:
Curso técnico em meio ambiente completo ou engenharia ambiental em andamento
Conhecimentos em informática
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Transporte, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Cesta Básica.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista Estatístico - Barueri
Descrição Detalhada
Segmento: condomínio
Região / Bairro: Alphaville
Atividades:

Realizar análises e acompanhamento de métricas, elaborando estudos,
gerando e divulgando indicadores, acompanhando, reportando erros e desvios
comportamentais para através de relatórios munirem a diretoria de operações e
demais áreas da empresa (ti, financeira, mkt e outras) nas tomadas de decisões.
Requisitos:
Formação completa em matemática ou estatística.
Conhecimentos do pacote Office (Excel / PowerPoint) avançados.
Domínio dos conceitos de estatística.
Experiência na elaboração e análise de pesquisas de indicadores.
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

