BANCO DE VAGAS DE 06/09/2016
Com o objetivo de se oferecer um serviço ao público em geral, o Banco de
Vagas mostra semanalmente um volume significativo de oportunidades de
trabalho disponíveis no mercado nacional e internacional.
Todas as informações são originadas dos diversos grupos de recrutamento,
não havendo qualquer participação pelos responsáveis pela criação na
colocação de pessoas desempregadas.
A ideia é oportunizar as vagas existentes. Não recebemos currículos para
avaliação.
Alertamos que cada interessado deve certificar-se previamente se há e
quais são as despesas que podem ser cobradas pela empresa que está
selecionando, para se evitar surpresas.
Ao repassar esta mensagem ao seu grupo de amigos, filhos e netos que
dela possam se beneficiar certamente você estará contribuindo para ajudar
a converter a Internet num meio sadio e útil para realizar obras
humanitárias e de real valor para sociedade, além de reforçar os laços de
amizade, máxima do Leonismo.
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ADMINISTRATIVAS

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!

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

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!

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 à 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 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

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

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

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

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 nosso 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. São 100% grátis!

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 FISCAL PLENO
Código da vaga: v1367251
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
- Apuração dos impostos: IR, CS, PIS e COFINS.
- Obrigações assessorias: DCTF, ECF e ECD.
- Conciliações das contas contábeis de impostos.
- Acompanhamento de certidões negativas.
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
- Conhecimentos na área fiscal, principalmente em tributos diretos, obrigações
assessorias (DCTF, ECF, ECD, DIPJ, PERDCOMP).
- Conhecimento intermediário/avançado em EXCEL.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Superior completo nas áreas de Contabilidade ou Administração de Empresas.
LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO
Avenida Paulista, São Paulo - SP.
Horário Comercial - segunda a sexta-feira.
ESTA VAGA TAMBÉM ESTA DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1367251/analista-fiscalpleno#sthash.qP2ovUYE.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Código da vaga: v1365445
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Será responsável por conduzir o processo de elaboração do orçamento da
companhia, a revisão semestral, elaboração dos Forecasts, identificar
oportunidades de otimização de custos e despesas;
• Elaborar planos de ação junto aos negócios da companhia;
• Acompanhar e garantir a execução de ações de otimização de custos;
• Ser responsável pela gestão dos projetos, garantindo assim as evoluções e
melhorias dos processos da área.
• Gestão e desenvolvimento da equipe.
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
• Capacidade analítica, senso crítico, atitude hands-on, iniciativa e liderança
completam o perfil.
• Deve dominar a construção e análise de DRE, Fluxo de Caixa e Balanço
Patrimonial;
• Bom manuseio dos programas do Microsoft Office, especialmente Excel e
Powerpoint;
• Ser capaz de absorver diversas demandas ao mesmo tempo e prezar pelo bom
relacionamento com todas as áreas da Companhia.
• É importante que o profissional consiga trabalhar sobre pressão ao mesmo tempo
em que zela pela acuracidade e qualidade das informações.
• Conhecimento do sistema Hyperion É altamente desejável.
• Inglês fluente.
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Superior Completo em Administração, Contábeis, Engenharia, Economia e/ou
similares.
Necessário Pós-graduação ou MBA em Finanças ou Gestão de Empresas.
LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO
Avenida Paulista, São Paulo - SP.
Horário Comercial - segunda a sexta.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1365445/coordenadorplanejamento-financeiro#sthash.p8A0N6Mr.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA ATUANTE NA ÁREA DE MONTAGEM DE QUADROS ELÉTRICO E SERVIÇOS
DE ELÉTRICA EM GERAL. Está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: EXPERIÊNCIA EM TODA ROTINA ADMINISTRATIVA.
Requisitos: DINÂMICA, PRÓ-ATIVA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, IDADE ACIMA DE
35 ANOS, NÃO FUMANTE, QUE RESIDA EM VALINHOS. EXPERIÊNCIA EM TODA
ROTINA ADMINISTRATIVA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, LANÇAMENTOS DE
MATERIAIS, ENTRADA E SAÍDA, CONTROLE DE ESTOQUE, ELABORAÇÃO DE
ORÇAMENTOS.
Salário: a combinar
Benefícios: ALIMENTAÇÃO NO LOCAL, ASSIST. ODONTOLÓGICA, SEGURO DE VIDA.
Observações: HORÁRIO DE TRABALHO, SEGUNDA A SEXTA DAS 07h00min AS
17h00min, ENVIAR CV. COM PRETENSÃO SALARIAL.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ESTER para o email FINANCEIRO@STALENGENHARIA.COM.BR com a sigla AUX. ADM. No campo
assunto até o dia 01/11/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. São
100% grátis!

ADVOGADO (A) / PAULÍNIA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa jovem atuante no mercado financeiro. Está com uma vaga(s) em aberto
para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: Assessoria para realização de operações no mercado de
capitais, atuação com o dia a dia societário, contato com investidores e
administradores de fundos de investimentos, participação em tramites perante a
CVM.
Requisitos: Formação em Direito. Experiência na elaboração de contratos e
interpretação dos mesmos. Conhecimento do Mercado de Capitais. Imprescindível
dinamismo, agilidade, proatividade, facilidade de relacionamento e aprendizado,
comprometimento e ética.
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação e Transporte
Observações: Contrato de autônomo
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail recrutamento@vincitalentos.com.br com a sigla ADV no campo
assunto até o dia 30/10/2016.
Veja outras vagas de Advogado (a) no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Assistente Jurídico I
Código da vaga: v1391863
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
FORMAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS:
- Superior cursando - preferencialmente curso de Direito;
- Experiência como preposta em audiências trabalhistas.
RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES:
- Representar a empresa nas audiências trabalhista como Preposto oficial;
- Apoiar diretamente o contencioso trabalhista para efetiva melhoria dos números
do Relatório de Contingência Trabalhista.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1391863/assistente-juridicoi#sthash.jcl3Otly.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Societário Sênior e Pleno (M&A)
Código da vaga: v1391978
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
Buscamos profissionais com experiência em M&A, Fusões, Aquisições e
restruturação.
- Programas de Compliance e investigação;
- Bom conhecimento técnico da lei societária, inclusive da legislação da CVM;
- Atuação em conjunto com a área de RI;
- Conhecimento de instrumentos de dívida financeira;
Formação acadêmica:
• Graduação em Direito;
• Inscrição na OAB ativa;
Local: Zona Sul - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1391978/advogado-societariosr-e-pleno-m-a#sthash.8UbKPQZ2.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico
Código da vaga: v1391734
Nível hierárquico: Sênior
Local: Valinhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
* Realizar discussões sobre os assuntos jurídicos nos shoppings centers com foco
na prevenção de passivo, por meio de reuniões, treinamentos e atendimento
telefônico e por e-mail;
* Intermediar a resolução de conflitos através de reuniões com clientes, parceiros e
terceiros;
* Participar do desenvolvimento de processos por meio de reuniões para discussão
e identificação de necessidades de mudanças, a fim de padronizar e contribuir para
a segurança das ações realizadas;
* Assegurar que os procedimentos e condução dos assuntos jurídicos,
desenvolvidos pelos advogados terceirizados, estejam de acordo com os valores e
interesses da empresa, por meio de reuniões, discussões e análise do andamento
dos processos, com o intuito de validar a atuação desses;
* Garantir a elaboração de defesas, recursos e documentos jurídicos pelos
advogados terceirizados, por meio de busca de documentos e pesquisa para
salvaguardar os interesses das unidades;
* Participar de negociações com os sindicatos mediante reuniões, análise e busca
de informações, negociação de prazos e formas de pagamentos, a fim de obter
condições de pagamento que condizem com as possibilidades da empresa;
* Elaborar contratos, aditivos, distratos, homologação judicial e demais
documentos relacionados à contratação de terceiros por meio de análises da
documentação e acompanhamento de propostas a fim de garantir a formalização da
prestação de serviço;
* Manter a organização do arquivo físico e digital mediante correta distribuição dos
arquivos no armário;
* Revisar os relatórios de contingência confeccionados pelos advogados
terceirizados por meio de análise do risco de perdas bem como provisionar o valor
do risco, com o objetivo de encaminhar à Contabilidade para provisionamento;
* Elaborar, revisar e negociar políticas, fluxos, SLA's e POP's do departamento;
* Elaborar pareceres jurídicos através de estudo do caso e consultas aos advogados
terceirizados e jurisprudências;
* Participar das audiências mais relevantes, organizando documentos, definindo
testemunhas e fornecendo informações, a fim de contribuir para a resolução das
causas;
* Formação superior completa em Direito;
* Desejável OAB;
* Conhecimento em lei de locações;
* Experiência em contencioso, cível e trabalhista.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1391734/analistajuridico#sthash.W4dx5g09.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista
Código da vaga: v1391851
Nível hierárquico: Pleno
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
Oportunidade para Advogados, com carteira da OAB e experiência em escritórios de
grande porte e/ou contencioso de massa, para atuação com bancas de processos
trabalhistas.
Área técnica:
É imprescindível que já tenha elaborado todos os tipos de
prazos/recursos/execuções na área Trabalhista, com prática de atuação em
contencioso com grande volume de prazos, com experiência de atuação em todas
as instâncias e participação em audiências e sustentações orais.
Conhecimento e prática no sistema PJE-JT, bem como dos demais sistemas de
protocolo eletrônico dos Tribunais Regionais Trabalhistas.
Pós-graduação será um diferencial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1391851/advogadotrabalhista#sthash.6x7tbwav.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Administrativa - Administração de Condomínio
Código da vaga: v1391626
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
Atividades: Controle de pagamentos de contas referente a unidades em estoque,
contato com administradoras de condomínio, suporte antes e durante eventos de
assembleia de instalações de condomínios.
Requisitos:
• Ensino médio Completo.
• Não é necessário ter experiência. Será um diferencial ter atuado com imobiliárias
ou administradoras de condomínio.
Horário: Segunda à Sexta, horário comercial.
Regime de Contratação: CLT - Efetivo
Benefícios: Vale transporte, Vale refeição, Assistência odontológica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1391626/auxiliar-administrativoadministracao-de-condominio#sthash.nZxLpLPB.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1392127
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
Requisitos:
Formação: Ensino Médio Completo;
Conhecimentos: Pacote Office;
Experiência: rotinas administrativas e notas fiscais eletrônicas;
Informações da Vaga:
Principais atribuições: organização de documentos, emissão notas fiscais
eletrônicas.
Remuneração fixa
Benefícios: Vale Transporte e Cesta Básica;
Tipo da Vaga: CLT;
Horário de Trabalho: 08h00 as 18h00;
Local de Trabalho: Zona Sul
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392127/auxiliaradministrativo#sthash.hnKWdv8Z.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1391937
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 10 de Outubro de 2016
Requisitos da Vaga:
Conhecimento Intermediário em Excel e avançado em Power Point;
Inglês intermediário/ básico
Conhecimentos em atividades administrativas: compras, cotação e agendamentos
de passagens e hotel, etc.
Ensino Superior Completo
Atividades:
Auxiliar na elaboração de relatórios gerenciais, apresentações.
Realizar atividades administrativas organizacionais com agendas, compras e
cotações de hospedagem e viagens;
Realizar atividades externas;
Realizar na execução de tarefas como comercial, financeiras e jurídicas.
Salário:
R$ 3.500,00
Benefícios:

Seguro de Vida (Porto)
Plana Saúde (Omint)
Vale Refeição R$ 35,00 por dia.
Local de Trabalho: Vila Olímpia - SP
Grupo EmpZ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1391937/analistaadministrativo-financeiro#sthash.TCsIDKAv.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA FISCAL SÊNIOR
Código da vaga: v1392105
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Outubro de 2016
Descrição:
• Apurar os tributos ICMS
• Elaborar, analisar e entregar as obrigações acessórias estaduais, federais ou
municipais;
• Dar suporte ao processo de atendimento á fiscalização estadual, federal ou
municipal;
• Conciliar as informações declaradas ao fisco, bem como as contas contábeis de
impostos indiretos entre o fiscal e a contabilidade;
• Prestar suporte na elaboração do planejamento tributário.
• Apurar o ressarcimento do ICMS pertinente a Substituição Tributária (Ex. Portaria
CAT- 17/99).
Requisitos:
- Superior completo nas áreas correlatas será considerado um diferencial;
- Desejável experiência no segmento varejista.
Benefícios:
- Assistência Médica
- Assistência Odontológica
- Seguro de Vida
- Convênio Farmácia
- Vale-transporte
- Vale-refeição
- Desconto em Compras nas Lojas Próprias
- Parceria com Escolas de Idiomas e Universidades
- Parcerias com empresas de entretenimento.
Remuneração:
CLT (salário a combinar)
Horário de Trabalho:
De segunda a sexta, das 08h às 17h48.

Local de Trabalho:
Vila Olímpia SP
**OBS: Vaga também para Pessoas com Deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392105/analista-fiscalsr#sthash.GbOBNpaG.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Jr.
Código da vaga: v1391561
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
Atividades a serem desenvolvidas:
• Acompanhamento dos créditos de exportação na conta dos bancos;
• Baixa de títulos bancários;
• Emissão de relatórios gerencia;
• Acompanhamento das despesas bancaria;
• Fechamento mensal.
Pré-requisitos:
• Inglês intermediário;
• Superior mínimo cursando (administração, contábeis, áreas correlatas);
• Conhecimentos no ERP e SRP;
• Excel intermediário
Benefícios:
• Vale-transporte ou Estacionamento no Local;
• Vale Alimentação;
• Restaurante no local;
• Ass. médica em modelo de parceria.
Local de Trabalho:
Matriz Anhanguera: Zona Oeste/ Próximo à ponte da Anhanguera
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1391561/analista-financeirojr#sthash.qpvZrOFw.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro PL
Código da vaga: v1391693
Nível hierárquico: Pleno

Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
ATIVIDADES:
Dará suporte nos processos de pagamentos via ERP. Manterão atualizados
diariamente os relatórios com previsão de despesas.
Realizará a efetivação dos pagamentos via internet, (CNAB / Borderô).
Controlará e acompanhará adiantamentos a fornecedores para efetivação e
compensação das despesas.
Contatará clientes com saldo vencido, através de chamadas telefônicas e e-mail.
Realizará diariamente análise de inadimplência
Preparará documentação para fechamentos de câmbio (Importação e Exportação).
Realizará baixas dos recebimentos de exportação e mercado nacional.
Conciliação e conferência de saldos bancários
Dará suporte no cumprimento dos procedimentos e políticas de crédito, além das
rotinas administrativas gerais da área.
REQUISITOS:
Experiências com rotinas financeiras (Conta a Pagar, receber, tesouraria,
atendimento as auditorias, cobranças de clientes inadimplentes entre outras
atividades).
Experiência com SAP E ORACLE
Inglês intermediário
ESCOLARIDADE:
Ensino Superior completo
CONTRATAÇÃO:
CLT+ Benefícios
LOCALIZAÇÃO:
Barueri/ SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1391693/analista-financeiropl#sthash.HCbPVppU.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Controladoria
Código da vaga: v1391757
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
Conhecimentos em conversão de balanço - USGAAP;
Análise de balanço e Demonstrações Financeiras em BRGAAP e USGAAP;
Contabilidade gerencial;
Sarbanes Oxley;
Domínio MS Excel (VBA seria um diferencial)
Inglês (avançado ou fluente)

Perfil hands on
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1391757/supervisor-decontroladoria#sthash.X5PqfPb0.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / JUNDIAÍ/ SP / 1 VAGA(S)
Algar Segurança está com uma vaga(s) em aberto para JUNDIAÍ / SP.
Responsabilidades: Experiência com rotinas administrativas e de apoio a equipes de
operação; trabalho em equipe; ter atividade; boa comunicação; Word e Excel nível
intermediário; Elaborar relatórios estratégicos de custos e despesas da área;
controle de almoxarifado; acompanhamento; zelar pelas instalações e recursos da
base; realizar controle financeiro;
Requisitos: Ensino superior cursando, conhecimentos em elaboração de planilhas,
residente em Jundiaí.
Salário: a combinar
Benefícios: Convênios médico e odontológico vale alimentação e vale transporte.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Tatiana para o email vagas.segurancabaixada@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
12/09/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Analista Financeiro
Código da vaga: v1390323
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
Fazer conferência dos caixas dentro sistema Arena, sendo apurado através das
filipetas dos cartões, sistema TEF e Extratos das operadoras X Arena. Atuar
também na conferência do faturamento entre Arena e SGE, apuração do
faturamento. Fazer conciliação e baixa dos carros forte das vendas a vista, dinheiro
entre (Protege X Banco X Loja), através dos relatórios gerados nos sistema Arena e
extrato bancário. Fazer conciliação dos cartões atualmente 30 lojas e 20 bandeiras
entre débito e crédito, por meio de relatório das operadoras com extrato bancário.
Dar baixa dos cartões atualmente 30 lojas e 20 bandeiras entre débito e crédito, no
sistema Arena e será também no Totvs. Fazer validação da integração das módulas

contas a receber entre Arena e Totvs, através da análise de consistência de
arquivos, cadastramento de novas lojas junto às operadoras credenciadas (Cielo,
Ticket, Plan Vale, Amex) contatando as operadoras. Informe de faturamento das
lojas em shopping Center por meio de relatórios de faturamento. Fazer
acompanhamento das coletas realizadas semanalmente junto protege, por
intermédio de relatórios gerados pela empresa confrontando com as demandas da
empresa. Contatar e implantar a Protege para as novas lojas a inaugurar e
acompanhamento até a 1º coleta agendada.
Experiência na função, desejável, em empresas do varejo.
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/v1390323/analistafinanceiro#sthash.B1JxAaoC.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1392972
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Atribuições:
Gestão de escritório externo, sendo responsável pelo acompanhamento de parte da
carteira de processos massificados, de todas as fases do cumprimento de liminar
desde a obrigação de fazer o pagamento de condenação e acordo até o fim da ação
auxiliando o escritório na condução do processo.
Critérios:
Graduação em Direito.
Vivência no acompanhamento processual.
Desejável experiência em empresa.
Desejável conhecimento no sistema gestor jurídico exyon.
Excel Intermediário.
Local de trabalho: Avenida Brigadeiro Faria Lima – São Paulo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392972/assistentejuridico#sthash.gpNPqNBg.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1392927
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Como Assistente Administrativo você será responsável por:
- Assessorar a diretoria prioritariamente e também outras áreas da empresa.
- Apoiar a equipe de administração da sede;
- Assessorar os executivos, administrar agenda de reuniões internas e externas e
administrar pendências;
- Administrar todas as rotinas referentes logística de viagens, tais como compram
de passagens, hospedagem, locação de veículos, adiantamentos e relatórios de
despesas de viagens e seus reembolsos;
- Controlar os assuntos relativos à área societária, tais como organização das
pastas dos.
Acionistas, livros societários, registros e publicações de Atas de AGE, AGE-AGO e
Convocações,
Documentos na Jucerja e publicações no Diário Oficial;
- Assessorar a diretoria no que tange aos serviços relacionados à área jurídica, tais
como documentação legal da empresa, pareceres e processos jurídicos;
- Administrar contratos com os fornecedores de serviços de passagens aéreas,
cartões de créditos da empresa, combustíveis, controle de milhagens, cartório,
táxis, locação de plantas naturais, produtos de higiene, bebedouros, mensageiros,
Correspondências, serviços de limpeza, agência de viagem e outros;
- Administrar e controlar os serviços de escritório, tais como: limpeza, conservação
e manutenção, organização das salas de.
Reuniões, sinalização, quadros de avisos e molduras para quadros diversos,
controle da temperatura do ar condicionado, organização e manutenção do
claviculário, verificação e solicitação de reparos das instalações, dedetização do
escritório, materiais de escritório e limpeza e requisições de.
Uniformes administrativos;
- Organizar os eventos da empresa, tais como seminários e workshop, Coffeebreak,
confraternizações, brindes, cartões de natal e presentes;
- Autorizar os pagamentos para os fornecedores de serviços via sistema financeiro.
Habilidades e conhecimentos necessários:
- Formação técnica ou superior em administração ou áreas correlatas;
- Inglês fluente;
- Pacote Office;
- Experiência prévia em logística de viagens e toda rotina administrativa de
escritório e secretaria;
- Boa comunicação;
- Bom relacionamento interpessoal;
- Organização
Localidade:
Para atuar no Rio de Janeiro – RJ.
Somente candidatos dentro do perfil serão considerados para a vaga.
Serão considerados candidatos com deficiência para a ocupação de vagas.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392927/assistenteadministrativo#sthash.uo47hGr2.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Auditoria
Código da vaga: v1378993
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016
Responsabilidades:
•Desenvolver e manter relacionamentos produtivos com o cliente ao longo do ano.
Estabelecer expectativas de valor a ser produzido como resultado. Participar na
realização dos procedimentos de auditoria, especialmente com o enfoque voltado
para questões complexas e/ou que demandem conhecimento especializado.
Colaborar com o planejamento dos objetivos do trabalho e de uma estratégia de
auditoria que esteja em conformidade com as normas profissionais e que aborde o
risco de maneira adequada.
•Entender o segmento em que o cliente atua e reconhecer os principais
determinantes de desempenho, tendências dos negócios e desenvolvimentos
setoriais e técnicos emergentes. Manter-se informado sobre os desenvolvimentos
econômico-corporativos gerais e seu impacto para o cliente.
•Desenvolver as pessoas, incentivando-as a pensar por si mesmas e a assumir
responsabilidade por suas contribuições à equipe. Delegar trabalho de forma bemsucedida. Conduzir revisões de desempenho de forma tempestiva e fornecer
opinião/treinamento com relação ao desempenho apresentado. Liderar dando o
exemplo. Manter relacionamentos de cooperação com outras equipes de trabalho.
Monitorar o progresso da equipe de trabalho com relação ao planejamento e fazer
alterações quando necessário.
•Gerar novas oportunidades de negócio. Ter um bom entendimento sobre a EY e
suas linhas de serviço e avaliar/apresentar de forma ativa maneiras para a
aplicação do conhecimento e dos serviços da empresa. Desenvolver
relacionamentos duradouros tanto dentro como fora da empresa.
Para se qualificar, os candidatos devem ter:
•Desejável experiência em auditoria contábil, com foco em Grandes Indústrias e
Grupos de Contas Nacionais.
•Graduação em contabilidade, administração ou economia.
•Habilidades na língua inglesa
•Excelentes habilidades de gestão de projetos
•Habilidades avançadas de comunicação verbal e escritas
•Dedicação ao trabalho em equipe e à liderança
Disponibilidade para viagens
Localidade: Campinas - SP

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1378993/gerente-deauditoria#sthash.pZVCtyNJ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Controladoria
Código da vaga: v1392946
Nível hierárquico: Senior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Atividades:
- Planejamento e controle orçamentário;
- Acompanhamento de custos;
- Elaboração e análise de relatórios gerenciais;
- Análise e controle de contas contábeis;
- Acompanhamento e demonstração de resultados;
Formação em Ciências Contábeis;
Experiência com relatórios gerenciais;
Excel Avançado;
Vivência com SAP;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392946/analistacontroladoria#sthash.JydI0e5Z.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FINANCEIRO
Código da vaga: v1393014
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Requisitos:
Formação: Graduação em Ciências Contábeis / Fiscal concluída;
Conhecimentos: Excel - intermediário;
Experiência: na área contábil, rotinas de departamento de pessoal, prepostos em
audiências e balancetes.
Informações da Vaga:

Principais atribuições: conferência de folha de pagamento, revisão e conciliação,
balancetes, declaração de IR e rotinas de departamento de pessoal.
Remuneração fixa
Benefícios: Vale Refeição e Vale Transporte;
Tipo da Vaga: CLT;
Horário de Trabalho: 09h00 as 18h00;
Imprescindível ter disponibilidade para viagens
Local de Trabalho: Zona Sul (Ibirapuera)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393014/assistentefinanceiro#sthash.uCjmpI8F.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Financeiro
Código da vaga: v1392968
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Graduação em Administração, Engenharia, Ciências Contábeis, Economia e
desejável Pós Graduação na área.
Experiência com fluxo de caixa, movimentação doméstica e internacional,
derivativos financeiros, análise de movimentação de dinheiro - realizado x orçado e
variações. Excel avançado. Inglês avançado.
Atividades:
Responder pela gestão da área de Tesouraria (caixa, bancos, contas a pagar e
receber), visando à disponibilidade dos recursos financeiros e a liquidação dos
compromissos da empresa nos prazos previstos.
• Acompanhar a movimentação de valores diários, controlando o pagamento de
títulos, duplicatas e movimentações bancárias do grupo, através de extratos e
relatórios, visando à checagem e a manutenção das contas correntes das empresas
do grupo.
• Administrar os fluxos de caixa, de modo a planejar e dimensionar a utilização
eficaz dos recursos financeiros da empresa.
• Gestão de borderô de pagamentos, encaminhando-o para efetuar os pagamentos,
através do sistema bancário informatizado.
• Gestão das operações financeiras de fechamentos de câmbio e aplicações junto às
instituições financeiras, garantindo a maior rentabilidade e segurança do capital.
• Gestão do movimento de contas a receber, solicitando informações atualizadas,
verificando pendências que possam comprometer os resultados e realizando
intervenções através de negociações diretas com clientes e fornecedores.
• Gestão dos talões de cheques e documentos bancários.
• Elaborar relatórios de movimentação financeira para análise gerencial.

• Administrar a equipe sob sua responsabilidade, selecionando, treinando,
avaliando o desempenho e estimulando o nível de motivação dos colaboradores.
See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392968/coordenadorfinanceiro#sthash.o0LETLsm.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Jr.
Código da vaga: v1395097
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Itu / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Gestão da pauta de audiências e compromissos da região que irá atender;
Representar a companhia em audiências perante o Poder Judiciário como Preposto
ou eventualmente como Advogado;
Prestar depoimento em audiências perante o Poder Judiciário em ações de maior
sensibilidade;
Representar a Companhia em fiscalizações do Ministério do Trabalho, Perícias
Técnicas e outros atos oficiais que demandem a presença de profissional técnico
habilitado;
Providenciar documentação necessária para atender auditores do trabalho e
Peritos;
Elaboração de memorandos e resumos referentes aos processos sob sua
responsabilidade;
Buscar subsídios, entre eles documentos e informações, perante o RH e a área que
deu origem ao processo;
Entrevistas com testemunhas informadas pelo campo;
Participar de reuniões e atender a demandas do RH local, conforme solicitação pelo
Departamento Jurídico Corporativo Rumo ALL;
Demais atividades relacionadas ao cargo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395097/advogadojr#sthash.n6TjmcNE.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Cadastro Jurídico
Código da vaga: v1394744
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
Descrição de atividades:
Realizar análise e cadastro de petições iniciais;
Digitalização de processos;
Identificação de reclamações do cliente, dentre outras atividades.
Pré-requisitos:
Ensino superior em andamento (Direito);
Desejável experiência na área administrativo-jurídica.
Benefícios:
Vale-transporte;
Vale-refeição;
Vale-alimentação;
Plano de saúde Unimed Pleno e odontológico Sulamérica;
Auxílio creche;
Seguro de vida;
Previdência privada;
Cartão Good Card (após o período de experiência);
Auxílio acadêmico (após um ano de empresa).
Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, de 08h12 as 18h00, com 1 hora de
almoço.
Local de trabalho: Centro - Belo Horizonte/MG.
Interessados deverão cadastrar o currículo atualizado informando a pretensão
salarial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394744/auxiliar-de-cadastrojuridico#sthash.Sb4OWkeH.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO PELO - SOCIETÁRIO
Código da vaga: v1392718
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Pré - requisitos: Advogado atuante no Direito Societário, com sólidos
conhecimentos técnicos na área. Possuir autonomia no trabalho, responsabilidade e
proatividade. Desejável perfil negociador e com conhecimentos em gestão de
equipe. Preferencialmente com inglês fluente.
Remuneração: A combinar
Benefícios: Assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada
e bônus anual de acordo com o desempenho.
Local de trabalho: Vila Olímpia - São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392718/advogado-pelosocietario#sthash.mMEntyxB.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1395112
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Atividades:
- Garantir acuracidade dos dados, comparando com faturamentos anteriores, para
identificar antecipadamente possíveis gap’s e ajustá-los com a máxima
antecedência possível;
- Interagir com a equipe de suporte para faturamento dos serviços adicionais
(incidentes de mau uso, por exemplo);
- Aplicar multas e/ou bonificação de acordo com os resultados de SLA definidos
para o projeto;
- Acompanhar desempenho de indicadores diários das células da operação, bem
como oportunidades de ajustes e melhorias, sempre compartilhando com o gestor
de forma antecipada;
- Elaborar apresentação mensal de todos os resultados da operação para
apresentação que é realizada para o cliente, garantindo a qualidade das
apresentações e informações geradas;
- Interagir com o cliente para obter base de dados que contribuem para a geração
de informação efetiva;
- Realizar a elaboração de relatórios diversos.
Competências técnicas:
- Conhecimentos avançados no Pacote Office, principalmente Excel e PowerPoint;
- Experiência anterior com suporte a usuário ou na área de TI.
Competências comportamentais:
- Boa postura profissional;
- Iniciativa;
- Bom relacionamento interpessoal;
- Habilidades para trabalhar sob pressão.
Formação: 2º grau completo. Ensino superior cursando será considerado um
diferencial.
Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30.
Local de trabalho: Tamboré - Barueri/SP
Vaga destinada também a candidatos com deficiência
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395112/assistenteadministrativo#sthash.JPiVlKYh.dpuf
www.vagas.com.br

Vaga Administrativa - Pedreira / SP
Código da vaga: v1395283

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Pedreira / SP / BR
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Conhecimentos:
• Conhecer a dinâmica do varejo;
• Gostar de trabalhar com público;
• Irá atuar no caixa, na análise de crédito, controle do estoque e no pós venda com
os processos de assistência técnica.
• Ser Educado e ter paciência;
Benefícios e Remuneração:
• Salário atrativo;
• Premiações para equipe;
• Vale Transporte;
• Convênio Médico Unimed;
• Cesta básica;
• Convênio com SESC;
• Seguro de Vida em Grupo.
OBS:
PEDREIRA / SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395283/vaga-administrativapedreira-sp#sthash.hjr5c38f.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1395067
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Data de expiração: 12 de Setembro 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/v1395067/assistenteadministrativo#sthash.Wi5GW6rl.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro III
Código da vaga: v1395129
Nível hierárquico: Sênior
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Requisitos indispensáveis:
- Grau de escolaridade: Ensino superior completo em administração, ciências
contábeis, comércio exterior, economia, engenharia de produção ou áreas afins;
- Experiência: Consolidada em controladoria, análise real x orçado e elaboração de
relatórios.
- Conhecimento: Excel avançado, inglês avançado e conhecimento prático em
tributos.
Desejável:
- Experiência em Planejamento Financeiro ou em áreas correlatas;
- Pós-Graduação na área Financeira.
Este candidato será responsável por:
- Acompanhamento do resultado real VS orçado;
- Manutenção do simulador que gera o orçamento;
- Analisar/criticar as variações do orçamento;
- Analisar as variações do real VS orçado;
- Realizar apurações que expliquem as grandes variações;
- Realização de Reports que mostrem a evolução do resultado;
- Criação/Gestão de Indicadores que indiquem o amadurecimento do processo de
controladoria.
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/v1395129/analista-financeiroiii#sthash.9COaLzkM.dpuf
www.vagas.com.br

Hotelaria - Supervisor Administrativo Financeiro
Código da vaga: v1395150
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
NECESSÁRIO CONHECER SISTEMAS DE HOTELARIA
Descrição das atividades:
•Supervisionar o departamento de controladoria/financeiro, incluindo contas a
receber, contas a pagar, auditoria, folha de ponto.
•Preparar relatórios demonstrando a saúde financeira do hotel relacionada a
receitas e despesas baseadas na operação do hotel com relação ao passado,
presente e futuro.
•Manter em arquivos todos os contratos, relatórios de receitas, relatórios de
auditorias, folha de ponto.
•Responsável pela emissão diária, semanal e mensal de relatórios para Gerente da
unidade e Controladoria Corporativa, obedecendo ao cronograma de entrega.
•Alertar o Gerente da unidade sobre quaisquer problemas de segurança no
empreendimento, que resulte em perigo, seja para os hóspedes, colaboradores e
propriedade.
•Cumprir os regulamentos e legislação, estadual e federal, relacionadas ao
empreendimento.
Estamos presentes nas seguintes cidades: Presente em: Araraquara – SP, Bauru –
SP, Birigui – SP, Franca – SP, Piracicaba – SP, Ribeirão Preto – SP, Rio Preto – SP,
São Carlos – SP, Parauapebas – PA, Pouso Alegre – MG, Boa Vista – RR,
Rondonópolis – MT, Palmas – TO, Botafogo – RJ, Alagoinha – BA, Maracanaú – CE.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395150/hotelaria-supervisoradministrativo-financeiro#sthash.YfgROncn.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Contábil Sênior - Reporting
Código da vaga: v1395107
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Principais Atividades:
- preparação de relatórios financeiros, análises das variações mensais e
justificativas e correção de erros;
- reporte para matriz;
- participação ativa no fechamento e entregas dos relatórios financeiros;
- contato com as demais áreas da empresa.
Perfil Profissional:
- Formação superior em Ciências Contábeis;
- inglês avançado/fluente
- bons conhecimentos em Excel;
- bons conhecimentos nas rotinas de controladoria
- bom relacionamento interpessoal, proatividade, saber trabalhar sob pressão.
Disponibilidade de início imediato.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395107/analista-contabilsenior-reporting#sthash.j0yLyEKL.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Contas a Pagar
Código da vaga: v1395300
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
- Conhecimentos intermediários de Pacote Office;
- Experiência com conferência e lançamento de notas fiscais, apuração de impostos
(ICMS, IPI, ISS, PIS, CONFINS, IR e CSLL) e movimentações financeiras;
- Desejável conhecimento nos sistemas Nasajon.
Local de trabalho: centro - RJ
A empresa oferece: salário + vale refeição + plano de saúde
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395300/assistente-de-contasa-pagar#sthash.Pl5ZjOhL.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FISCAL
Código da vaga: v1394550
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Americana / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
Pré-requisitos:
Residir em Americana, Santa Barbara d’ Oeste, Nova Odessa e Sumaré;
Vivência/Experiência no departamento Fiscal/Contábil de escritório;
Formação Superior cursando ou completo em Administração de Empresas, Ciências
Contábeis ou Similares.
Responsabilidades:
Atendimento ao cliente;
Realizar lançamentos e classificação fiscal;
Conferência, análise e apuração de impostos municipais, estaduais e federais;
Acompanhamento e entregas de obrigações acessórias;
Emissão de guias.
Remuneração:
Enviar PRETENSÃO SALARIAL;
Benefícios: Convênio Médico / Odontológico / Vale Transporte / Vale Alimentação.
Horário
Segunda a Sexta – feira – 7h30 ás 17h30
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394550/assistentefiscal#sthash.SujeHFv7.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno - Impostos Estaduais
Código da vaga: v1394585
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
Principais atividades:
- Realizar as atividades do processo transacional do departamento Fiscal Estadual;·.
- Auxiliar na melhoria contínua e manutenção dos processos fiscais;·.
- Realizar apuração, recolhimento dos impostos e a entrega das Obrigações
Acessórias, bem como os ajustes contábeis e conciliações dos impostos;·.
- Assegurar o pagamento de todos os tributos e a entrega das obrigações
acessórias dentro do respectivo prazo conforme previsão da legislação tributária,
inclusive solucionar os problemas do processo de pagamento de tributos;·.
- Apoiar a corporação com informações sobre incidência, cálculo, apuração e
pagamento de tributos;·.
- Manter o ANS (ANS - Acordo do Nível de Serviço) considerando as diferenças
inerentes aos diversos processos de negócios;·.
- Atendimento a Auditoria e Fiscalização;·.
- Atendimento aos chamados do BSC de acordo com as SLAs que constam nos
Scripts.·.
Formação:

- Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou
Economia.
Experiência/Conhecimentos Necessários:
- Ferramentas Excel - Usuário em nível avançado;
- Bom conhecimento na área fiscal - estadual
Local de Atuação:
- Zona Sul - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394585/analista-fiscal-plenoimpostos-estaduais#sthash.Erpn8nDz.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE CONTROLADORIA JR
Código da vaga: v1392454
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Setembro de 2016
Sua contribuição para algo maior
Fechamento e planejamento do volume de produção e das variações de ocupação
da planta por part number;
Coordenação de investimentos para a unidade de negócio (PT), análise de
documentação, liberação e cálculo de retorno de investimentos;
Acompanhamento de ativos fixos (análise de incorporação de novos ativos, baixas
de ativos, depreciação e custos de capital).
O que te diferencia
Superior completo ou cursando último semestre dos cursos de Administração de
Empresas, Economia, Ciências Contábeis e Engenharia de Produção;
Conhecimento sobre conceitos de controladoria em geral;
Conhecimento avançado em Office e conhecimento em SAP;
Inglês avançado mandatório.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392454/analista-decontroladoria-jr#sthash.Gl63bxy9.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo (a)
Código da vaga: k3422-253
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Feira De Santana/BA

Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 15/08/2016
Previsão de encerramento: 14/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2aVHz9d

COORDENADOR FISCAL / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Indústria de geradores de energia solar está com uma vaga(s) em aberto para
VALINHOS / SP.
Responsabilidades: responsável técnico
Requisitos: Elaboração e Conferência das Apurações de ICMS / ICMS-ST / IPI / PIS
/ COFINS / Retenções e Contribuições na Fonte, juntamente com as obrigações
acessórias que competem a cada imposto GIA / EFD ICMS-IPI / EFD Contribuições /
DCTF / DIRF.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: importante ter meios de transportes próprios
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paulo Carvalho
para o e-mail rh@audipac.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
30/09/2016.
Veja outras vagas de Coordenador fiscal no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k4231-89
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: quatro
Data de abertura: 18/08/2016
Previsão de encerramento: 22/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2b3tEOt

ASSISTENTE FINANCEIRO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Prestação de serviços está com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Rotinas financeiras.
Requisitos: Experiência em financeiro, contas a pagar, conta a receber, conciliação
bancaria conhecimento em controladoria.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VA, assistência médica e odonto.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhjselecao@gmail.com com a sigla Financeiro no campo assunto até o dia
19/09/2016.
Veja outras vagas de Assistente Financeiro no Emprega Campinas. São 100% grátis

Analista de Negócios
Código da vaga: k3181-67
Ramo da empresa: Entretenimento, Lazer e Cultura.
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 17/08/2016
Previsão de encerramento: 16/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2b0LTnB

Advogado (a) Jr
Código da vaga: v1393346
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016
Principais Funções e Responsabilidades:
- Apoiar na execução das atividades de consultoria e assessoramento jurídico,
contenciosas e consultivas, a todas as áreas da empresa;
- Elaborar e auxiliar na análise instrumentos contratuais visando à adequada
contratação e redução de riscos;

- Auxiliar nas análises de fatos, documentos, instrumentos jurídicos e relatórios,
provendo apoio para elaboração de pareceres e teses que melhor atendam aos
objetivos da Empresa;
- Realizar pesquisas diversas sobre a legislação vigente, a fim de adequar as
necessidades da Empresa em relação à legislação;
- Auxiliar na elaboração de peças processual e comunicada para atendimento de
demandas interna;
- Participar de audiências representando a empresa nas demandas existentes.
Pré-requisitos:
- Experiência na área do Direito Civil, Tributário e Trabalhista;
- Experiência com tarefas de apoio administrativo;
- Experiência em análise e elaboração de contratos;
- Possuir carteira da OAB.
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Convênio com farmácia,
Restaurante no local e Vale-transporte.
Regime de contratação: CLT.
Horário: 44 horas semanais.
Local de trabalho: São Paulo, SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393346/advogado-ajr#sthash.k0viCmuI.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Adm Financeiro
Código da vaga: v1394918
Nível hierárquico: Gerência
Local: Manaus / AM / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
O profissional será responsável por:
- Pagamento Antecipado e regularização;
- Fundo Fixo;
- Validação e contabilização das despesas para fechamento mensal por centro de
custo;
- Cadastro de Contas, Fornecedores, atualizações cadastrais;
- Conciliações bancárias.
Requisitos:
- Experiência em Financeiro;
- Conhecimento em outras áreas como RH, DP, Compras.
- Vivência em fábricas.
- See more at: HTTPS://www.vagas.com.br/vagas/v1394918/gerente-admfinanceiro#sthash. hQbm0pQ1.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1393186
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Principais atribuições:
Compra e controle de estoque de materiais;
Conferência e lançamento de notas fiscais;
Controle da agenda de atividades do condomínio;
Controle do malote;
Controle das correspondências;
Atendimento;
Requisitos:
Experiência com rotinas administrativas e/ou financeiras;
Desejável superior cursando em Administração ou áreas relacionadas.
Local de Trabalho: Alphaville - SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393186/assistenteadministrativo#sthash.CDZtfTnk.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE FINANCEIRO
Código da vaga: v1393192
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Experiência: em contas a pagar, contas a receber, faturamento e conhecimento de
pacote Office.
Atividades: organizar movimento de pagamento diário, lançar notas fiscais no
sistema de contas a pagar, controlar adiantamentos e cobrar prestação de contas,
controle bancário, acompanharem títulos em aberto, baixa de pagamentos no
sistema, conciliação bancária, negociação com fornecedor, emissão de nota fiscal e
envio de documentação mensal para setor contábil.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393192/assistentefinanceiro#sthash.Fw0ZqIJz.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno
Código da vaga: v1393297
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Atuar na apuração e declaração de impostos diretos e indiretos, realizar
escrituração fiscal, participar da análise dos procedimentos fiscais da empresa,
acompanhar alterações de legislações no âmbito federal e estadual, prestar
atendimento ao cliente interno.
Necessário conhecimento em ICMS, PIS/COFINS, operações interestaduais, emenda
constitucional 87, ST.
Conhecimento em ERP Protheus, módulo fiscal, será um diferencial.
Vaga CLT
Horário de Trabalho - Segunda a sexta, das 8h30 às 18h00.
Benefícios - VT ou estacionamento, VR, convênio farmácia, convênio mercado,
assistência médica, assistência odontológica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393297/analista-fiscalpleno#sthash.sufTM7ka.dpuf
www.vagas.com.br

Analistas Finanças Plenas
Código da vaga: v1393134
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Esta vaga está voltada para a atuação com o controle e gerenciamento da
sinistralidade e das apólices de seguros através de planos de gerenciamento de
risco. Além disso, será responsável pelo gerenciamento da renovação das apólices:
empresarial, riscos diversos e responsabilidade civil.
Utilizar dos conhecimentos para mapear e quantificar os processos de risco que
envolve uma ação ou objetivo. Verificando os pontos críticos que podem ameaçar a
execução de um determinado projeto. Planilhas, cálculos e notas técnicas são as
principais ferramentas de trabalho desse profissional, que lida também com o
manuseio de dados estatísticos e necessita de fontes de pesquisa confiáveis.
Requisitos:
• Graduação Superior Completa;
• Inglês Avançado;
• Pacote Office completo (Excel, Power Point e Word);
• Ter conhecimento e experiência em seguros especialmente no ramo de
elementares;

• Ter conhecimento e experiência em gerenciamento de risco operacional.
Vaga Para São Paulo - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393134/analista-financaspleno#sthash.henJ5CAs.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1393189
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro 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 NF-s 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/v1393189/analistafiscal#sthash.sevieoJY.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Financeiro
Código da vaga: v1393562
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016
Experiências: Rotinas administrativa ou financeira.
Principais atividades: realizar em sistema eletrônico, a validação e aplicação de
créditos a fornecedores (Notas Fiscais).
Sexo: indiferente
Salário R$ 1.000,00 VT, VR.
Horário de trabalho: Segunda a sexta das 08h00min às 18h00min.
Vaga temporária por seis meses.
Local de trabalho: Av Paulista.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393562/auxiliarfinanceiro#sthash.rrQpQGAN.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA CONTÁBIL JR- VILA OLÍMPIA
Código da vaga: v1395723
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Outubro de 2016
Descrição:
• Agendar e controlar Pagamentos de IPTU e Taxas, a fim de controlar os
pagamentos de impostos das lojas;
• lançar no sistema os valores gerados e alimentar controle interno de IPTU e
taxas, a fim de controlar os pagamentos de impostos das lojas;
• Retirar comprovantes em sistema ou solicitar às Contas a pagar para obtenção de
comprovantes para fins de controle e comprovações;
• Enviar para Contas a Receber os comprovantes de pagamento de IPTU dos
franqueados, para cobrança os franqueados;
• Compensar conta do razão no sistema, a fim de controlar os pagamentos
realizados e fechar a conta;
• Coordenar o processo, bem como a preparação da documentação pertinente para
ação renovatória dos contratos de locação referente ao imóvel da empresa (ex.:
comprovantes de aluguel, IPTU, água, energia);
• Digitalizar os documentos necessários para ação renovatória e encaminhar ao
departamento de Expansão e Jurídico para dar entrada em processos Judicial.
Requisitos:
- Superior completo nas áreas correlatas será considerado um diferencial;
- Desejável experiência no segmento varejista.

Benefícios:
- Assistência Médica
- Assistência Odontológica
- Seguro de Vida
- Convênio Farmácia
- Vale-transporte
- Vale-refeição
- Desconto em Compras nas Lojas Próprias
- Parceria com Escolas de Idiomas e Universidades
- Parcerias com empresas de entretenimento.
Remuneração:
CLT (salário a combinar)
Horário de Trabalho:
De segunda a sexta, das 08h às 17h48.
Local de Trabalho:
Vila Olímpia SP
**OBS: Vaga também para Pessoas com Deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395723/analista-contabil-jrvila-olimpia#sthash.PLan5z57.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1395712
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Requisitos:
- Desejável Ensino Médio completo;
- Desejável Experiência com rotinas administrativas,
- Pacote Office
Atividades:
- Agendar viagens e reuniões, executando e oferecendo todo o apoio logístico,
através da marcação das reservas de passagem e hospedagem,
Visando a otimização do tempo do funcionário.
- Dar apoio administrativo nos serviços de manutenção, telefonia e limpeza,
distribuindo e despachando documentos/ correspondências, controlando
pagamentos, fazendo cotação de preços de ativos fixos, fazendo compras, visando
oferecer aos funcionários um ambiente de trabalho adequado.
- Distribuir material de escritório, mediante apresentação da RU, visando o controle
dos produtos entregues e sua devida reposição.
- Emitir formulários diversos, como RU/ PC/ SN/ RAF/ MAF, através do Sistema.

- Fazer as inscrições em Cursos e Seminários de Aperfeiçoamento, assim como
providenciar o seu pagamento, para todas as áreas, mediante a.
Solicitação, visando otimizar o tempo do funcionário.
- Filtrar as ligações, quando os clientes internos estão ocupados ou ausentes,
garantindo o recebimento dos recados e o retorno das ligações.
- Organizar o arquivo do setor, através de controle manual, visando à
disponibilidade dos documentos quando necessário.
- Realiza as atividades com supervisão direta.
Oferece-se:
- Salário compatível com o mercado e pacote de benefícios.
Local de trabalho: Goiânia - Goiás
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395712/auxiliaradministrativo#sthash.rqtSO21k.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1395712
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Requisitos:
- Desejável Ensino Médio completo;
- Desejável Experiência com rotinas administrativas,
- Pacote Office
Atividades:
- Agendar viagens e reuniões, executando e oferecendo todo o apoio logístico,
através da marcação das reservas de passagem e hospedagem,
Visando a otimização do tempo do funcionário.
- Dar apoio administrativo nos serviços de manutenção, telefonia e limpeza,
distribuindo e despachando documentos/ correspondências, controlando
pagamentos, fazendo cotação de preços de ativos fixos, fazendo compras, visando
oferecer aos funcionários um ambiente de trabalho adequado.
- Distribuir material de escritório, mediante apresentação da RU, visando o controle
dos produtos entregues e sua devida reposição.
- Emitir formulários diversos, como RU/ PC/ SN/ RAF/ MAF, através do Sistema.
- Fazer as inscrições em Cursos e Seminários de Aperfeiçoamento, assim como
providenciar o seu pagamento, para todas as áreas, mediante a.
Solicitação, visando otimizar o tempo do funcionário.
- Filtrar as ligações, quando os clientes internos estão ocupados ou ausentes,
garantindo o recebimento dos recados e o retorno das ligações.
- Organizar o arquivo do setor, através de controle manual, visando à
disponibilidade dos documentos quando necessário.

- Realiza as atividades com supervisão direta.
Oferece-se:
- Salário compatível com o mercado e pacote de benefícios.
Local de trabalho: Goiânia - Goiás
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395712/auxiliaradministrativo#sthash.rqtSO21k.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Planejamento Financeiro
Código da vaga: v1381338
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Outubro de 2016
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Realizar o planejamento orçamentário da companhia;
Analisar demonstrações financeiras;
Consolidar informações estratégicas e gerenciais com foco na tomada de decisão;
realizar apresentações gerenciais e de diretoria referente ao cenário X resultados da
companhia;
Implementar e acompanhar KPI´S elaborar plano de negócios (Business plan);
Estabelecer premissas e gestão de custos e orçamentos.
Desenvolver relatórios para reporte Internacional
REQUISITOS:
Necessário experiência anterior na área de planejamento financeiro
Desejável – inglês fluente
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1381338/gerente-deplanejamento-financeiro#sthash.9X4tLl6X.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Contas a Receber
Código da vaga: v1395805
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 21 de Setembro 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;
- Conhecimento em outro idioma será um diferencial.
Atividades
- Será responsável pela emissão, controle e envio de notas de despesas aos
clientes;
- Lançamento de despesas no portal do cliente;
- Trabalhará com um grande volume de documentos;
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/v1395805/assistente-de-contasa-receber#sthash.LZ5jZQdK.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro/Fiscal
Código da vaga: v1395730
Nível hierárquico: Sênior
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Principais atividades:
- Emissão de notas fiscais de faturamento bem como o lançamento das notas
fiscais de entrada, consumo, remessas, devoluções e emissão de bonificação,
amostras, demonstração, doação, matérias promocionais bem com o controle de
seus respectivos retornos;
- Emissão de NFs de vendas, fornecedores e serviços;
- Conhecimento na legislação fiscal e CFOP;
- Baixa de recebimentos e pagamentos no financeiro;
- Apuração de imposto retido na fonte IR, PCC e ISS.
- Emissão de NFs de nacionalização de importação.
- Conhecimento no sistema Oracle;
- Inglês nível avançado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395730/analista-financeirofiscal#sthash.84irVENi.dpuf
Www.vagas.com.br

Analista Fiscal Jr
Código da vaga: v1395752
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Duque de Caxias / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Graduação completa ou cursando em Ciências Contábeis.
Diferencial pós-graduação.
Experiência: Análise de impostos diretos (ISS, IRRF, PIS, COFINS, IR, INSS e
CSLL).
Excel intermediário (será testado).
Conhecimentos no sistema SAP.
Salário + benefícios
Horário: seg/sex 08h00minh às 18h00minh
Local: Duque de Caxias
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395752/analista-fiscaljr#sthash.fJKaRalQ.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA CONTABIL SR
Código da vaga: v1395761
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Construção e análises de todas as demonstrações financeiras (Demonstração de
resultado, Balanço Patrimonial, Mutação do patrimônio Líquido, Valor adicionado e
fluxo de caixa).
Construção dos relatórios contábeis trimestrais e anuais da companhia
(controladora e controladas)
Montagem das notas explicativas
Entrega das obrigações contábeis junto aos órgãos competentes (CVM, IBGE,
Receita Federal, entre outros).
Acompanhamento do fechamento contábil junto às áreas de negócio
Acompanhamento dos planos de trabalhos e das melhorias dos sistemas contábeis
e financeiros
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Superior em Contabilidade
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Atendimento a auditoria

Apresentação e gerenciamento de projetos
Bom conhecimento pacote Office
Bom conhecimento dos pronunciamentos contábeis
Relacionamento com áreas internas e externas
Conhecimento em Hyperion e Protheus ou outro sistema ERP
HORÁRIO DE TRABALHO
Comercial
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395761/analista-contabilsr#sthash.W8KWtitU.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA CONTÁBIL GENERALISTA
Código da vaga: v1395809
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Itupeva / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Formação Superior em Ciências Contábeis.
Domínio em sistema Microsiga - TOTVS.
Ter Excel avançado.
Desejável experiência em indústria automotiva.
• Conhecimentos na área de custos industriais, inventário e relatórios.
Profundos conhecimentos:
Área fiscal.
Obrigações acessórias.
Conhecimentos na área contábil, conciliação.
Atividades:
Experiência em lançamentos contábeis e conciliações, custos industriais,
inventariam relatórios gerenciais, profundo conhecimento na área fiscal, financeiro
e obrigações acessórias.
Dados da vaga
• Efetuar análise, classificação e conciliação contábeis e financeiras, através de
relatórios do sistema, garantindo a confiabilidade dos números apresentados.
Elaborar relatórios por meio do sistema para as análises de lançamentos de
despesas, custo, faturamento, entre outros. Executar os processos relacionados aos
pagamentos e recebimentos da empresa para manutenção da integridade do
sistema ERP. Apoiar a equipe da área em auditoria interna e externa, com o papel
de trabalho do setor, a fim de apresentar informações necessárias para a validação
dos dados auditados. Digitar e apropriar as despesas mensais; através de
documentos hábeis, refletindo a real situação das demonstrações contábeis e
financeiras. Preparar documentos mensais de conciliação através de planilhas
eletrônicas, a fim de compor o resultado das contas do balancete.

Capacidade de trabalhar sob pressão. Ter proatividade. Bom relacionamento
interpessoal e em equipe.
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Cesta básica,
Estacionamento, Participação nos lucros, Restaurante na empresa, Seguro de vida
em grupo, Vale-Transporte.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: Comercial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395809/analista-contabilgeneralista#sthash.Eefukivj.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Tesouraria
Código da vaga: v1395716
Nível hierárquico: Sênior
Local: Santos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Experiência em contatos e negociação com bancos e fornecedores de serviços
Experiência em operações de credito bancário
Experiências na elaboração e acompanhamento do fluxo de caixa previsto e
realizado assim como tomada de decisão para aplicação e tomada de recursos
financeiros
Experiência na cobrança e negociação com clientes
Experiência na concessão de crédito a clientes
Experiência nas rotinas e fechamento para as áreas de crédito, cobrança e contas a
pagar.
Experiência com retenções na fonte (IR, PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS, CIDE,
etc...).
Experiência com ERP (TOTVS ou similar) e revisão/estruturação de processos
internos
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395716/analista-detesousaria#sthash.eHUEfH9i.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA CONTABIL JR
Código da vaga: v1395771

Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Contabilizações de receita, contas a receber, descontos, antecipação de
recebimento, adiantamento de cliente, PCLD, perdas entre outras.
Conciliações contábeis
Integrações dos sistemas (ERP)
Análises das demonstrações financeiras
Atendimento as áreas internas
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Superior em Contabilidade
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conhecimento pacote Office
Bom conhecimento dos pronunciamentos contábeis
Relacionamento com áreas internas e externas
Conhecimento em Hyperion e Protheus (diferencial)
HORÁRIO DE TRABALHO
Comercial
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395771/analista-contabiljr#sthash.1XjTH0ME.dpuf
Www.vagas.com.br

Analista Fiscal Pleno
Código da vaga: v1393047
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
REQUISITOS DO CARGO:
Formação: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, Administração de
Empresas, Economia ou Direito.
RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS:
Efetuar a escrituração dos livros fiscais de entrada e saída de mercadorias.
Atuar com lançamento de notas fiscais e conhecimento de transporte no sistema
integrado.
Solicitar aos fornecedores as cartas de correção de eventuais erros nas notas
fiscais.
Auxiliar na apuração mensal dos impostos retidos – INSS, IRRF, PIS, COFINS,
CSLL.

Auxiliar na revisão do cumprimento das normas fiscais em vigor, envolvendo
cumprimento de obrigações acessórias, apuração e recolhimento dos tributos, como
ICMS, ICSM-ST, IPI, ISSQN, PIS e COFINS;
Conhecimento em obrigações acessórias: GIA, DCT, DES, GISS, Sped Fiscal;
Auxiliar no atendimento às fiscalizações e auditorias
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393047/analista-fiscalpleno#sthash.r4Ia9vgW.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Financeiro (a)
Código da vaga: k1669-1914
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Brusque/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 24/08/2016
Previsão de encerramento: 24/12/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bk0VVB

ASSISTENTE CONTÁBIL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de terceirização contábil, fiscal e societário. Está com uma vaga(s) em
aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Lançamentos contábeis, conciliações, declarações estaduais e
federais, classificação fiscal e bom relacionamento interpessoal.
Requisitos: Graduação em Ciências Contábeis e ter atuado na área contábil e/ou
fiscal.
Salário: a combinar
Benefícios: VT, VR, Estacionamento, Seguro de vida, Convênio médico e
odontológico.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recrutamento
para o e-mail recrutamento@intercontrolcontabil.com.br com a sigla Assistente no
campo assunto até o d ia 16/09/2016.
Veja outras vagas de Assistente Contábil no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Advogado Cível - Contencioso de Massa
Código da vaga: v1397273
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 23 de Setembro 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 as 18h.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397273/advogado-civelcontencioso-de-massa#sthash.dgkkGlyV.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Seguros/ Jurídico
Código da vaga: v1397053
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
Experiencia na área jurídica de seguros.
Fara analise de sinistro de RCF -V - danos corporais e sinistro de vida.

Superior completo ou cursando
Excel intermediário.
Salario R$2.900,00 + benefícios.
Horário de trabalho de segunda a sexta-feira das 8h as 17h30minh
Local: Pinheiros.
Vaga temporária para cobertura de licença maternidade (3 a 6 meses temporário)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397053/tecnico-de-segurosjuridico#sthash.JzveO0m2.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Financeiro
Código da vaga: v1396980
Nível hierárquico: Gerência
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 23 de Outubro de 2016
Requisitos da Vaga:
Gestão das informações de fluxo de caixa, contas a pagar e a receber,
desenvolvimento o planejamento financeiro e elaboração planos para melhoria do
desempenho econômico-financeiro da empresa.
Ponto importante: Empresa em Recuperação Judicial. Desejável candidatos que já
tiverem vivência com RJ.
Salário:
Negociável.
Local de Trabalho: Goiania.
Forma de Contrato:
CLT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396980/gerentefinanceiro#sthash.YOJhIIrb.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1397005
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Londrina / PR / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Será responsável pelo lançamento de informações de alunos em sistema;
Atendimento aos Coordenações de Curso; Resposta aos chamados de atendimento

realizados pelos polos de apoio; Atendimento telefônico; Suporte a Gerência de
Operações Acadêmica; Suporte a Coordenação Acadêmica.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Ensino Médio Completo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Informática Intermediária.
HORÁRIO DE TRABALHO
De segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18h00 e das 19h12 às 22h30.
LOCAL DE ATUAÇÃO
Unopar Tietê
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397005/auxiliaradministrativo#sthash.dHWFbnJz.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1397195
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Macaé / RJ / BR
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
Responsabilidades:
- Rotinas administrativas de escritório;
- Suporte aos executivos;
- Recepção de convidados;
- Suporte na agenda e eventos locais;
- Suporte ao faturamento e documentação;
- Suporte em rotinas de DP;
- Suporte a manutenção das instalações;
- Almoxarifado/Malote/Correio;
- Gestão fornecedores locais.
Requisitos:
- Cursando Graduação em Administração ou áreas afins;
- Conhecimento pacote Office;
- Desejável com rotinas administrativas, recepção, atendimento pessoal e
telefônico.
- Desejável conhecimento em rotinas de Departamento De Pessoal.
Local de trabalho: Macaé - RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397195/assistenteadministrativo#sthash.kOf1uUgq.dpuf
www.vagas.com.br

SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
Código da vaga: v1397228
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 23 de Outubro de 2016
Requisitos da Vaga:
Experiência
Proativa e flexível
Excelente comunicação
Disponibilidade para viagens quando necessário
Salário: 1000,00 + VT + Alimentação
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta - 08h00min ás 18h00min
Local de Trabalho: Goiânia
Forma de Contrato: CLT
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397228/secretariaadministrativa#sthash.ho3bStV7.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1396913
Nível hierárquico: Pleno
Local: Fortaleza / CE / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
REQUISITOS:
- Superior completo em Ciências Contábeis;
- Conhecimento no sistema SAP;
- Conhecimento na área fiscal e tributária (ICMS, ISS, IRRF, PIS, COFINS).
BENEFÍCIOS:
Salário: 2.500,00
Vale refeição + Cesta básica + Plano de saúde + Seguro de vida + Kit de produtos
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396913/analistafiscal#sthash.CBSWRNj5.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Controladoria Sênior.
Código da vaga: v1397288

Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
Gerenciar os custos referentes a orçamento e conversão da operação de
manufatura bem como gerar relatórios de análise contra períodos de referência.
Area Financeira (incluindo Tesouraria e Contabilidade).
Formação em Administração de Empresas, Economia, Engenharia, Estatística ou
afins com experiência na área Financeira (incluindo Tesouraria e Contabilidade).
Salário: R$ 6.600,00
Benefícios: Vale Transporte, Tíquete Refeição, Seguro de Vida em Grupo.
Regime de contratação: Temporário
Horário: Segunda das 08h00 às 17h30 com 01 de almoço
Informações adicionais: Zona Sul de SP
Vaga temporária por 03 meses
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397288/analista-decontroladoria-sr#sthash.Akbco22j.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro - Conta a Pagar
Código da vaga: v1397063
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
Principais Atividades:
- Baixa de pagamentos no sistema;
- Conciliação com extrato bancário;
- Programação de pagamentos;
- Lançamento de Notas;
- Retenção de impostos (conferência).
Perfil Profissional:
- Formação superior completa em Administração de Empresas;
- Conhecimento no sistema Protheus;
- Excel avançado;
- Resiliente;
- Agilidade e dinamismo – alto volume de trabalho.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397063/analista-financeirocontas-a-pagar#sthash.sh8xr37H.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Financeiro / Fiscal
Código da vaga: v1396154
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Requisitos:
•Graduação completa em Ciências Contábeis;
•Experiência na área Contábil/Fiscal;
•Experiência em liderança de equipes;
•Conhecimento das legislações federais, estaduais e municipais no que tange
impostos devidos sobre prestação de serviços, produtos e Notas fiscais eletrônicas;
•Desejável conhecimento do ERP Datasul e sistemas de integração;
•Conhecimento Pacote Office, principalmente Excel (intermediário para avançado).
Atividades:
•Acompanhar as atividades da equipe composta por 12 pessoas e gerenciar o
desempenho individual dos colaboradores;
•Apoio nos lançamentos e conferência de notas fiscais de serviço/produto e outros;
•Acompanhamento das necessidades dos clientes interna e fornecedores;
•Criação/acompanhamento de indicadores de resultado;
•Atendimento a auditoria interna/externa;
•Acompanhamento de fechamentos contábeis.
Salário: 3.300,00
Benefícios: Vale-transporte Vale alimentação ou refeição, Plano de saúde coparticipativo e Odontológico, Estacionamento, Bolsa de estudos.
*** Vaga também disponível para pessoas com deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396154/supervisor-financeirofiscal#sthash.FzVIwatm.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa contrata está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: atividades relacionadas à area;
Requisitos: Cursando graduação em Administração; Acima de 18 anos; Experiência
na área; Diferencial residir na área da vila Padre Anchieta.
Salário: a combinar
Benefícios: Bolsa auxilia = R$ 800,00 VT + Aux. Refeição
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
oportunidades@easervices.com.br com a sigla Aux. ADM no campo assunto até o
dia 15/09/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR ADM/ FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Supermercado está com duas vagas(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: auxilia no levantamento e acompanhamento das transações
financeiras, organiza documento de contas a pagar e a receber e controla fluxo de
caixa, conciliação bancária entre outros da rotina do departamento.
Requisitos: Atuar com atividades administrativas financeiras diversas, planilhas,
contas, atendimento telefônico, entre outras atividades Desejável experiência no
setor financeiro. Ensino médio completo.
Salário: a combinar
Benefícios: VT+Convênio médico e odontológico após prazo experiência.
Observações: horário: seg á sexta das 08h00min ás 18hrs.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ADM para o e-mail
rhsupermercados@yahoo.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
30/09/2016.
Veja outras vagas de auxiliar adm/ financeiro no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ANALISTA ADMINISTRATIVO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Transportadora Contatto Ltda está com uma vaga(s) em aberto para AMERICANA /
SP.
Responsabilidades: Atender os motoristas terceirizados, elaborar o contrato de
trabalho firmado entre a empresa e o novo motorista terceirizado, conferir a
documentação das empresas terceirizadas bem como de seus veículos, cadastrar
no sistemas as novas empresas terceirizadas e seus veículos, monitorar o
vencimento de seguros contra terceiros.
Requisitos: Superior em Administração, conhecimento em pacote Office, facilidade
de comunicação, agilidade e pró-atividade.
Salário: a combinar
Benefícios: Transporte fretado, alimentação no local, convênio médico e
odontológico.
Observações: VAGA TEMPORÁRIA (quatro MESES).
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
amanda@contatto.com.br com a sigla ADM no campo assunto até o dia
16/09/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. São
100% grátis!

Coordenador Jurídico
Código da vaga: v1398599
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Responsável pela coordenação, planejamento e orientação das atividades de
assessoria jurídica.
Requisitos:
•Escolaridade: Graduação Superior Completa em Direito, com registro na Ordem
dos Advogados do Brasil (O.A.B.).
Desejável Pós-Graduação
•Idiomas: Inglês /Espanhol em nível Intermediário.
Local de trabalho:
•Vila Olímpia, São Paulo - SP.
Benefícios:
•Assistência Médica e Odontológica;
•VR; VT;
•Gratificação de Férias;
•PLR;
•Previdência Privada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398599/coordenadorjuridico#sthash.92d1QHOj.dpuf
www.vagas.com.br

ADVOGADO CÍVEL - CONTENCIOSO DE MASSA
Código da vaga: v1398494
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Atividades:
- Análise processual; Confecção de peças; Controle de prazos; Alimentação de
sistemas; Vinculação de cópias;
- Atuar com processos de seguro DPVAT;
Requisitos:
- Experiência com análise de processos pelo reclamado do ramo securitário;
- Experiência com grande carteira de processos;
- Experiência na área cível.
Remuneração:
Distribuição de lucros média inicial de R$2.300,00
Forma de contratação: Associado.
Local de trabalho: Praça Mauá/RJ

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398494/advogado-civelcontencioso-de-massa#sthash.JXgqiOAk.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Júnior - Jurídico Trabalhista
Código da vaga: v1396760
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Setembro de 2016
ATIVIDADES:
Advogado para atuar como preposto
PRÉ-REQUISITOS:
- Formação em Direito
- Experiência como preposta
* Esta vaga também se destina a pessoas com deficiência
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396760/advogado-juniorjuridico-trabalhista#sthash.C400U7BG.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1398442
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Experiência necessária: Inglês Fluente – Conhecimento de inglês jurídico será um
diferencial.
Atividades a serem desempenhadas: Tradução de documentos jurídicos de caráter
confidencial.
Superior cursando ou completo.
Salário + Benefícios.
Horário de trabalho: Segunda a sexta das 08h00min às 17 h.
Local de trabalho: Chácara S. Antonio.
Vaga temporária.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398442/assistenteadministrativo#sthash.hFtwGvPQ.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Tesouraria
Código da vaga: v1398297
Nível hierárquico: Gerência
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Gestão de fluxo de caixa real e orçado;
Gestão de aplicações financeiras (CDB, Compromissadas e Títulos Públicos);
Gestão de captação de recursos (Capital de Giro, 4131, Cessão de Recebíveis);
Gestão de Hedge (SWAP de taxa de juros e moeda);
Cálculo de MTM
Gestão de Capital de Giro (Controle de floating, DSO, DPO, composição de dívida
líquida);
Gestão de Cartão Corporativo;
Circularização Bancária;
Relacionamento Bancário;
Conhecimento de indicadores de Risco de Liquidez;
Gestão de KPIs de tesouraria (Caixa aplicado, rentabilidade de carteira, custo de
capital, spread);
Fechamento contábil de despesas e receitas financeiras;
Suporte em conciliações bancárias e de produtos financeiros.
Competências Necessárias:
Superior em Administração, Contabilidade, Economia etc.
Pós-graduação será diferencial;
Gestão de Pessoas;
Ter trabalhado com sistema de fluxo de caixa, preferencialmente Oracle e/ou XRT;
Desejável conhecimento de normativos do BACEN;
Excel Avançado;
Imprescindível Inglês Fluente;
Imprescindível ter fácil acessa a Alphaville.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398297/gerente-detesouraria#sthash.ZPjuzap3.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Controladoria
Código da vaga: v1398265
Nível hierárquico: Gerência
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016

Sendo responsável pela gestão da área de controladoria, realizando
controle e implantação de indicadores financeiros, gestão de custos e orçamentos,
estudos de planejamentos financeiros, relatórios gerenciais e outras rotinas da
área.
Formação Superior: Ciências Contábeis e cursos correlatos
Idioma: Inglês avançado
Desejável experiência anterior na função e disponibilidade para atuação na Região
de Campinas-SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398265/gerente-decontroladoria#sthash.QXNp3ZgG.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Administrativo Pleno
Código da vaga: v1398835
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Atender os Colaboradores da equipe e a diretoria/gerência da área; Apoiar no
atendimento do PABX, filtrando as ligações e direcionando aos ramais; Providenciar
o agendamento de salas para reuniões, passagem, hospedagem e transporte
quando solicitado; Lançamento de Notas Fiscais / Reembolsos; Arquivo de
documentação da área; Distribuição de Correspondências da área;
Necessário ter experiência com atendimento à diretoria/gerência e lançamento de
notas. Ensino superior completo. Conhecimento em pacote Office Intermediário.
Conhecimentos no sistema Microsiga - Protheus será um diferencial. Inglês será um
diferencial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398835/analistaadministrativo-pleno#sthash.MOaQ1ifY.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1398844
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Osasco / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES

Será responsável por contas a pagar (gestão de fornecedores, cadastros e
pagamentos, controle para que não haja protestos, contratos), gestão de carteira
de clientes (contas a receber, negociação com clientes, protestos e
encaminhamentos ao jurídico).
REQUISITOS
• Ensino Médio Completo técnico em Administração e/ou Contabilidade (Superior
cursando ou completo em Ciências Contábeis, Finanças, Administração ou áreas
afins será um diferencial);
• Experiência com toda rotina de contas a pagar e contas a receber;
• Conhecimento em negociação com clientes/fornecedores;
• Residir em Osasco ou proximidades.
REMUNERAÇÃO
Salário compatível com o mercado + Ticket Refeição, Ticket Alimentação, Plano de
Saúde/Odontológico, Auxílio Filho Excepcional, Participação nos Resultados da
Empresa, Seguro de Vida e Vale Gás.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398844/assistenteadministrativo#sthash.ubhxtZ8H.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1395962
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Mogi das Cruzes / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Requisitos:
Superior completo ou em curso em Administração de Empresas ou correlatos;
Domínio em pacote Office (Especialmente Power point e Excel);
Desejável Idioma Inglês em nível avançado.
Principais atividades:
Suporte administrativo;
Apoio em atividades como emissão de passagens aéreas reserva de hotéis,
agendamento de reuniões, entre outros;
Recepção de visitantes, fornecedores e clientes;
Inclusão de pedidos de compras e controle de despesas em sistema integrado;
Apoio na organização de eventos e reuniões.
Local de trabalho: Mogi das Cruzes / SP
Salário: A combinar
Benefícios: Ass Médica e Odontológica, Refeição no local, Vale Alimentação, Seguro
de Vida e Previdência Privada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395962/assistenteadministrativo#sthash.ANmsFzGh.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Jr
Código da vaga: v1398363
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
- Atuar com geração e conferência do SINTEGRA, SPED Fiscal, confecção e
transmissão da GIA-ICMS, apuração de PIS e COFINS incidentes.
- Apuração de ICMS, ICMS-ST e manutenção dos livros fiscais.
- Experiência na área fiscal em empresas de médio e grande porte, com filiais.
- Experiência com tributos.
- Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Administração ou áreas
correlatas.
- Desejável Pós-graduação.
- Conhecimentos em Excel intermediário / avançado.
Local de trabalho: Barra Funda/SP
Horário: segunda a sexta-feira, das 08h00 as 18h00.
Salário fixo
Benefícios:
Vale Refeição de R$ 19,00 por dia
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Vale Transporte
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398363/analista-fiscaljr#sthash.pRxXibO8.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro Júnior
Código da vaga: v1398364
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Principais Atividades:
Conferência de documentos e processo eletrônico de pagamento;
Conferência e emissão de tributos e impostos – IR, PIS, COFINS, INSS e ISS;
Lançamentos nos sistemas financeiros e Auxílio nas atividades do setor financeiro
como emissão de documentos, arquivo e controle de contratos.
Requisitos:
Superior Completo em Administração ou Ciências Contábeis;
Experiência com tributos e impostos de retenção; Ter vivência no sistema
financeiro;

Experiência anterior na área de contas a pagar e tesouraria;
Domínio pacote Office com Excel (intermediário a avançado).
Local de Trabalho: Centro - RJ
A empresa oferece remuneração e benefícios compatíveis com o mercado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398364/analista-financeirojunior#sthash.4TZaQ1gj.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1398561
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Requisitos:
- Ensino médio completo;
- Experiência sólida com tributos (lucro real, presumido e simples), declarações
(DCTF, SPEDs, IPI, GIA, DECLAN) e impostos.
- Imprescindível ter atuado com o sistema Alterdata
- Excel avançado.
Atividades:
- Realizar os cálculos dos tributos, confeccionar as declarações, guias, entre outros.
A empresa oferece:
- Salário R$ 1600,00 e após três meses terá um reajuste.
- Benefícios: VT + AM (Amil) + VR (18,00)
- Horário: 08h30min às 18h18min
- Local: Centro
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398561/assistentefiscal#sthash.iEGoJZgi.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Júnior
Código da vaga: v1398675
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016

Principais atividades Apuração dos impostos indiretos - ICMS e IPI; Entrega das
obrigações acessórias Speed Fiscal e GIA.
Classificação de Notas fiscais da Cia
Emissão de Notas fiscais simples - Remessa e devolução de materiais
Nota fiscal de entrada e saída
Certidões estaduais das empresas ativas
Certidões da procuradoria geral
Desejável experiência nas seguintes atividades:
Conhecimento em DCTF
Apuração faturamento contábil
Conciliações
Recolhimento impostos sob faturamento
RET - Regime especial de tributação
Apuração de empresas Lucro Real e Lucro Presumido
Apuração de Impostos Diferida
Conhecimentos desejados
SAP
Excel (procv/somase/tabela dinâmica) - Será aplicado o teste
Escolaridade
Superior completo em Ciências Contábeis
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398675/analista-fiscaljunior#sthash.8SQGQd7W.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE CONTROLADORIA JR
Código da vaga: v1396549
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Setembro de 2016
REQUISITOS:
• Ensino superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis
Economia e/ou Engenharia;
• Experiência em análise construção de demonstrativos de resultado (DRE);
• Conhecimento de SAS e/ou linguagem SQL
• Expertise em processos financeiros e rotinas contábeis;
• Conhecimento em desenvolvimento de MIS;
• Pacote Office avançado;
• Desejável conhecimento de Macros, VBA e MS Access.
ATRIBUIÇÕES:
• Auxiliar nas atividades de planejamento financeiro das operações financeiras
(cartões, empréstimos e produtos financeiros).

• Elaborar e acompanhar o orçamento e rolling forecast de receitas, custos,
despesas e fluxo de caixa da financeira do grupo;
• Acompanhar e analisar o real VS orçado, subsidiando a Diretoria em análises
estratégicas e tomadas de decisões.
• Preparar e apresentar projeções e simulações estratégicas visando antecipar os
resultados da empresa, permitindo ações corretivas se for o caso.
• Desenvolver relatórios de rentabilidade e desempenho por produto P&L;
• Acompanhar e identificar oportunidades de ganho financeiro nos produtos
oferecidos pela companhia;
• Controlar e analisar as despesas por gerencia;
• Identificar oportunidades de redução de despesas nas operações;
• Acompanhar e analisar indicadores de mercado e desempenho dos principais
players
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
• Salário a combinar;
• Benefícios: Vale transporte e/ou estacionamento no local, restaurante no local,
assistência médica e odontológica, previdência privada, PLR, descontos nos
produtos da loja;
• Horário: De segunda a sexta-feira, horário comercial;
• Local de trabalho: Zona Norte de São Paulo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396549/analista-decontroladoria-jr#sthash.84WdZly3.dpuf
www.vagas.com.br

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Grupo LC está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: ATENDER TELEFONE, AJUDAR NA ORGANIZAÇÃO NO
ESCRITÓRIO.
Requisitos:
Não é necessário experiência Na função.
Irá atuar em Valinhos.
Salário: a combinar
Benefícios: VT + refeição no local.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Grupo LC para o
e-mail selecao2. jundiai@lc-grupo.com.br com a sigla ADM no campo assunto até o
dia 26/10/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Grupo LC está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: ATENDER TELEFONE, AJUDAR NA ORGANIZAÇÃO NO
ESCRITÓRIO.
Requisitos:
Não é necessário experiência na função.
Irá atuar em Valinhos.
Salário: a combinar
Benefícios: VT + refeição no local.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Grupo LC para o
e-mail selecao2. jundiai@lc-grupo.com.br com a sigla ADM no campo assunto até o
dia 26/10/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Assistente de Departamento De Pessoal
Código da vaga: k3422-260
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 25/08/2016
Previsão de encerramento: 24/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bnwwG1

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1398866
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 26 de Setembro de 2016
Pré-requisitos:
1- Ser estudante entre o 7º ou 8º semestre ou 4º ano de Direito.
2- Necessária atuação anterior na área.
Atividades a serem desenvolvidas:
Acompanhamento de andamento processual
Análise de documentos

Montagem de processos
Elaboração de petições
Perfil:
Proativo, bom relacionamento interpessoal, organizado.
Habilidade em Excel, Word e internet.
Registro pela CLT.
Salário inicial: R$1.200,00
Benefícios: VT / VR / Seguro Saúde.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398866/assistentejuridico#sthash.aqkPp7cX.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Pleno
Código da vaga: v1395866
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Atuará no jurídico interno de empresa, com rotinas generalistas na área cível,
consumidor, processo civil e societário.
Necessário ter superior completo em Direito, com Pós-graduação em societário
e/ou áreas correlatas. Deve ser uma pessoa disposta a aprender, que tenha uma
boa energia para a solução de problemas.
Atuará no jurídico interno de empresa, com rotinas generalistas na área cível,
consumidor, processo civil e societário.
Salário: R$ 5.000,00
Benefícios: Vale-transporte, Assistência Médica / Medicina em grupo, vale-refeição,
Assistência Odontológica, Tíquete Alimentação, Convênio com Farmácia, compra de
ações com desconto.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: De segunda a sexta, das 08h00min às 18h00min. De sexta-feira sai uma
hora mais cedo.
Idioma: Inglês Avançado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395866/advogadopleno#sthash.B31fKscx.dpuf
www.vagas.com.br

Assessor Jurídico
Código da vaga: v1396511

Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Setembro de 2016
Principais atividades
- Analisar todos os tipos de contratos e avaliar os riscos envolvidos;
- Administrar o contencioso da empresa, em todas as instâncias, acompanhando os
processos administrativos e judiciais, preparar recursos, impetrar mandados de
segurança ou tomar as providências necessárias;
- Orientar todas as áreas da empresa em questões relacionadas com a área
jurídica, visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro
da lei e políticas da empresa;
- Analisar a situação de clientes potencialmente inadimplentes, visando evitar o
aumento dos créditos de liquidação duvidosa;
- Coordenar os escritórios de assessores jurídicos externos;
- Fazer a coordenação dos assuntos societários e realizar as alterações no contrato
social na Junta Comercial.
Perfil:
- Formação em Direito, com experiência em posições similares em empresas
multinacionais;
- Idioma: Inglês Avançado;
- Pacote Office;
- Conhecimento Gestão de Contratos e Planejamento, Cível e Trabalhista.
- Benefícios conforme praticado no Mercado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396511/assessorjuridico#sthash.fy8Xpw8u.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Corporativo PL
Código da vaga: v1380015
Nível hierárquico: Pleno
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Outubro de 2016
REQUISITOS:
Formação em Direito e OAB
RESPONSABILIDADES:
Elaborar e negociar contratos e garantias da área corporativa (principalmente
suprimentos, recursos humanos, TI e infraestrutura), inclusive contratos
internacionais;
Elaborar notificações e transmitir orientações para situações de pré-contencioso;
Participar de projetos relacionados às áreas atendidas;
Elaborar pareceres de diversos assuntos relacionados às áreas atendidas; e.

Colaborar com revisão de processos e materiais internos do programa de
compliance da companhia e ministrar treinamentos relacionados ao programa.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Disponibilidade para residir na região de Piracicaba
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1380015/advogado-corporativopl#sthash.9bkYVjmT.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar administrativo
Código da vaga: v1395925
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
R$ 1500,00 + benefícios
Atividades:
- Enviar e-mails para esclarecimento de informações;
- Atender ao telefone, fazer ligações a clientes;
- Fazer inserção de dados em Excel;
- Organizar arquivos.
Requisitos: Cursar superior em Administração e cursos afins; Experiência anterior
com atendimento ao público e rotinas Administrativas.
Local: Funcionários
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395925/auxiliaradministrativo#sthash.7ygAJk9X.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1396415
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Barueri / SP / BR
Data de expiração: 22 de Setembro de 2016
Pré Requisitos:
- Cursando nível superior em Administração de Empresas ou correlato;
- Inglês intermediário;
- Conhecimento avançado em Excel e Power Point;
Principais Responsabilidades:
- Atualização de relatórios mensais da Epson América e local;
- Elaborar fichas de cadastro de produtos;

- Apresentação de produtos (lançamentos e treinamentos) para clientes e área de
vendas;
- Monitorar diariamente preços dos produtos e controlar junto à área de vendas;
- Envio de materiais e informações de produto, bem como avaliação das ações de
sell out;
- Elaborar e atualizar comparativo de produtos concorrentes;
- Participar de reuniões com promotores e visitas a pontos de vendas;
- Monitorar e solicitar atualização das páginas do site institucional e monitorar as
ações de mídia social efetuadas pela Epson América (Facebook e Instagram)
- Atender às solicitações do Call Center referente às informações de produtos.
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta das 08h00 às 17h15
Benefícios: assistência Média e Odontológica (Sulamérica) Vale Alimentação, Vale
Transporte, Refeitório Local, Seguro de Vida, Previdência Privada e PLR.
* Disponibilidade para trabalhar no bairro Tamboré - Barueri
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396415/assistenteadministrativo#sthash.duhuuX9G.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1395969
Nível hierárquico: Sênior
Local: São José dos Campos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Responsável pela apuração dos impostos diretos (IRPJ e CSLL) e cálculo de Transfer
Pricing;
Apuração do ISS, retido e próprio e benefícios fiscais da Lei do Bem;
Responsável pelas respostas e preparo de demais defesas em casos de
fiscalizações, intimações e processos fiscais;
Revisão da apuração dos impostos indiretos (PIS e COFINS), impostos retidos e das
declarações fiscais pertinentes; análise contábil das contas de impostos;
acompanhamento da legislação tributária.
Domínio Excel, conhecimento de sistema Integrado ERP ou SAP.
Residir região do Vale do Paraíba
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395969/analistafiscal#sthash.mAdZeI63.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Financeiro
Código da vaga: v1396151
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Requisitos:
•Graduação completa em Ciências Contábeis ou Administração;
•Experiência na área Contábil/Financeira;
•Experiência com liderança de equipes;
•Conhecimento sobre análises de receitas, planilhas de empréstimo Price, SAC,
Mistas, Sacre, fluxo de caixas e composição de saldos bancários;
•Desejável conhecimento do ERP Datasul e sistemas de integração;
•Conhecimento de Pacote Office, principalmente Excel (nível intermediário a
avançado).
Atividades:
•Elaboração de fluxo de caixa, acompanhamento das planilhas de endividamento,
análises de receita e composição de saldo bancário;
•Acompanhar as atividades da equipe e gerenciar o desempenho individual dos
colaboradores;
•Criação/acompanhamento de indicadores de resultado;
•Atendimento a auditoria interna/externa;
•Elaboração e apresentação de resultados para direção;
•Acompanhamento de fechamentos contábeis.
Salário: 3.300,00
Benefícios: Vale-transporte Vale alimentação ou refeição, Plano de saúde
coparticipativo e Odontológico, Estacionamento, Bolsa de estudos.
*** Vaga também disponível para pessoas com deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396151/supervisorfinanceiro#sthash.qo6MPl8b.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Financeiro
Código da vaga: v1396736
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Setembro de 2016
Vaga efetiva
Local: Zona Oeste- São Paulo - SP
Horário: 8h às 17h, segunda a sexta.
Salário: 1.500,00
Benefícios: Vale-transporte, Vale-refeição, Vale alimentação e Assistência médica.

Requisitos:
Superior em Contabilidade ou Administração completo ou cursando;
Experiência em Contas a pagar: Experiência em conferir e arquivar os documentos
e controlar os pagamentos e no vencimento comandar os pagamentos: boletos,
Ted’s e Doc’s nos sites bancários: Pagfor.
Contas a receber: Experiência em enviar as duplicatas aos bancos: Itaú, Bradesco,
Safra, controlar os pagamentos e fazer cobrança de títulos em atraso.
Conciliação bancaria com a Contabilidade: Contas a pagar, contas a receber,
pagamentos antecipados.
Planilha Excel, Word e sites bancários.
Principais atividades:
Rotinas da área
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396736/auxiliarfinanceiro#sthash.BxDVqTwi.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista de Controladoria
Código da vaga: v1397597
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
O profissional será responsável por:
- Elaborar o DRE gerencial com base em razão contábil, em planilha de Excel;
- Analise de resultado de lojas;
- Elaboração de planilhas, análise e consolidação de Orçamento;
- Calculo de indicadores de mercado;
- Conciliação do Resultado Contábil x Gerencial;
- Análise de fluxo de caixa Indireto e Operacional.
Requisitos:
Experiência em Controladoria e orçamento;
Excel avançado;
Experiência com sistema integrado.
Benefícios:
VT / Assistência Médica e Odontológica
Refeitório no Local
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397597/especialista-decontroladoria#sthash.33KeinAU.dpuf
www.vagas.com.br

Tradutor (a) Jurídico
Código da vaga: v1396271
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
- Formação superior completa ou cursando em direito;
- Inglês Fluente;
- Tradução de petições, documentos e legislação brasileira.
- Experiência sólida na area;
- Horário flexível
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396271/tradutor-ajuridico#sthash.sX8WbyhA.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Trabalhista Sênior
Código da vaga: v1397552
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Outubro de 2016
Requisitos:
•Formação superior completa em Direito;
•Indispensável OAB;
•Desejável Pós em Direito Trabalhista;
•Experiência em contencioso e consultivo trabalhista, condução e acompanhamento
de processos e análise de risco;
•Conhecimento avançado em Excel - planilhas e controles de processos;
•Necessário Inglês Fluente para comunicação, desejável espanhol;
Principais atividades:
Assessorar a gerência na condução dos processos judiciais e consultoria trabalhista,
programar medidas de análise de risco e atuação preventiva.
Local da vaga: Morumbi/SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397552/advogado-trabalhistasenior#sthash.JGfitNSS.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1397761
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Responsabilidades:
• Apoiar as áreas de regularização, contratos e consultivo;
• Prover a equipe jurídica do CSI e os clientes com toda a documentação e
informações necessários para os atendimentos das solicitações;
• Auxiliar na busca, elaboração de documentos e na pesquisa de assuntos de baixa
e média complexidade para toda a equipe imobiliária;
• Solicitação na obtenção de matrículas/transcrições junto aos Cartórios de Registro
de Imóveis;
• Elaborar pedidos e acompanhar as solicitações perante o INCRA, Receita Federal,
Prefeituras, Secretarias Estaduais, Juntas Comerciais e demais órgãos públicos;
• Análise de contratos de média e baixa complexidade;
• Análise de documentos imobiliários;
• Elaboração de pareceres;
• Elaboração de relatórios de controle de títulos/imóveis das empresas da
Votorantim;
• Utilização de sistemas de inclusão e controle de contratos imobiliários.
Requisitos:
- Superior cursando: Administração, Economia ou Direito.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397761/assistentejuridico#sthash.i6UVPdVe.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1398923
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Barro Alto / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Setembro de 2016
Requisitos da Vaga:
Conhecimento Pacote Office nível básico;
Vivência profissional com as atividades descritas;
Desejável cursando Ensino Superior a partir do 4º período preferencial
Administração.
Descrição das Atividades:
Logística e Programações de transportes internos e externos;
Compilação de dados para inserção em relatórios gerenciais;
Controle de documentos de taxistas;

Recebimento e envio de notas fiscais para pagamento;
Conferência de faturamento e execução de rateios.
*Gentileza informar pretensão salarial.
*Local de Trabalho: Barro Alto.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398923/assistenteadministrativo#sthash.60MnyDdt.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Administrativo
Código da vaga: v1396706
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Setembro de 2016
Área de Atuação: Ouvidoria
Requisitos:
Formação Acadêmica: Direito ou Jornalismo;
Desejável Mestrado;
Redação própria;
Desejável ter atuado como docente de nível superior;
Experiência:
Atividades acadêmicas de Secretaria;
Atendimento ao aluno ou clientes;
Ter trabalhado em Ouvidoria ou Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).
Atribuições do Cargo:
Atendimento dos chamados de Ouvidoria - redação da resposta final aos alunos, e
demandantes em geral, e respostas aos sites de Reclamação (Reclame Aqui,
PROCON, etc.);
Análise dos chamados de Ouvidoria.
Benefícios: Assistência médica e odontológica, previdência privada, auxílio creche,
vale alimentação, vale transporte, programa de bolsa de estudos.
Mencionar pretensão salarial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396706/coordenadoradministrativo#sthash.5Sl4zGRb.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal
Código da vaga: v1398934

Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Setembro de 2016
Emitir, analisar e enviar declarações SPED contábil e fiscal, ECD Contribuições,
Livros fiscais, ECF, cálculos de contribuições como PIS, COFINS com emissão de
guias;
Apurar impostos: INSS, IRRF, IN, ISS (DES), ICMS, com emissão de guias, entrada
de NF, VAF/DAMEF, Ativo fixo e CIAP (Mastersaf);
Apurar Crédito de ICMS do ativo permanente;
Executar IRPJ, Lucro real;
Compensar tributos federais: PERDCOMP/DCOMP;
Desejável experiência na implementação do Bloco K;
Atender e analisar NCM para Central de Cadastro;
Atuar com Impostos e Contribuições Retidas a Recolher;
Gerar guias de impostos;
Estudar tributos em comercialização internacional;
Realizar conciliação das contas de impostos diretos das empresas, análise e
conciliação contábil geral;
Cumprir obrigações mensais e anuais, entre elas: IRPJ e DIRF integrada com RH;
Executar entrada e conferência de documentos fiscais em geral: notas fiscais,
reembolsos, notas de débito, centros de custos, ativo imobilizado;
Baixar Arquivo XML dos Fornecedores e controlar XML para processo de importação
das notas fiscais de entradas para o SAP;
Executar registros e alterações na Junta Comercial;
Originar base de informações e gerar balancetes e demais demonstrativos
contábeis e gerenciais sempre que necessário: balanços, DRE, balancetes;
Atuar com arquivo contábil virtual e físico
Ter total disponibilidade para viagens.
Desejável que seja Motorista com CNH B e conduza veículos de forma regular.
Conhecimento do ERP SAP
Conhecimento em Office, especialmente Excel para trabalhar e elaborar planilhas
com utilização de fórmulas integrada e gráfica, fazer análise e interpretar dados
quantitativos e qualitativos visando à melhoria dos processos internos (será
aplicado teste elaborado pela área).
Graduação em ciências contábeis, administração ou economia.
Desejável especialização na área e experiência em indústria na área de
contabilidade geral e fiscal;
Desejável Inglês
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398934/analistafiscal#sthash.S6nD6Dcz.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Financeiro
Código da vaga: v1398935
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Setembro de 2016
Conhecimentos Específicos: Experiência em Contas a Pagar, conciliação bancária e
preferível experiência em SAP.
Características individuais: Organizado e bom relacionamento interpessoal.
Benefícios: V. Transporte + V. Alimentação + V. Refeição + Seguro de Vida +
Assist. Odontológica + Assist. Médica
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398935/assistentefinanceiro#sthash.026AxSkB.dpuf
www.vagas.com.br

Controller
Código da vaga: v1399020
Nível hierárquico: Gerência
Local: Divinópolis / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Setembro de 2016
Responsabilidades:
* Suprir a organização com informações econômicas e financeiras confiáveis, que
contribuam para uma melhor tomada de decisão visando o alcance dos objetivos
estratégicos;
* Assegurar o cumprimento das obrigações financeiras, devidamente constituídos e
autorizados pela empresa, com o maior prazo possível e menor custo;
* Realizar o planejamento e controle orçamentário com análise do desempenho dos
setores e dos processos organizacionais;
* Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro, visando
viabilizar decisões relacionadas com captação ou aplicação de recursos;
* Garantir que os recursos financeiros da empresa sustentem o crescimento e a
lucratividade.
Pré- requisitos:
* Curso Superior em Ciências Contábeis, Administração ou áreas afins;
* Pós Graduação em Controladoria, Custos ou áreas afins;
* Experiência e sólidos conhecimentos na área financeira, e experiência em gestão
de equipes.
Benefícios:
Plano de Saúde e Odontológico;
Restaurante na Empresa;
Cartão Alimentação;
Seguro de Vida;

Plano de Metas, entre outros.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1399020/controller#sthash.SZtGtRY3.dpuf
www.vagas.com.br

Superintendente de Planejamento Estratégico (PMO)
Código da vaga: v1398902
Nível hierárquico: Gerência
Local: Maringá / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Setembro de 2016
* Montar escritório de projetos;
* Orientar e dar suporte que permita à cooperativa identificar, selecionar, priorizar,
executar e acompanhar seus programas / projetos da forma mais eficiente e eficaz
possível;
* Melhorar continuamente os processos de gestão relacionados a projetos;
* Melhorar continuamente o desempenho das equipes de projetos;
* Verificar estratégias gerenciais e de liderança técnica de negociação;
* Coordenar o fluxo de informações entre as áreas interna e externas envolvidas no
desenvolvimento dos processos.
Requisitos Básicos:
* Domínio de BPM;
* Especialização em PMI e Prince2;
* Domínio em padrões, processos, métricas e ferramentas de gerenciamento de
projetos.
Requisitos desejáveis:
* Vivência com projetos do sistema financeiro.
É INDISPENSÁVEL À DISPONIBILIDADE PARA RESIDIR EM MARINGÁ - PR
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398902/superintendente-deplanejamento-estrategico-pmo#sthash.aF5ASxkC.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Contábil
Código da vaga: v1398927
Nível hierárquico: Sênior
Local: Belo Horizonte / MG / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Setembro de 2016
R$ 5000,00 + benefícios
Contribuir para a elaboração do relatório de demonstrações contábeis anual
contendo as demonstrações financeiras auditadas;
Analisar e contabilizar as contingências cíveis, trabalhistas e tributárias, bem como
os respectivos depósitos judiciais vinculados a essas contingências;
Analisar e contabilizar o fechamento mensal da folha de pagamento;
Contribuir para o atendimento e acompanhamento dos auditores internos e
externos e fiscais tributários, por meio do levantamento de informações e dados,
preparação de relatórios e esclarecimentos que se fizerem necessários;
Atuar com legislação tributária, imposto de renda, PIS, COFINS, impostos e
contribuições mais comuns em empresas de grande porte;
Preencher documento para solicitação de habilitação de crédito;
Calcular e contabilizar o imposto de renda e a contribuição social, inclusive o IRPJ e
a CSLL de prejuízo fiscal e de adições temporárias;
Conciliar conta transitória de ativo (vendas);
Executar baixas do ativo imobilizado, transferências e outros;
Lançar adiantamento de contrato de câmbio;
Lançar adiantamento de clientes e fornecedores;
Conciliar cliente Mercado Interno e Externo, módulo FI SAP;
Apurar crédito PIS/COFINS sobre imobilizado;
Executar rotina de cálculo da variação cambial;
Executar importação em trânsito no período (matriz/filial);
Lançar ativo fixa/ biológico;
Preencher e Enviar DCTF;
Rodar processo de depreciação e exaustão
Atuar com conciliação bancária
Atuar com arquivo contábil virtual e físico
Ter total disponibilidade para viagens.
Desejável que seja Motorista com CNH B e conduza veículos de forma regular.
Conhecimento do ERP SAP
Conhecimento em Office, especialmente Excel para trabalhar e elaborar planilhas
com utilização de fórmulas integrada e gráfica, fazer análise e interpretar dados
quantitativos e qualitativos visando à melhoria dos processos internos (será
aplicado teste elaborado pela área).
Graduação em ciências contábeis, administração ou economia.
Desejável especialização na área e experiência em indústria na área de
contabilidade geral e fiscal;
Desejável Inglês
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398927/analistacontabil#sthash.4Z014VY6.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Sr
Código da vaga: v1395996
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
REQUISITOS: Superior Completo em Contabilidade, Administração ou Direito;
Necessário conhecimento em: Escrita Fiscal, Obrigações fiscais Estaduais, Federais
e Municipais, Tributos em geral, Conhecimentos em Legislação Tributária e Cálculo
de tributos;
Desejável experiência em empresas no segmento de Varejo;
PRINCIPAIS ATIVIDADES: Analisar os Impostos Apurados, calcular impostos
antecipados, entregar obrigações, garantir que todos os alvarás e certidões estejam
regularizados.
INFORMAÇÕES:
Local de Trabalho: São Paulo – SP
Horário de trabalho: 09h às 18h45min
PACOTE DE REMUNERAÇÃO:
Salário compatível com o mercado;
Benefícios: Vale-Refeição, Vale-Transporte, Assistência Médica, Assistência
Odontológica.
Aceitamos currículos de pessoas com deficiência para esta vaga.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395996/analista-fiscalsr#sthash.rFMsx3oR.dpuf
www.vagas.com.br

ESCRITA FISCAL / VALINHOS/SP / 1 VAGA(S)
Escritório Contábil está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS/SP.
Responsabilidades: Rotina completa na área fiscal para empresas regime periódico
de apuração.
Requisitos: Conhecimento em escrita fiscal para empresas regime periódico de
apuração.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale-transporte e Alimentação.
Observações: Com experiência na área.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de MARIA para o email maria.carmo@veigaepostal.com.br com a sigla EF/RPA no campo assunto até o
dia 31/10/2016.
Veja outras vagas de ESCRITA FISCAL no Emprega Campinas. São 100% grátis!

DEPARTAMENTO DE PESSOAL / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Escritório Contábil está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Rotina completa na área do Departamento De Pessoal.
Requisitos: Conhecimento na área do Departamento De Pessoal.
Salário: a combinar
Benefícios: Vale-transporte e Alimentação.
Observações: Desejável experiência na área.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de MARIA para o email maria.carmo@veigaepostal.com.br com a sigla DP no campo assunto até o dia
31/10/2016.
Veja outras vagas de DEPARTAMENTO DE PESSOAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

Auxiliar Administrativo (a)
Código da vaga: k752-437
Ramo da empresa: Comércio Varejista
Cidade: Santa Maria/RS
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 30/08/2016
Previsão de encerramento: 30/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bAP59F

Advogado SR
Código da vaga: v1400263
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
Atividades:
- Planejamento tributário: Identificar, analisar e propor planejamento tributário;
Executar e implantar ações de planejamento tributário; Revisar e atuar ativamente
no portfólio de serviços, identificando e implementando ações de otimização
tributária.
- "Compliance" de legislações específicas.
- Participação em processos de reorganização societária.

- Informática nível avançado: (Word: elaboração de comunicados, pareceres,
normas, correspondências, relatórios gerenciais; Excel: elaboração de planilhas
gerenciais, utilização de fórmulas, gráficos, confecção de macros e tabela dinâmica;
Power Point: elaboração de apresentações gerenciais, elaboração de treinamentos
técnicos internos);
- Possuir conhecimento em Apuração de Tributos Diretos e Indiretos (ICMS, IPI,
PIS/COFINS CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO, ISS, IRPJ, DENTRE OUTROS.
TRIBUTOS RETIDOS COMO: IRRF, ISS, CPR, INSS e PIS/COFINS);
- Possuir conhecimento em legislação tributária;
- Possuir vivência em planejamento tributário;
- Possuir conhecimento em legislação societária.
Necessário:
Ensino superior completo em Direito e Pós-graduação na área tributária
Espanhol avançado e inglês intermediário
Local:
Vila Olímpia
Horário:
Segunda a sexta das 08h00-17h00
Remuneração e Benefícios:
Faixa salarial entre R$8000-R$9000 + VT + VR + Ass. Médica e Odonto + Seg.
Vida + PLR + Aux. Creche
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1400263/advogadosr#sthash.7NsHxtCo.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico
Código da vaga: v1398123
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Pré-requisitos:
- Residir na Região Metropolitana de Campinas;
- Formação Superior completo em Direito;
- OAB ativa.
Responsabilidades:
- Elaborar contratos; analisando documentação pertinente e relativa a contratos
iniciais, renovações, cessão de direitos, assunção de dívidas, termos aditivos ou
outras questões contratuais; observando e acessando informações no sistema
referentes ao locatário, fiador, períodos de contrato, valores, percentuais sobre
vendas, descontos e outros informes;

- Providenciar o reconhecimento de firmas e a autenticação de documentos
referentes aos contratos; reproduzindo cópias de papéis e tomando providências de
apoio para a devida conferência, verificação e formalização jurídica.
- Organizar pastas de contratos de locação: selecionando e guardando documentos,
comprovantes, cópias de contrato, e outros papéis referentes às negociações.
- Elaborar distratos, observando e acessando informações no sistema, redigindo
cláusulas específicas, apropriando dados relativos ao término do contrato e outras
condições negociadas para submeter à apreciação da chefia imediata e
encaminhamento à gerência comercial.
- Realizar o suporte no Departamento Jurídico.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398123/analistajuridico#sthash.RmakPhYB.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Jurídico
Código da vaga: v1398149
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Descrição de Atividades:
Liquidação de Sentença/Acórdão/Acordo;
Juntada de TED;
Solicitação de cumprimento de obrigação de fazer;
Entrar em contato para fazer acordo;
Recolhimento de custas recursais e baixa;
Indexação de peças do sistema do cliente;
Solicitação de encerramento do sistema do banco;
Acompanhamento de processos aguardando quitação e expedição de MP em favor
do Banco.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios:
VR ou VA - R$ 20,00/dia
Plano de saúde e odontológico do Bradesco
VT
Seguro de vida em grupo
Auxilio creche - R$ 150,00/mês
Convênios com instituições de ensino e lazer.
Local de trabalho - Centro / RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398149/assistentejuridico#sthash.N0YazqmW.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1400493
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
R$ 1500,00 + vale transporte + vale alimentação + plano de saúde
A pessoa ficará responsável por receber, separar e cadastrar via sistema
juntamente com a equipe, em torno de mil instrumentos de protesto diário.
Em uma parte do trabalho será separado esses instrumentos de protesto em um
escaninho,
Enviar instrumentos de protesto diariamente para as agências bancárias de Minas
Gerais.
Local: Funcionários
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1400493/assistenteadministrativo#sthash.Zr8a1UWF.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA ADMINISTRATIVO
Código da vaga: v1399356
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Valinhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Setembro de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Apoio em Projetos da área por meio de análise de informações, atuação em
sistemas e contato com as partes interessadas;
• Realizar processos de planejamento, execução, monitoramento e encerramento
da gestão dos projetos e processos referente a avaliações, cumprir e cobrar das
áreas os prazos, escopo, custo e qualidade dos projetos;
• Apoiar seus superiores à tomada de decisões que sejam relacionadas à área e
prestar apoio aos mais novos analistas do time;
• Elaborar documentos e apresentações conforme demanda e orientações;
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
- Superior Cursando Administração, Economia, Engenharias ou áreas afins.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
• Excel Avançado;
• Capacidade de análise e síntese;
• Experiência em projetos, elaboração de status reports, cronogramas,
levantamento de riscos;
BENEFÍCIOS

Restaurante na empresa, Vale-Transporte, Assistência Médica, Assistência
Odontológica, Seguro de Vida;
HORÁRIO DE TRABALHO
Segunda a Quinta das 08h às 18h
Sexta das 08h às 17h
LOCAL DE ATUAÇÃO
Corporativo - Valinhos/SP
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1399356/analistaadministrativo#sthash.XwisNq7D.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Fiscal Jr.
Código da vaga: v1400181
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
Superior Completo em Ciências Contábeis. Excel nível Avançado; Pacote Office e
Inglês nível Básico.
Ter experiência em emissão de todos os tipos de Notas Fiscais (Venda, Remessa,
Serviços), além de conhecimento sobre todos os impostos incidentes nessas
operações fiscais e também sobre Situação Tributária atualizada.
Atuar com emissão notas de vendas, de serviços, de transferência, entre outras e
fazer as cartas de correções; Fazer as operações interestaduais, como ICMS–ST
(Substituição Tributária) e Diferencias de alíquotas (DIFAL); Atuar frente ao
faturamento, dando suporte ao processo de vendas para o consumidor final,
contribuinte ou não contribuinte e em processos de revendas; Auxiliar na apuração
dos impostos fiscais; Conciliar contas e preencher guias de recolhimento (GNRE Guias Nacionais de Recolhimento Estaduais); Organizar documentos e efetuar sua
classificação contábil; Efetuar solicitações junto aos órgãos do governo; Organizar e
arquivar documentos inerentes ao setor. Conhecimentos em Legislação Tributária,
Fiscal e Contábil atualizada. Emissão de Notas Fiscais (Vendas, Serviços e
transferências), fazer cartas de correções e em códigos de CFOP e operações
interestaduais, como ICMS–ST (Substituição Tributária) e Diferencias de alíquotas
(DIFAL).
Segunda a sexta - horário comercial
Salário a combinar
VT+VR+AM+AO
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1400181/analista-fiscaljr#sthash.76EEcj1K.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1400396
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
Empresa de Grande porte contrata para Conferência e recebimento de Notas
Fiscais, indispensável domínio com impostos, verificação de impostos retidos,
emissão de Notas Fiscais eletrônicas (operação e remessas diversas), consulta de
arquivos XML, entrega de obrigações acessórias, emissão de guias para
recolhimento de tributos, suporte a equipe fiscal nas demais atividades visando o
cumprimento dos prazos de fechamento e obrigações com o fisco.
Salário 2000+ VT+ Restaurante no Local+ AM+AO+SV+CB Produtos
Cursando superior em Ciências contábeis e indispensável experiência na área fiscal.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1400396/assistentefiscal#sthash.ayQj4WuZ.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Contabilidade Sênior
Código da vaga: v1400470
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Carlos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
Principais funções:
Responsabilidades relacionadas ao processo de contabilidade do dia a dia e os
fechamentos contábil mensal e anual, garantindo a integridade e precisão dos
números da companhia.
Responsável por garantir a execução destas atividades dentro dos prazos definidos
pela diretoria e pelos calendários da matriz em UK, buscando sempre otimização
dos processos para atingir os timelines com produtividade.
Deverá atuar com visão integrada dos processos a contabilidade: Ativo Fixo,
Entrada de Notas Fiscais, Contas a Pagar, Faturamento, Contas a Receber, Folha de
Pagamento, Cash Management, Intercompany, etc.
Assegurar que os processos estejam alinhados as melhores práticas e que a cultura
de serviços aos clientes internos é impulsionada.
Deverá identificar e implementar melhoria contínua em eficiência e controles na
execução dos processos transacionais, alinhar a padronização global, visando
alavancagem das estruturas, sistemas e processos.
Requisitos:

Responsabilidades relacionadas ao processo de contabilidade do dia a dia e os
fechamentos contábil mensal e anual, garantindo a integridade e precisão dos
números da companhia.
Responsável por garantir a execução destas atividades dentro dos prazos definidos
pela diretoria e pelos calendários da matriz em UK, buscando sempre otimização
dos processos para atingir os timelines com produtividade.
Deverá atuar com visão integrada dos processos a contabilidade: Ativo Fixo,
Entrada de Notas Fiscais, Contas a Pagar, Faturamento, Contas a Receber, Folha de
Pagamento, Cash Management, Intercompany, etc.
Assegurar que os processos estejam alinhados as melhores práticas e que a cultura
de serviços aos clientes internos é impulsionada.
Deverá identificar e implementar melhoria contínua em eficiência e controles na
execução dos processos transacionais, alinhar a padronização global, visando
alavancagem das estruturas, sistemas e processos.
Contratação CLT + Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Médica, Assistência
Odontológica, Seguro de Vida, PPR e Previdência Privada.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1400470/analista-decontabilidade-senior#sthash.bSYuieWj.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Financiero Sênior
Código da vaga: v1400232
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
- Análise e conciliação detalhada de todas as operações financeiras entre nossos
clientes e seus fornecedores para identificação de perdas ocorridas no ciclo de
compras e pagamentos.
- Interface com as áreas comercial e financeira dos clientes, visando: esclarecer
eventuais dúvidas, obter informações e liberar a emissão das cobranças.
- Notificação da cobrança ao fornecedor, prestação de esclarecimentos ao mesmo,
conciliação de informações e habilidade de negociação para fechamento do
processo dentro do prazo estabelecido.
- Manuseio diário de grandes volumes de informações em Access e Excel.
Necessário ter experiência em empresas do ramo de varejo, ou fornecedores para
varejo.
Excel (Procv, Proc, tabela dinâmica, gráficos, Soma-Se).
Inglês avançado.
Faixa salarial R$4.500,00, remuneração variável por atingimento de metas, jornada
de 40 horas semanais, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale
refeição e políticas para reembolso de idioma, informática e estacionamento.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1400232/consultor-financeirosenior#sthash.iYu0n7pO.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Jurídico - Fortaleza
Descrição Detalhada
Porte da empresa: Grande
Atividades:
Analisar todos os tipos de contrato passado ao jurídico, verificando a sua execução.
Prestar suporte na elaboração de pareceres de determinados casos jurídicos das
matérias ambientais, trabalhistas e cíveis.
Monitorar as atividades dos escritórios de advocacia terceirizados.
Auxiliar o departamento de pessoal para escolha de preposto e testemunha para
audiências trabalhistas, além de ajudar na verificação de documentos.
Realizar controle da pauta de audiências para conferência junto aos
colaboradores/escritório terceirizados.
Atender dúvidas dos colaboradores, quando solicitado.
Prestar auxílio técnico na contratação de seguros e garantias das empresas do
grupo.
Cumprir com os controles internos (políticas, normas e procedimentos) do setor
jurídico, garantindo que os mesmos estejam em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pelos diretores e pelas normas legais.
Estar em constante atualização com a legislação vigente do país.
Auxiliar no fornecimento da informação necessária para o embasamento da tomada
de decisão na operação da empresa, no âmbito jurídico.
Prestar suporte na elaboração e entrega do resumo contratual para o gestor da
obra.
Levantar os indicadores do setor.
Requisitos:
Ensino superior completo ou em andamento (8º semestre), no curso de direito.
Conhecimento no pacote Office.
Noções de legislação trabalhista (municipal, estadual e federal) e noções de direito
civil, empresarial e trabalhista.
Comunicação fluente e eficaz, negociação, visão sistêmica, foco no cliente e foco
em resultados.
Com experiência na função.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Advogado Cível - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Atividades:
Atuar no setor de seguros gerais, com contencioso cível.
Atuar com peticionamento de prazos, realização de audiência, relatórios e
atendimento ao cliente em escritório jurídico.
Requisitos:
Experiência na área cível.
Carteira da OAB ativa.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Convênio Médico
Forma de contratação: Autônomo
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Advogado Trabalhista - Campinas
Descrição Detalhada
Atividades:
Realizar todas as atividades pertinentes a um (a) advogado (a) trabalhista do
seguimento do transporte
Requisitos:
Ter conhecimento e experiencia com a área trabalhista
Ter trabalhado em empresas de transporte será um diferencial.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
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
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Advogado Trabalhista - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Atividades:
Realizar audiências, defesas, recursos, orientar preposto, acompanhamento e
cumprimento de prazos.
Conhecer legislação e prática processual trabalhista.
Requisitos:
Ensino superior.
Desejável pós-graduação.
Inglês - avançado
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.
www.cadernonacional.com.br

Especialista Jurídico - São Paulo
Descrição Detalhada
Porte da empresa: Multinacional
Atividades:
Assegurar que as questões jurídicas organizacionais estejam de forma adequada
Requisitos:
Experiência em direito trabalhista e contratos
Inglês avançado / 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

Assistente Administrativo Financeiro - Belo Horizonte
Descrição Detalhada

Segmento: construção civil
Região / Bairro: Floramar
Atividades:
Realizar serviço de contas a pagar e receber, conciliação bancária, controle de folha
de pagamento e arquivo, conferência de cartões, fechamento de caixa e demais
tarefas pertinentes ao cargo.
Requisitos:
Residir na região
Vaga feminina
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 Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Assistente de Departamento De Pessoal - Niterói
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Centro
Atividades:
Confecção de folha de pagamento, férias, 13º, rescisão, encargos (INSS,
FGTS/Sefip, icp, PIS, ir) rais, Dirf.
(funcionários com experiência em departamento de pessoal de condomínio, favor
destacar no email).
I
Requisitos:
Conhecimento em Alterdata
Indispensável ter experiência
Informar se possui experiência em departamento de pessoal de condomínio
Residir em Niterói ou são Gonçalo
Vaga feminina
Dias da Semana: De segunda-feira a sábado
Horário / Período:
Comercial
Trabalha aos sábados
A empresa oferece:
Salário: de R$1501,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Refeição, Convênio Médico, Vale Refeição, Convênio Médico, Vale
Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Recursos Humanos - Barueri
Descrição Detalhada
Segmento: tecnologia
Atividades:
Realizar atividades de recrutamento e seleção, como head Hunter, entrevistas
comportamentais, triagem de currículos e alinhamento de vagas com os gestores.
Requisitos:
Desejável experiência como analista de Rh na área de ti
Ensino superior completo.
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 Administrativo - Campinas
Descrição Detalhada
Atividades:
Atendimento ao colaborador, admissão de mão de obra temporária, controle de
planilhas, atendimento de rescisão, organização de arquivos.
Requisitos:
Superior em recursos humanos, noções básicas de contrato temporário.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta Básica Vale Alimentação, Cesta Básica, Vale Alimentação, Vale
Transporte.
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Auxiliar Administrativo Financeiro - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência com contas a pagar e receber.
A empresa oferece:
Salário: R$ 1200,00
Benefícios: refeição no local + VT.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista de Recursos Humanos Júnior - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: financeiro
Requisitos:
Experiência com recrutamento e seleção, inglês fluente e boa comunicação.
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

Psicóloga Selecionadora - Taubaté
Descrição Detalhada
Requisitos:
Necessário ensino superior completo em psicologia.
Crp ativo.
Necessária experiência com recrutamento e seleção.
Experiência com realização de entrevistas e dinâmicas de grupo.
Experiência em aplicação de testes psicológicos (AC, quati, pelo).
Experiência com elaboração de laudos e parecer de entrevista.
Experiência com atendimento ao publico e clientes.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:

Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Analista Contábil - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Recebimento dos processos.
Realização do cálculo/parecer contábil referentes a processos judiciais, com maior
volume na esfera trabalhista.
Requisitos:
Graduação completa em ciências contábeis.
Domínio do pacote Office.
Conhecimento em sistemas.
Conhecimento e experiência em cálculo judicial trabalhista.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: de R$1501,00 à R$2000,00
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Alimentação, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Contador - Itupeva
Descrição Detalhada
Atividades:
Efetuar análise, classificação e conciliação contábeis e financeiras, através de
relatórios do sistema, garantindo a confiabilidade dos números apresentados.
Elaborar relatórios por meio do sistema para as análises de lançamentos de
despesas, custo, faturamento, entre outros.
Executar os processos relacionados aos pagamentos e recebimentos da empresa
para manutenção da integridade do sistema erp

Apoiar a equipe da área em auditoria interna e externa, com o papel de trabalho do
setor, a fim de apresentar informações necessárias para a validação dos dados
auditados.
Digitar e apropriar as despesas mensais.
Através de documentos hábeis, refletindo a real situação das demonstrações
contábeis e financeiras.
Preparar documentos mensais de conciliação através de planilhas eletrônicas, a fim
de compor o resultado das contas do balancete.
Requisitos:
Formação superior (ciências contábeis)
Domínio em micro siga
Ter Excel avançado
Ter experiência em indústria (de preferência indústria automotiva).
Conhecimentos na área de custos industriais, inventário e relatórios.
Profundos conhecimentos na área fiscal
Obrigações acessórias
Conhecimentos na área contábil, conciliação.
Capacidade de trabalhar sob pressão
Ter pro? Atividade
Bom relacionamento interpessoal e em equipe.
Sistema micro siga - totvs.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta Básica, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Seguro de Vida,
PLR, Cesta Básica, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Seguro de Vida, PLR,
Estacionamento, Cesta Básica, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Seguro de
Vida, PLR, Cesta Básica, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Seguro de Vida,
PLR, Estacionamento, Vale Transporte.
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Gerente de Controladoria - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Segmento: saúde
Requisitos:
Superior em ciências contábeis, com crc ativo.

Pós graduação em gestão de empresas de saúde e hospitais, controladoria, custos
e/ou áreas afins.
Ter experiência recente na gestão de controladoria em saúde
Conhecimento em tributos, conciliações, balanços e balancetes e legislações
pertinentes.
Conhecimento nas exigências da ans (peona)
Vivência nos erps totvs ou tasy
Disponibilidade para viagens
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

AUX ADMINISTRATIVO
REQUISITOS DA VAGA:
Ensino médio completo;
ATIVIDADES:
Cálculo de sinistros, contratos e contratações, resolução de problemas direto com a
seguradora, cotações e demais rotinas pertinentes à função.
DADOS DA VAGA:
Salário: R$ 1.550,00
Benefícios: VT, VR (R$35,00), Plano de saúde e Plano odontológico.
Horário de Trabalho: Segunda a sexta-feira, das 08h00minhs às 17h00minhs.
Interessadas e dentro do perfil enviar email para: contato@urlx.provisorio.ws com
o assunto: AUX ADMINISTRATIVO

AUXILIAR FISCAL / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Iluminação está com uma vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Suporte ao departamento Financeiro.
Requisitos: Fiscal, ICMS, Impostos Municipais e Federais, Classificação Fiscal...
Salário: R$ 1.500,00

Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição 18,00 por dia, Seguro de Vida,
(Assistência Médica e Odontológica após Experiência).
Observações: Residir em Valinhos/Vinhedo. Ter Conhecimento na área fiscal.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh@vieceliefurlan.com.br com a sigla Fiscal no campo assunto até o dia
10/09/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Fiscal no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUXILIAR DE RH / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar o Depto. De RH e DP; Atividades de arquivo; Selecionar
currículos; Agendamento com candidatos; Atuar no processo seletivo; Controle de
exames médicos; Controle de folhas de ponto; Controle de planilhas; Atendimento
telefônico; Treinamento e integração de novos funcionários;
Requisitos: Experiência na área de Recursos Humanos; Disponibilidade para início
imediato; Residir somente em Campinas; Preferencialmente habilitado (a/b);
Salário: R$ 1.250,00
Benefícios: VT + VR + Bônus
Observações: Horário de trabalho das 08h00 às 17h48 de segunda à sexta-feira
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagas0916@gmail.com com a sigla RH no campo assunto até o dia 15/09/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de RH no Emprega Campinas. São 100% grátis!

COORDENADOR (A) RH / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Empresa de Médio porte no ramo de produção de peças e utensílios para carro
busca profissional está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS.
Responsabilidades: Ira atuar na área de recursos humanos nas atividades de
recrutamento e seleção de pessoal, benefícios, cargos e salários, gestão de I.S. O
9001-2008, programas de segurança do trabalho PPRA e PCMSO e outras
atividades inerentes do setor.
Requisitos: Superior em Administração/Gestão de Recursos Humanos/Serviço
Social /Psicologia Curso de Informática Word/Excel/Power Point Cursos de Gestão
de Pessoa e I.S. O 9001-2008.
Salário: a combinar
Benefícios: será mencionado no ato da entrevista
Observações: favor mencionar pretensão salarial

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Aline para o email atrusrh@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia 10/09/2016.
Veja outras vagas de Coordenador (a) RH no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSISTENTE DE COBRANÇA
Oportunidade para ASSISTENTE DE COBRANÇA
Local: São Paulo – SP
Remuneração: R$ 1.400,00 + Benefícios
Requisitos:
- Ensino médio completo;
- Experiência com cobrança, negociações de dividas, baixa de títulos, boletos e
cartório;
- Habilidades no Pacote Office;
- Fácil acesso à região da Lapa - São Paulo - SP.
Para PARTICIPAR do PROCESSO SELETIVO: CADASTRE o seu CURRÍCULO e
CANDIDATE-SE a vaga código 3933
Acesse >> www.sprinter.com.br
Acompanhe nossa página - www.facebook.com/SprinterRH
Siga-nos no Twitter - @Sprinter_rh
*Não recebemos currículo por e-mail, para participar dos processos seletivos,
cadastre-se gratuitamente e acompanhei o Painel de Vagas, atualizações em tempo
real.

ANALISTA DEPARTAMENTO DE PESSOAL / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Empresa na área contábil que dá suporte principalmente a clientes de médio e
grande porte. Está com uma vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: Responsável por elaborar os relatórios que auxiliem no
gerenciamento da área, estabelecer planos de trabalho programando os serviços
conforme a demanda apresentada, Atuar todas as rotinas do departamento de
pessoal, mas focar no fechamento da folha através do Protheus. Também irá
controlar todas as obrigações acessórias exigidas. Conhecer a rotina de
Departamento De Pessoal / Trabalhista: admissão, demissão, férias, fechamento do
ponto eletrônico, controle dos afastados, fechamento da folha de pagamento,
cálculos rescisórios, homologação.
Requisitos: Ter experiência em DP espacialmente na parte de fechamento de folha
através do sistema Protheus, Formação superior completa ou em andamento em
ciências contábeis.

Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte, Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência
Odontológica, Tíquete Alimentação.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Karla Perini para o
e-mail recrutamento@perfilconsulting.com.br com a sigla ANADP no campo assunto
até o dia 15/09/2016.
Veja outras vagas de Analista Departamento De Pessoal no Emprega Campinas. É
100% grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / MOGI MIRIM / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. Está com uma vaga(s) em aberto para
MOGI MIRIM / SP.
Responsabilidades: TODA ROTINA ADMINISTRATIVA EM GERAL. CONTATO COM
CLIENTES.
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO. INFORMÁTICA AVANÇADA.
Salário: a combinar
Benefícios: A COMBINAR
Observações: INTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO COM PRETENSÃO SALARIAL AO
E-MAIL QUE SEGUE ABAIXO.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Alexia para o email rhmaior2@gmail.com com a sigla ADM no campo assunto até o dia
30/09/2016.
Veja outras vagas de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO no Emprega Campinas. São
100% grátis!

ASSISTENTE ADM TEMPORÁRIA / CAMPINAS / SP / 4 VAGA(S)
RANDSTAD está com quatro vagas(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atendimento aos alunos, triagem, conferência e organização de
documentos, dentre outras.
Requisitos: Experiência com atendimento ao público; ensino médio completo.
Salário: R$ 1.100,00
Benefícios: VR (R$ 17,00 ao dia) + VT.
Observações: Vaga temporária, previsão de contrato de 15 a 30 dias. Horário:
08h00 às 16h00 ou 14h00 às 22h00.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Amanda para o email selecao.campinas@randstad.com.br com a sigla ASSIS ADM COM no campo
assunto até o dia 15/09/2016.
Veja outras vagas de Assistente Adm Temporária no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
MAC está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Auxiliar nas rotinas administrativas da empresa
Requisitos: Ter experiência com atendimento ao público e rotinas administrativas,
pagamento de contas, entrada e saída de materiais.
Salário: R$ 1.300,00
Benefícios: VT, VR.
Observações: Enviar CV com foto
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Manoel para o email vagasempregormc02@gmail.com com a sigla Aux no campo assunto até o dia
30/09/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emp rega Campinas. São 100%
grátis!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviços de manutenção está com uma vaga(s) em aberto
para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Realizar rotinas administrativas com foco em RH, Financeiro e
Planejamento.
Requisitos: Superior Completo ou Cursando Recursos Humanos/Administração
Conhecimentos em recrutamento e seleção, admissão, controle de ponto, férias,
notas fiscais...
Salário: R$ 1.800,00
Benefícios: Assistência Médica - Assistência Odontológica - Vale Refeição
Observações: Ter veículo próprio. Disponibilidade para viagens. Residir em
Campinas.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Jéssica para o email vagas.manserv2016@gmail.com com a sigla ADM no campo assunto até o dia
16/09/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Buscamos candidatos (as) com os seguintes requisitos:
·ENSINO SUPERIOR CURSANDO OU COMPLETO EM ÁREAS CORRELATAS;
·DESEJÁVEL EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM EMPRESAS DE O SEGMENTO
HOSPITALAR;
·BONS CONHECIMENTOS EM PACOTE OFFICE;
Atividades: Atuará com rotinas administrativas.
Descrição da vaga:
Salário: R$ 1.090,00
Benefícios: Vale transporte + Plano de saúde + Plano Odontológico + Alimentação
no local.
Local de trabalho: Zona Sul / RJ
Horário: Seg à Sex – (7h às 17h)
OS (AS) INTERESSADOS (AS) DEVEM ENVIAR O CURRÍCULO PARA:
redehospitalar@afamar.com.br
Não se esqueça de colocar no Assunto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / VALINHOS / SP / 1 VAGA(S)
Grupo LC está com uma vaga(s) em aberto para VALINHOS / SP.
Responsabilidades: Atender telefone, ajudar na organização do escritório.
Requisitos: Não é necessário experiência na função.
Salário: a combinar
Benefícios: refeição + VT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Grupo LC para o
e-mail selecao1. jundiai@lc-grupo.com.br com a sigla ADM no campo assunto até o
dia 01/10/2016.
Veja outras vagas de Assistente Administrativo no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AMERICANA / SP / 1 VAGA(S)
Supermercado Falcão Americana SP está com uma vaga(s) em aberto para
AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Administrar os preços das mercadorias nas entradas de nota
fiscal Habilidade em emitir boletos Agendamento e criação de remessas para envio
do banco (contas a pagar) Gerar remessa de recebimento ao banco (contas a
receber) Controles bancários de cheques e recebimentos de Cartões e vendas a
prazo Acompanhar créditos referentes as notas fiscais de devolução de
fornecedores fechamento, administração, finalização e encerramento de vendas no
PDV Organizar extratos bancários de cartões para serem enviados para
contabilidade lançamentos de NF.
Requisitos: Conhecimento em analise de Nota Fiscal de fornecedor Graduada em
Administração de Empresas ou cursando 6º semestre Residente em Americana ou
Santa Barbara D\' Oeste
Salário: a combinar
Benefícios: Plano odontológico após a efetivação
Observações: Pedimos candidatura somente com experiência comprovada Não
temos vagas para outros departamentos no momento
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Saulo para o email rh@supermercadofalcao.com.br com a sigla SF - Aux no campo assunto até o
dia 15/09/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar Administrativo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

RECEPCIONISTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de recrutamento e seleção está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atendimento ao cliente pessoalmente e ao telefone, digitação
de documentos internos, ligações para confirmação de agenda dos clientes e
realização de /organização interna da empresa.
Requisitos: Atendimento ao cliente pessoalmente e ao telefone, pacote Office, ter
agilidade na digitação, ter boa comunicação e saber lidar com as adversidades.
Salário: R$ 950,00
Benefícios: VT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Recursos
Humanos para o e-mail vagas@cullinanassessoria.com.br com a sigla RECJJ no
campo assunto até o dia 10/09/2016.
Veja outras vagas de Recepcionista no Emprega Campinas. São 100% grátis!

ASSIST ADM/FINANCEIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
G.FIN, empresa especializada na área financeira, está com uma vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: O candidato atuará em rotinas administrativas e financeiras em
geral: » Impressão de Nfe; » Conciliação Bancária; » Cobrança; » Envio de
Documentos à Contabilidade.
Requisitos: » Formado ou cursando técnico ou superior na área; » Ter experiência
nas funções exigidas; » Ter prática em Microsoft Office; » Ser organizado e
pontual; » Ter bom português falado e escrito; » Ter facilidade de se expressar.
Salário: a combinar
Benefícios: » Vale Transporte, » Vale Refeição, » Possibilidade de crescimento na
empresa.
Observações: » Local de Trabalho: Alphaville Empresarial Campinas; » Horário de
Trabalho: Segunda à Sexta das 08h00min às 17h00min; » Informar a Pretensão
Salarial.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh@gfin.com.br com a sigla ADM no campo assunto até o dia 30/09/2016.
Veja outras vagas de ASSIST ADM/FINANCEIRO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Advogado
Código da vaga: v1399700
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Setembro de 2016
Atividades:
Conhecer e interpretar normas gerais do Direito, principalmente normas de
proteção ao consumidor, legislação de saúde suplementar, Direito civil em geral, e
normas de processo civil;
Orientar internamente a necessidade de providências decorrentes dos processos
(liminares informações ou outras);
Preparar e apresentar defesas, impugnações, recursos e petições em geral, zelando
para o cumprimento dos prazos;
Acompanhamento de publicações no diário oficial e providências de andamento
respectivas;
Sugerir acordos quando entender cabíveis;
Comparecer em audiências, providenciando a presença de prepostos e testemunhas
quando for o caso.
Benefícios:
Assistência médica para dependentes (filhos e cônjuges) e agregados (pais e
sogros), assistência odontológica, seguro de vida em grupo, garantia de assistência

funeral, participação nos resultados, empréstimo pessoal consignado, valetransporte ou reembolso de estacionamento, auxílio creche, auxílio afastamento,
vale-refeição e convênio com instituições de ensino.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1399700/advogado#sthash.SYAh1eGv.dpuf
www.vagas.com.br

Advogado Sênior
Código da vaga: v1400681
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Área: Gerência Jurídica Regulatória
Missão do cargo: Responsável pelos assuntos de natureza concorrencial (direito
econômico / antitruste) visando uma atuação preventiva / consultiva com relação a
questões que possam ter impacto concorrencial. Atuação na defesa de eventuais
processos e procedimentos administrativos a fim de garantir os interesses da
empresa.
Principais atividades:
Orientar a empresa quantos aos procedimentos recomendáveis ou não à luz da
legislação brasileira de defesa da concorrência.
Atuar, em conjunto com escritórios e consultores externos, na submissão de atos
de concentração econômica e na defesa de processos e procedimentos
administrativos para apuração de eventuais infrações à ordem econômica.
Elaboração de manifestações ou respostas a ofícios na qualidade de terceira
interessada quando cabível ou quando provocado pelo CADE e demais autoridades
do SBDC.
Acompanhar constantemente a jurisprudência do CADE e de autoridades
concorrenciais e regulatórias de jurisdições estrangeiras.
Escolaridade: Graduação em Direito
Idiomas: Inglês intermediário
Conhecimentos específicos:
Desejável pós-graduação
Experiência em direito concorrencial
Conhecimento em Direito Constitucional e Administrativo
Conhecimento sobre os setores regulados
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1400681/advogadosenior#sthash.2dlx5l3U.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Jurídico
Código da vaga: v1399131
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Setembro de 2016
Coordenador com atuação em contencioso de massa cível. Atividades a serem
desenvolvidas:
- Definir estratégias jurídicas a serem adotadas;
- Orientar equipe técnica de advogados;
- Organizar, controlar e conferir as atividades a serem desenvolvidas direta e
indiretamente.
A atividade da controladoria consiste na execução de todas as atividades jurídicas
administrativas, tais como cadastro dos processos junto à base do escritório,
análise de publicações, agendamento dos prazos, cumprimento de obrigações,
elaboração de relatórios, controle dos protocolos, alimentação do sistema interno
do escritório e clientes e encerramento dos cadastros/processos.
Essas atividades são divididas em subequipes para que os advogados consigam
efetuar seu trabalho de forma segura e de qualidade
Requisitos necessários/ desejáveis:
Ter expertise em contencioso de massa cível preferencialmente de instituições
financeiras;
Ter atuado anteriormente com gerenciamento de grandes equipes;
Capacidade de trabalhar com dinamismo para cumprimento das metas impostas
pelo cliente, bem como estimular e impulsionar a equipe;
Pós-graduação na área de processo civil será um diferencial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1399131/coordenadorjuridico#sthash.4tKl1o79.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1401677
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
Requisitos:
• Formação: Ensino Médio Completo e/ou cursando Superior em Administração
• Idioma(s): Inglês Intermediário (Leitura, Fala e Escrita).
• Informática: Pacote Office - Ênfase em Excel

• Conhecimentos em atividades administrativas, agenda de reuniões, organização
de arquivos físicos e eletrônicos, preparação de relatórios e projetos institucionais,
elaborando gráficos e tabelas.
Competencias necessárias:
• Comunicação
• Comprometimento
• Espírito de Equipe
• Organização
Etapas do Processo seletivo:
• 1ª etapa:
Inscrição. Preenchimento e envio de seu currículo
• 2ª etapa:
Análise dos currículos
• 3ª etapa:
Avaliação técnica (Prova Escrita)
• 4ª etapa:
Entrevistas/avaliações individuais com a Seleção
• 5ª etapa:
Entrevistas individuais com a área
Prazo de inscrição: 04/09/2016 a 10/09/2016
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1401677/assistenteadministrativo#sthash.PwUUxruw.dpuf
www.vagas.com.br

Chefe Administrativo - LOJA 02 - SÃO BERNARDO DO CAMPO SP
Código da vaga: v1401887
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Outubro de 2016
O Chefe Administrativo terá como principais responsabilidades:
•Responder pela elaboração e controle do fundo de caixa rotativo, classificação e
contabilização de vendas, cheques retidos, pagamento de notas fiscais, faturas,
conciliação contábil, assegurando que estejam dentro da norma operacional para
utilização dos mesmos.
•Responder pela guarda, cobrança, protesto e encaminhamento dos cheques
devolvidos por problemas de fundos, comunicando a gerência da loja das
ocorrências diárias.
•Assegurar o cumprimento e aplicação da legislação sanitária e outras, referentes à
operação de restaurantes e cantinas.
Requisitos:
•Superior Completo ou Cursando;
•Vivência nos concorrentes se torna um diferencial;

•Conhecimento em informática e no pacote Office (preferencialmente Excel)
•Disponibilidade de horários, inclusive nos finais de semana;
Comprometimento e relacionamento interpessoal completam o perfil.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1401887/chefe-administrativoloja-02-sao-bernardo-do-campo-sp#sthash.rP4yF6WD.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Código da vaga: v1399574
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Valinhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Setembro de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
• Acompanhar e monitorar processos de rescisão com filiais e parceiros;
• Controlar demandas de atendimento relacionadas aos processos das filiais;
• Criação indicadora diários, semanal e mensal;
• Realização de controles dos indicadores de rotinas do DP;
• Desenvolvimento de plano de ação para mitigar demandas em atraso;
• Realização de interfaces com parceiros, e áreas internas da companhia para a
regularização de demandas;
• Garantir junto à área de DP o envio dos documentos corretos nos devidos prazos;
• Construir cronograma de agendamentos e realizar os agendamentos em órgãos
como MTE e Sindicatos;
• DISPONIBILIDADE TOTAL PARA VIAGENS;
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
- Superior Cursando Administração, Economia, Contabilidade, Recursos Humanos
ou áreas afins.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
• Excel Avançado;
• Generalista em RH com conhecimentos em rotinas trabalhistas;
• Processos de rescisão e homologação;
BENEFÍCIOS
Restaurante na empresa, Vale-Transporte, Assistência Médica, Assistência
Odontológica, Seguro de Vida;
HORÁRIO DE TRABALHO
Segunda a Quinta das 08h às 18h
Sexta das 08h às 17h
LOCAL DE ATUAÇÃO
Corporativo - Valinhos/SP
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1399574/analista-de-recursoshumanos#sthash.ADu1nvdK.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE ADMINISTRATIVO SUPORTE PDV
Código da vaga: v1399377
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Outubro de 2016
Descrição:
• Gerenciar as atividades de aquisição, manutenção, suporte e controle financeiro
de toda área de automação comercial, a fim de garantir a plena operação das lojas
existentes e a inauguração de novas lojas.
Requisitos:
- Superior completo;
- Desejável experiência no segmento varejista.
Benefícios:
- Assistência Médica
- Assistência Odontológica
- Seguro de Vida
- Convênio Farmácia
- Vale-transporte
- Vale-refeição
- Desconto em Compras nas Lojas Próprias
- Parceria com Escolas de Idiomas e Universidades
- Parcerias com empresas de entretenimento.
Remuneração:
CLT (salário a combinar)
Horário de Trabalho:
De segunda a sexta, das 08h às 17h48.
Local de Trabalho:
Vila Olímpia SP
**OBS: Vaga também para Pessoas com Deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1399377/gerenteadministrativo-suporte-pdv#sthash.LijCWYbk.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo
Código da vaga: v1398959
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Data de expiração: 23 de Setembro 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
Br-116, 19740 - loja
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398959/assistenteadministrativo#sthash.kHetHfoK.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
Código da vaga: v1401900
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Outubro de 2016
Necessário conhecimento com Analise demonstração Contábil, Preparação
Demonstrações Contábeis Completas, Atendimento Auditoria: Indispensável (Excel
Avançado): Desejável conhecimento com (SAP BPC) e trabalho em Cias Abertas:
Diferencial inglês.
Formação: Ensino superior em Ciências Contábeis, Administração, Finanças e
Economia (Concluído).
Local de Trabalho: Mogi das Cruzes

Horário: Seg. a Sex. (Comercial c/ disponibilidade).
Atenção candidatos selecionados iram receber contato via e-mail para a
participação no processo seletivo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1401900/analista-dedemonstracao-financeira#sthash.45nfTnjn.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Informações Gerenciais Pleno
Código da vaga: v1401890
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Outubro de 2016
Principais atividades:
Análise de dados de indicadores de gestão de Telecom e DREs Financeiros;
Confecção de relatórios e dashboards;
Automatização de atividades operacionais.
Conhecimentos e experiências necessários:
Exigências:
Experiência em empresas de Telecom, em setores de manipulação de informações
(Planejamento Financeiro, Plan. Comercial, Inteligência de Negócios, BI Operação
ou Faturamento);
Domínio de ferramentas de baixa complexidade para gestão de informações
(Planilhas eletrônicas e Macros, MDB/Access, VB, etc.);
Desejável conhecimento em ERP Microsiga/Protheus;
Desejáveis conhecimentos de atividades de controladoria.
Desejáveis necessários conhecimentos de faturamento e Detraf de Telecom.
Salário + Vale Transporte + Vale Refeição + Assistência Médica + Assistência
Odontológica + Seguro de Vida + Previdência Privada + Participação de Lucros +
50% de Bolsa de Estudos + Academia in company + descontos dos produtos do
grupo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1401890/analista-deinformacoes-gerenciais-pleno#sthash.Tom2mraj.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE CUSTOS SR
Código da vaga: v1401880

Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Outubro de 2016
Necessário conhecimento com Construção e avaliação de indicadores financeiros;
Relatórios Gerenciais; Revisões Contábeis; Elaboração de Budget por unidade de
negócio; Análise de desempenho gerencia e Atendimento ao R.I: Indispensável
(Excel Intermediário para Avançado): Desejáveis conhecimentos com atendimento
a auditorias.
Formação: Ensino superior em Ciências Contábeis, Administração, Finanças e
Economia (Concluído).
Local de Trabalho: Mogi das Cruzes
Horário: Seg. a Sex. (Comercial c/ disponibilidade).
Atenção candidatos selecionados iram receber contato via e-mail para a
participação no processo seletivo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1401880/analista-de-custossr#sthash.wjKlm0wm.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Fiscal
Código da vaga: v1399185
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Pinhais / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Setembro de 2016
Atividades:
Analise de documentos de resolução para localização de erros;
Analisar documento de resolução para localizar erros.
Lançar no sistema informações para que o cliente receba o crédito.·.
Orientar o cliente para emissão de notas de devolução.
Receber e analisar documentos de importação para certificar-se dos valores.·.
Elaborar planilha de colunas para lançamentos de nota.
Lançar importação para lançar saldo no sistema;
Lançar documentos de transporte.
Lançamento de informações no sistema para recebimento de crédito;
Orientar o cliente para emissão de notas de devolução;
Recebimento e analise de documentos de importação para conferência de valores;
Lançamento de importação para lançar saldo no sistema;
Benefícios: Vale-transporte, refeição no local, vale alimentação, plano médico,
plano odontológico, convênio farmácia.
Requisitos: Cursando superior em Contábeis, experiência anterior na área.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1399185/assistentefiscal#sthash.X5w0Wjbx.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Financeiro
Código da vaga: v1399547
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 29 de Outubro de 2016
Conhecimentos:
Possuir conhecimentos contábeis e financeiros relacionados ao processo de
faturamento como: reconhecimento de receitas, cálculos e contabilização de
provisões para faturamento.
Experiência em processos comerciais e financeiros aplicados aos contratos junto a
clientes tais como: condições de pagamento, preço, cláusulas de take or pay,
multas e juros, etc.
Possuir conhecimento em receita fiscal, análise de contrato para potencial
cobrança.
Experiência em fechamento contábil.
Excel intermediário.
Inglês intermediário e espanhol básico (será testado).
Ensino Superior Completo
Requisitos
Experiência na área financeira com conhecimentos em toda rotina contábil.
Experiência na extração de base de dados e elaboração de relatórios gerenciais.
Experiência na análise e revisão de contratos e acordos comerciais.
Excel intermediário.
Inglês intermediário e espanhol básico (será testado).
Ensino Superior Completo em Economia, Contabilidade e/ou Engenharia de
Produção.
Benefícios:
Assistência Médica e Odontológica
Seguro de Vida;
Vale Refeição R$ 22,00
Vale Transporte;
Previdência Privada
Local de Trabalho: Zona Norte
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1399547/analistafinanceiro#sthash.ZLMDXgsA.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Código da vaga: v1399286
Nível hierárquico: Auxiliar/Operational
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 28 de Setembro de 2016
Atribuições do cargo:
•Rotinas Contábeis e Administrativas;
•Lançamentos Contábeis;
•Conciliações Bancárias;
Requisitos necessários:
•Escolaridade: Ensino Médio Completo;
•Experiência na área Contábil;
•Cursos na área Contábil;
•Experiência em Excel;
•Conhecimento de rotinas administrativas;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1399286/auxiliar-decontabilidade#sthash.64X4J18a.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar Financeiro
Código da vaga: v1399422
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 28 de Setembro de 2016
Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Conhecimento em Excel básico será considerado diferencial;
- Organização, comprometimento, bom relacionamento interpessoal e capacidade
de trabalhar em equipe.
Principais Atribuições do Cargo:
- Realizar serviços externos de pagamentos bancários, entrega de documentações,
entre outros;
- Arquivar documentos;
- Operar as máquinas de xérox e reciclagem;
- Entregar e recolher documentos internos;
- Atender as demandas dos demais departamentos;
- Executar outras atividades de mesma natureza e complexidade, de acordo com a
necessidade da área.
Local de Trabalho:
São Cristóvão/RJ
Remuneração:
Salário + benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1399422/auxiliarfinanceiro#sthash.HINWvs5i.dpuf
www.vagas.com.br

ALIMENTAÇÃO

Nutricionista (UAN)
Código da vaga: v1389651
Nível hierárquico: Gerência
Local: Amparo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Outubro de 2016
Será responsável pela administração de restaurante industrial, com as seguintes
atividades:
• Supervisionar compras;
• Supervisionar recepção de gêneros;
• Supervisionar controle de estoques;
• Transmitir instruções à equipe;
• Supervisionar pessoal operacional;
• Supervisionar prepara de refeições;
• Supervisionar distribuição das refeições;
• Executar procedimentos técnico-administrativos;
• Participação na elaboração e mudanças no cardápio;
• Efetuar controle higiênico-sanitário;
• Controle de higiene dos alimentos no recebimento/armazenamento e distribuição.
Requisitos:
• Formação superior completa em Nutrição com CRN ativo;
• Experiência em cozinha industrial
• Desejável residir em Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Serra negra, Monte Alegre,
Santo Antônio de Posse, Holambra.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1389651/nutricionistauan#sthash.cCFyaiHK.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE COZINHA/CHAPEIRO / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Franquia de alimentação Griletto localizada na praça de alimentação do Shopping
Parque das Bandeiras em Campinas. Está com 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!

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!

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!

PROCURO/ BICO FREE LANCE / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
VALMIR LIMA está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: GARÇOM/SEGURANÇA/FREE LANCE EM FAST FOOD
Requisitos: PROATIVO, TRABALHO EM EQUIPE EXPERIENCIA EM BUFES E
EVENTOS.
Salário: a combinar
Benefícios: A COMBINAR
Observações: DISPONIBILIDADE AS SEXTAS A PARTIR DOS 19 HORAS SÁBADOS A
PARTIR DAS 13 (CAMPINAS E REGIÃO COM VEICULO PRÓPRIO)
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de VALMIR para o email valmirlima86@gmail.com com a sigla BICO-FREE LANCE no campo assunto até
o dia 30/12/2016.
Veja outras vagas de procuro/ bico free lance no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Especialista de Qualidade
Código da vaga: v1392312
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Principais desafios:
Assegurar a segurança alimentar dos projetos e de forma proativa liderar iniciativas
de qualidade do produto e de segurança alimentar;
Identificar, gerenciar e resolver problemas significativos de qualidade do produto
desenvolver e liderar plano de ação corretiva;
Fornecer liderança de qualidade pró-ativo ao longo do processo de Qualidade
(Quality as designed, Quality as Manufacture, Quality as consumed);
Liderar e suportar melhorias na qualidade dos produtos e redução de custos
(HMM);
Suportar / proporcionar qualidade organizacional, segurança alimentar e / ou
formação de regulamentação, conforme necessário;
Fornecer suporte para a planta conforme necessário para garantir que todas as
necessidades sejam atendidas em QRO;
Garantir a proteção da marca, gerenciar reclamações e casos que devem ser mais
bem avaliados;
Trazer a voz/opinião do consumidor durante os projetos;
Revisão Early Warning, triagem e relatórios de tendências para auxiliar na detecção
precoce de problemas durante o ciclo de vida do produto.
Requisitos:
Formação superior em Engenharia de alimentos ou áreas afins;
Inglês Fluente;
Espanhol será considerado diferencial;
Experiência na área de Qualidade ou Pesquisa e desenvolvimento de Alimentos;
Conhecimento Programas de Qualidade, Segurança Alimentar,
Saneamento e Ferramentas de Melhoria Contínua;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392312/especialista-dequalidade#sthash.vPZkqfh7.dpuf
www.vagas.com.br

Atendente de Fast Food
Código da vaga: v1392301
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: vinte e quatro
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Atividades: Irá atuar com atendimento ao cliente, preparação de alimentos/bebidas
e organização/limpeza da loja.
Pré-requisitos: Ensino médio completo ou cursando último ano; Não é necessária
experiência profissional.
Benefícios: VT + Refeição no local + Assistência Medica
Horários: Manhã, tarde ou noite.

Local de trabalho: Center Norte e Interlagos
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392301/atendente-de-fastfood#sthash.Rv9Oc7wC.dpuf
www.vagas.com.br

Nutricionista
Código da vaga: v1395269
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Londrina / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Atribuições:
Elaboração de cardápio, análises per captas, receitas.
Requisitos:
Experiência em gestão de Uan, conhecimento em sistemas, preferencialmente
Teknisa.
Benefícios: Alimentação no local vale alimentação, plano de saúde e odontológico.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1395269/nutricionista#sthash.WT2WuUcF.dpuf
www.vagas.com.br

Analista da Qualidade
Código da vaga: v1395298
Nível hierárquico: Pleno
Local: Itabira / MG / BR
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Principais Responsabilidades
•Avaliar o recebimento e expedição das cargas Resfriadas e Congeladas no CD,
aprovando ou recusando de acordo com políticas da companhia.
•Assegurar a correta armazenagem de produtos conforme especificação do
fornecedor.
•Assegurar a limpeza no local de trabalho, principalmente nas áreas de
recebimento e armazenagem dos alimentos.
•Avaliar e adequar o armazenamento da áreas internas de alimentos e
embalagens;
•Garantir organização dos setores de alimentos, higiene dos colaboradores,
controle de pragas, entre outros controles.

•Garantir o correto preenchimento dos registros de controle de qualidade de
mercadorias perecíveis (Temperatura, Cronograma de Limpeza, Controle de Pragas,
etc).
•Dar suporte a área de Controle de Qualidade para desenvolver os projetos
Requisitos Mínimos
•Escolaridade: Ensino Superior ou Técnico. Áreas: Alimentos, Nutrição, Tecnologia
de Alimentos, Engenharia de Alimentos, Médico Veterinário e áreas similares.
•Desejável experiência na área de qualidade do varejo
•Conhecimento intermediário no pacote Office
Disponibilidade para viagens
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395298/analista-daqualidade#sthash.AOxOvq1i.dpuf
www.vagas.com.br

Chefe de Cozinha
Código da vaga: v1395267
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
Função:
Responsável pela elaboração dos cardápios, montagens dos Buffet e
acompanhamento aos líderes de produção e/ou manipulação de alimentos, agindo
de forma a garantir a excelência da qualidade dos produtos e serviços prestados
aos comensais dos restaurantes e refeitórios do resort.
Remuneração:
Salário compatível com o mercado
Refeitório na empresa
Celular da empresa
Vale transporte
Assistência Médica e Odontológica
PPR 2x ao ano
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395267/chefe-decozinha#sthash.P434u6Vn.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Alimentos - LOJA 62 - São Leopoldo / RS
Código da vaga: v1394541

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Leopoldo / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro 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 destinados aos produtos, verificando
também a higiene e limpeza, de modo a zelar pela imagem da loja e manter a
qualidade do atendimento ao cliente;
•Contribuir para a redução de quebras;
•Orientar os demais funcionários de sua área de atuação no desenvolvimento de
trabalhos;
•Acompanhar e assegurar o cumprimento das políticas da empresa quanto 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/v1394541/encarregado-dealimentos-loja-62-sao-leopoldo-rs#sthash.MKL5If6f.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Alimentos
Código da vaga: v1393337
Nível hierárquico: Sênior
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Setembro de 2016
Formação: Engenharia de Alimentos.
CREA: Ativo.
Disponibilidade para residir no interior do estado de São Paulo.
Imprescindível experiência na área de pesquisa e desenvolvimento, condução de
projetos na área de P&D, desenvolvimento de formulações, estudos, interações com
outras áreas (marketing, qualidade, etc), análises físico-químicas.
Idiomas: Inglês Avançado.
Salário: Encaminhar pretensão salarial.
Benefícios: Fretado, convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida,
restaurante no local, PLR.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393337/engenheiro-dealimentos#sthash.pPjS6nUn.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Producao
Código da vaga: v1393645
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasil
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016
Coordenar a fabricação de produtos cárneos derivados de aves, suínos e
industrializados mediante a gestão dos processos de abate, evisceração, cortes,
embalagem, congelamento e industrialização de produtos sobre os aspectos de
qualidade, segurança, custos, rendimento, atendimento e moral, a fim de agregar o
maior valor possível aos produtos, atender volumes de produção dentro de prazos
estipulados, de acordo com especificação e baixo custo.
Requisitos:
Superior Completo nas Áreas de Medicina Veterinária, Administração de Empresas,
Engenharia Química / Produção / Alimentos e Zootecnia.
Experiência anterior em Produção na área de alimentos
Conhecimentos Específicos/ Habilidades
Ferramentas de Gestão (5S, SDCA, PDCA).
Gestão de Custos e Orçamentos
Gestão de Estoques
Gestão de Pessoas
Habilidade de Nehttps://epartner. vagas.com. BR/Editavaga-Submit. Associação e
Oratória
Sistemas de Qualidade, ISO 9000 e 14000.
Segurança Alimentar (GMP, PPHO, APPCC).
Ergonomia e Segurança do Trabalho
Legislações Trabalhista, Ambiental e do Ministério da Agricultura e Pacote Office.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393645/coordenador-deproducao#sthash.6VWRwsl4.dpuf
www.vagas.com.br

Cozinheiro (a)
Código da vaga: k4231-93
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: sete
Data de abertura: 19/08/2016
Previsão de encerramento: 26/10/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2b7wxRo

COPEIRA (O)
Código da vaga: v1397295
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
REQUISITOS
• Formação: Ensino Médio Completo
• Experiência: Com atendimento ao público
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Responsável por fornecer lanches, cafés, águas, entre outros aos clientes, bem
como pelo preparo do chá e café, sempre priorizando o bom atendimento e a
satisfação do cliente.
INFORMAÇÕES:
• Local de trabalho: O30 - ASA SUL II
• Horário de trabalho: 07h00min às 19h00min
• 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/v1397295/copeirao#sthash.g270mxjI.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Cozinha
Código da vaga: v1368426
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Salvador / BA / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 22 de Setembro de 2016
Conduzir e garantir que a equipe da cozinha execute as atividades cumprindo as
normas e os procedimentos de padrão de produtos e as orientações da segurança
alimentar.
Garantir a qualidade e a rapidez na preparação dos produtos.
Necessário vivência no segmento de alimentação, cozinha industrial e produção de
alimentos. Habilidades para liderar equipe.
Salário a combinar.
Necessário disponibilidade de horário para trabalhar sábado, domingo e feriado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368426/encarregado-decozinha#sthash.evs76ROm.dpuf
www.vagas.com.br

Nutricionista
Código da vaga: v1396700
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Setembro de 2016
Atividades:
Acompanhamento do refeitório (cardápios, controle de refeições, organização,
limpeza e segurança alimentar) da unidade que será responsável.
Acompanhamento dos setores de produção da loja/unidade.
Acompanhamento da manipulação de alimentos dos setores da loja, visando a
segurança alimentar e controle de qualidade dos produtos.
Acompanhamento/controle de validade dos produtos da loja em geral.
Salário: R$ 2.739,00
Benefícios: VT + Refeição no local + Plano de Saúde + Plano Odontológico + Cesta
Básica (após três meses) + Seguro de Vida.
Horário: 44 horas semanais (à combinar) - Segunda à sexta
Local de trabalho: Leblon/ RJ.
Possuir experiência mínima de um ano na área de Produção e controle de
qualidade. Aceitamos experiência com estágio nestas áreas.
Necessário estar com o CRN ativo.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1396700/nutricionista#sthash.ZYvOzrnP.dpuf
www.vagas.com.br

PADEIRO/CONFEITEIRO / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
DONA BOLEIRA está com uma vaga(s) em aberto para campinas.
Responsabilidades: PREPARO DE MASSAS, COBERTURAS E DECORAÇÃO DE BOLOS.
Requisitos: MAIORES DE 25 ANOS, QUE MOREM NA REGIÃO DO EXTRA ABOLIÇÃO
OU SHOPING PRADO. CONHECIMENTO NA AREA
Salário: a combinar
Benefícios: VT
Observações: DE SEG A SAB DAS 07h00min/16h00min COM UMA HORA DE
ALMOÇO - SALARIO = PISO DA CATEGORIA
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de ADRIANA para o
e-mail CONTATO.DONABOLEIRA@GMAIL.COM com a sigla PADEIRO no campo
assunto até o dia 30/09/2016.
Veja outras vagas de Padeiro/confeiteiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Engenheiro de Alimentos (foco Aplicação)
Código da vaga: v1398849
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Cliente: Indústria situada na RMC - Região Metropolitana de Campinas.
Requisitos:
• Formação superior em Engenharia de Alimentos (preferencialmente), Engenharia
Química, Química ou afins;
• Mestrado na área de Alimentos é altamente desejável;
• Inglês Fluente (imprescindível completar o teste de inglês disponibilizado pelo
vagas.com que consta como "opcional");
• Mandatório ter atuado previamente em indústrias do segmento: químico ou
alimentício.
Atribuições do cargo:
• Forte atuação em laboratório, com foco em aplicações de alimentos acabados.
• Suportar e apoiar a linha de produtos ou desenvolver novos produtos e
aplicações.
• Avaliar e aperfeiçoar as soluções dos produtos analisando as fórmulas para
fornecer as devidas funcionalidades dos alimentos acabados.
• Analisar a utilização da MP em aplicações de bebidas, podendo adicionalmente
incluir aplicações em frutas, lácteos, condimentos e confeitaria.
• Desenhar e executar experimentos, analisar amostras e baseado nos resultados
programar as próximas etapas.
• Documentar os resultados dos experimentos de maneira organizada e conforme
procedimentos.
• Assegurar que os projetos serão concluídos no tempo hábil, utilizando os
ingredientes apropriados para a funcionalidade necessária e técnicas de
processamento que são adequadas para a aplicação.
• Assegurar que protótipos e documentação fornecida aos clientes atendam aos
padrões de qualidade estabelecidos.
• Participar em discussões técnicas, tanto com time local quanto global para
partilhar conhecimentos e experiências.
• Interagir com a equipe de serviço técnico para apoiar as necessidades do cliente.
• Continuamente desenvolver e aplicar os conhecimentos adquiridos para
aplicações e novos projetos.
Conhecimentos necessários:
• Química e Ciência dos alimentos.
• Pacote office.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398849/engenheiro-dealimentos-foco-aplicacao#sthash.zmihPpSg.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Compras (Perecíveis) Porto Alegre/RS
Código da vaga: v1398141
Nível hierárquico: Gerência
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Profissional será responsável por negociar com fornecedores e realizar compras de
produtos perecíveis para as unidades do negócio, controlar o sortimento de
produtos, fazer gestão de margem/vendas e interagir com as demais áreas.
Necessário possuir Ensino Superior Completo em Engenharia de Alimentos ou áreas
afins, experiência em compras de alimentos perecíveis, disponibilidade para viagens
e CNH B.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398141/gerente-de-compraspereciveis-porto-alegre-rs#sthash.wrFlhjYh.dpuf
www.vagas.com.br

Nutricionista - Gerente de Unidade Operacional I
Código da vaga: v1398118
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: João Pessoa / PB / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Liderança e Gestão de Processos Operacionais de uma Cozinha Industrial;
Liderança de Equipe;
Compras;
Atividades Administrativas;
Realizar treinamentos com equipe;
Cumprir com premissas de Segurança do Trabalho e dos Alimentos, seguir
Processos Operacionais da Empresa.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398118/nutricionista-gerentede-unidade-operacional-i#sthash.ArFGiNNB.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Qualidade de Produto
Código da vaga: v1395718

Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Itu / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Esse profissional pode ficar alocado em qualquer planta da empresa (Brasil).
- Responsável pela implementação dos Controles de Processo que impactam a
qualidade do produto manufaturado, da recepção dos insumos à entrega do
produto acabado a cadeia de distribuição: variáveis de processo, especificações,
inspeções de rotina, ações corretivas quando necessários limites de aceitação /
rejeição, melhoria continua.
- Cumprir com todos os requerimentos da empresa e legais Brasil.
- Auditar na frequência necessária o cumprimento desses processos/programas.
- Liderar o trabalho em conjunto com outras áreas parceiras de negócio
(Manufatura, Compras, Pesquisa e Desenvolvimento, Gestão de Fornecedores, etc)
a fim de assegurar:
1. O uso correto das especificações de material (matérias primas, embalagem,
produto em processo e produto acabado) ao longo da cadeia produtiva;
2. Elaboração de procedimentos e instruções de trabalho para inspeção de produto
em processo;
3. Treinamento e capacitação de operadores e auxiliares nessas rotinas;
4. A capacidade e capabilidade do processo e limites aceitáveis de variação para
cada linha de produto: aceite e rejeição de lote;
5. Reduzir a incidência de produto não conforme e variações de processo através da
implementação de ferramentas de análise estatística de controle de processo e
melhoria contínua (Lean Six Sigma).
6. A correta Gestão de Documentos aplicáveis à área de qualidade como um todo;
7. A certificação (ISO 17025) dos laboratórios centrais e de planta;
8. A administração e o cumprimento do orçamento da área sob sua
responsabilidade.
Pré-requisitos:
- Graduação em Engenharia de Alimentos;
- Desejável experiência como coordenador / gerente de Qualidade em indústria
multinacional de alimentos ou farmacêutica;
- Forte experiência em implementação de Controle de Processo / Segurança do
Alimento em chão de fábrica (alimentos);
- Auditor líder em FSSC 22000, ISO 9001, ISO 17025;
- Domínio de ferramentas de Lean Six Sigma: formação mínima como Green Belt,
desejável Black Belt;
- Lidera e Influência Pessoas;
- Demonstra claramente trabalho em equipe entre áreas;
- Inglês avançado;
- Office avançado desejável.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395718/coordenador-dequalidade-de-produto#sthash.B1rM8fAA.dpuf
www.vagas.com.br

COZINHEIRO (A) INDUSTRIAL.
Hospital de médio porte situado em Niterói busca COZINHEIRO (A) INDUSTRIAL.
Vaga temporária para cobrir "licença maternidade".
Atribuições:
Responsável pela cozinha industrial do hospital e equipe.
Ter experiência de pelo menos um ano na função será um diferencial.
Morar em São Gonçalo ou Niterói será um diferencial.
Benefícios:
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Vale transporte;
Vale alimentação;
Desconto em faculdade;
Desconto em farmácia;
Refeição no local.
Carga Horária:
Plantão 12h/36h - de 7h as 19h
Salário: R$1.324,44 + Adicional de Insalubridade R$ 176,00
Candidatos dentro de o perfil enviar currículo NO CORPO DO EMAIL para
curriculorhniteroi@gmail.com colocando no assunto “Cozinheiro (a)"

GERENTE DE RESTAURANTE (CHOPERIA) PARA TRABALHAR EM BENTO
RIBEIRO (INTENDENTE MAGALHÃES) RJ
Empresa Franquia de uma choperia
Requisitos: Ambos os sexos
Desejável superior completo
Imprescindível: DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO E TER EXPERINCIA ANTERIOR
COM RESTAURANTE E OU CHOPPERIA.
Atividades: Supervisionar e Coordenar restaurante, treinar pessoal da cozinha e
salão se necessitar, Supervisionar recebimento de mercadoria, atender
fornecedores, verificar qualidade dos produtos,
Conferir Organização do Salão, Controlar estoque, gestão da equipe.
Horário: 07h00min ás 15h20min e 14h40min às 23h00min - Escalam (6X1)
Salário R$ 2.000,00 (A combinar)
Os interessados deverão encaminhar currículo no corpo do e-mail e FOTO EM
ANEXO para administrativo@inovacaorh.com.br, colocando no assunto GERENTE DE
RESTAURANTE.

COZINHEIRA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa está realizando processo seletivo para vaga de cozinheira. Restaurante
Será Inaugurado está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Preparar pratos servidos pela casa, cuidar da cozinha e do
ambiente de trabalho.
Requisitos: Cozinheira Atuará no preparo de alimentos, montagem dos produtos,
pratos e demais funções.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Que more em Campinas. Para trabalhar em dias e horários á
combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Carlos para o email saborlegalrestaurante@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
30/09/2016.
Veja outras vagas de Cozinheira no Emprega Campinas. São 100% grátis!

COZINHA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Battataria Suíça Barão Geraldo está com uma vaga(s) em aberto para Campinas.
Responsabilidades: trabalho noturno na unidade de barão Geraldo. Experiência na
chapa.
Requisitos: Experiência em cozinha, disponível pra horário noturno, transporte.
Salário: a combinar
Benefícios: transporte e alimentação
Observações: necessita de transporte próprio pra horário noturno.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana Mello para
o e-mail battatariasuicarh@gmail.com com a sigla cozinha no campo assunto até o
dia 29/09/2016.
Veja outras vagas de cozinha no Emprega Campinas. É 100% grátis!

COZINHEIRO DE RESTAURANTE
PARA TRABALHAR EM BENTO RIBEIRO (INTENDENTE MAGALHÃES) RJ
Empresa Franquia de uma choperia
Requisitos: Ambos os sexos
Desejável superior completo

Imprescindível: ORIUNDOS DE RESTAURANTES DE ALTA GASTRONOMIA,
DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO E TER EXPERINCIA ANTERIOR COM RESTAURANTE
E OU CHOPPERIA.
Atividades: Execução de pratos com fichas técnicas, preparo de molhos e sopas,
abastecimento da cozinha, responsável pela checagem do padrão dos produtos.
Horário: 07h00min ás 15h20min e 14h40min às 23h00min - Escalam (6X1)
Salário R$ 1.400,00.
Os interessados deverão encaminhar currículo no corpo do e-mail e FOTO EM
ANEXO para administrativo@inovacaorh.com.br, colocando no assunto
COZINHEIRO.

COZINHEIRA
(Setor administrativo)
Oferecemos:
Salário + vale transporte, refeição no local, café da manhã, assistência ambulatorial
e odontológica, SESC e Seguro de Vida.
A Empresa pede:
Experiência comprovada em Ctps,
Conhecimento em pratos triviais e variado (será testado),
Disponibilidade para trabalhar 06h00min as 16h00min (Shopping Downtown)
Os interessados deverão enviar o currículo, no corpo do e-mail com pretensão
salarial, colocando no assunto COZINHEIRA para: superrhvagas@gmail.com.
Observação: CURRÍCULOS EM ANEXO NÃO SERÃO AVALIADOS.

COPEIRA / MONTE MOR / SP / 1 VAGA(S)
Núcleo Serviços. Está com uma vaga(s) em aberto para MONTE MOR / SP.
Responsabilidades: Servir café, limpeza e conservação do local de trabalho.
Requisitos: Ter experiência na função, ensino fundamental.
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta Básica Vale transporte e Seguro de Vida.
Observações: Residir em Monte Mor, Elias Fausto e Capivari.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh@nucleoservicos.com.br com a sigla COPEIRA no campo assunto até o dia
31/10/2016.
Veja outras vagas de COPEIRA no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUXILIAR COZINHA FOLGUISTA / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
CAMPINAS RH em parceria com Hotel. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Irá fazer montagem de lanches, sopas e pratos de serviço de
Room Service, entrega de pratos e comanda nos apartamentos, montagem do café
da manhã, elaboração de bolos, tortas salgadas, gelatinas, ovos mexidos, limpeza e
organização dos equipamentos, limpeza da cozinha, contagem de estoque,
etiquetagem e manipulação de alimentos.
Requisitos: Ensino fundamental, residir em Campinas ou Paulínia. Disponibilidade
total de horários para fazer turnos variados, manhã, tarde e noite.
Salário: R$ 1.286,00
Benefícios: Vale Transporte, Vale Alimentação (R$ 253,00), Refeição no Local,
Convênio Médico, Adicional Noturno.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sirlene para o email selecao@campinasrh.com.br com a sigla Aux cozinha folguist no campo
assunto até o dia 10/09/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR COZINHA FOLGUISTA no Emprega Campinas. São
100% grátis!

GERENTE DE FAST FOOD / VINHEDO / SP / 1 VAGA(S)
Fast food está com uma vaga(s) em aberto para VINHEDO / SP.
Responsabilidades: Controlar despesas, custos fixos, CMV, contratações, RH. Ter
conhecimento de Planilhas em Excel.
Requisitos: Ter conhecimento de controle de estoque, de CMV, de liderança.
Salário: R$ 2.350,00
Benefícios: Vale transporte e alimentação no local.
Observações: Disponibilidade de horário, finais de semana e feriados. RESIDIR
PROXIMO
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Paula para o email re.ifanger@icloud.com com a sigla G.VND no campo assunto até o dia
10/09/2016.
Veja outras vagas de Gerente de Fast Food no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

GERENTE DE LANCHONETE - VAGA EFETIVA
Selecionamos para rede de lanchonetes: GERENTE - EFETIVO
NECESSÁRIO:

- FÁCIL ACESSO A BARRA
- DISPONIBILIDADE TOTAL DE HORÁRIO
- EXPERIENCIA MINIMA DE um ANO COMO GERENTE DE LANCHONETE OU
RESTAURANTE
- ENSINO MÉDIO COMPLETO (ENSINO SUPERIOR CURSANDO SERIA UM
DIFERENCIAL)
DESCRIÇÃO
- ABERTURA E FECHAMENTO DE CAIXA
- CONTROLE DE FINANÇAS DA LOJA
- RECRUTAR E SELECIONAR FUNCIONÁRIOS
- CONFERIR CARTÕES DE PONTO
- REALIZAR PEDIDOS DE PRODUTOS PARA A LOJA
ESCALA 6X1
SALÁRIO R$ 2.200,00 + VALE TRANSPORTE + 1 LANCHE POR DIA + TICKET CESTA
BÁSICA
INTERESSADAS ENCAMINHAR CURRICULOS PARA O E-MAIL ABAIXO COLOCANDO
O NOME DA VAGA NO ANUNCIO: consultoria.workepower@yahoo.com.br

COZINHEIRO / CAMPINAS E RMC / SP / 2 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com duas vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Será um diferencial ter experiencia em Hotel.
Requisitos: Está sob as responsabilidades de um Cozinheiro coordenar as atividades
relacionadas ao preparo das refeições, acompanhar a evolução dos cozinhados,
executar preparações culinárias simples, fazer o cozimento de legumes, verduras,
saladas, preparar carnes, aves e peixes para cozimento, cortando-os, limpando-os,
pesando-os, separando-os de acordo com porções solicitadas preparando as
refeições sob a supervisão do nutricionista atendendo aos métodos de cozimento e
padrões de qualidade dos alimentos, é essencial que possua iniciativa e inovação.
Salário: R$ 1.500,00
Benefícios: Vale alimentação R$250,00, Assistência médica, vale transporte,
fretado, auxilio creche, plano de carreira dentre outros.
Observações: Vaga CLT, horário de trabalho 12/36. 07hs às 19hs.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Julia para o e-mail
selecao@hmmt.com.br com a sigla Cozinheiro no campo assunto até o dia
10/09/2016.
Veja outras vagas de Cozinheiro no Emprega Campinas. São 100% grátis!

MEIO OFICIAL DE COZINHA / CAMPINAS / 1 VAGA(S)
Empresa no segmento de refeições coletivas está com uma vaga(s) em aberto para
Campinas.
Responsabilidades: Pertinentes ao cargo
Requisitos: Com experiência em cozinha industrial
Salário: a combinar
Benefícios: cm, co, VS, VT, esta, AL.
Observações: Escalam de trabalho 6x1, das sete às 15h20min.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Fabiana para o email gloriamabolicao@gmail.com com a sigla Meio oficial no campo assunto até o
dia 15/09/2016.
Veja outras vagas de Meio oficial de cozinha no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Encarregado de Alimentos e Bebidas
Código da vaga: v1401541
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 02 de Outubro de 2016
Principais atividades:
- Gestão da área de alimentos e bebidas;
- Realizar abertura e fechamento dos pontos de atendimento;
- Gestão de pessoas;
- Atendimento ao cliente e rotinas administrativas das lanchonetes;
- Realizar controle de estoque, pedidos de compras e requisições ao almoxarifado;
- Elaborar relatórios, escalas de folga e promover melhorias nos processos.
Requisitos:
- Vivência anterior na área;
- Disponibilidade para atuar em escala 6x1;
- Conhecimentos no idioma inglês
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1401541/encarregado-dealimentos-e-bebidas#sthash.ueaZUp1B.dpuf
www.vagas.com.br

Cozinheiro - com experiência comprovada
Código da vaga: v1401691
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016
Atuará em ambiente varejista na zona sul.
Importante ter disponibilidade para trabalhar em escala 6X1, horário comercial.
Atividades: atendimento ao cliente, atividades de cozinheiro, organização do local
de trabalho, entre outras atividades pertinentes à função.
Salário: R$1514,00 mais benefícios: assistência médica, assistência odontológica,
refeição no local, vale-transporte, cesta básica, seguro de vida em grupo.
OBS: É NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA COMPROVADA COM MANIPULAÇÃO DE
ALIMENTOS
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1401691/cozinheiro-comexperiencia-comprovada#sthash.jwXVxmDr.dpuf
www.vagas.com.br

Ajudante de Alimentação (Auxiliar de Cozinha)
Código da vaga: v1401073
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Jeceaba / MG / BR
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Descrição das Atividades:
- Auxiliar no preparo de alimentos a serem servidos nos refeitórios, conforme
orientações recebidas e cardápio pré-estabelecido.
- Auxiliar no preparo de saladas e sobremesas, lavar e fatiar frutas.
- Fazer limpeza e organização dos salões de refeição, repondo guardanapos, copos
descartáveis, pães, temperos, bandejas e pratos conforme necessidade.
- Abastecer máquinas de suco e refrigerante, etc.
- Fazer a limpeza e conservação das dependências dos refeitórios, bem como
equipamentos utilizados.
- Servir carnes e sobremesas, conforme necessidade.
- Fazer a reposição de alimentos durante o atendimento, sempre que necessário.
REQUISITOS:
-Disponibilidade de horário (escala de trabalho 12x36)
-Experiência no segmento de alimentação como auxiliar de cozinha e funções
similares
BENEFÍCIOS
- Salário compatível com o mercado, Plano de Saúde e Odontológico coparticipativo, Cesta Básica, PLR, Transporte Subsidiado e Alimentação na empresa.

Acesso a benefícios exclusivos do grupo Vallourec: Fundação Sidertube e
Cooperativa de crédito.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1401073/ajudante-dealimentacao-auxiliar-de-cozinha#sthash.3w8NsbGb.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos.
Código da vaga: v1399653
Nível hierárquico: Gerência
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Setembro de 2016
- Profissional responsável por equipe de 22 profissionais, reportando-se à Diretoria
de Operações.
- Áreas de atuação: Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos, Inovação, Interface
com Assuntos Regulatórios, Qualidade, Fornecedores e Embalagens.
- Experiência em empresas de Alimentos ou Bebidas.
- Formação Superior: Engenharia de Alimentos / Engenharia Química, etc.
Localização: Região de Embu - Guaçu - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1399653/gerente-de-pesquisae-desenvolvimento-de-produtos#sthash.5mxJlKMF.dpuf
www.vagas.com.br

AUTOMOTIVA

Analista de Projetos
Código da vaga: v1398489
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Analista de Projetos - Segmento Automotivo
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Atuação em projetos especiais através da elaboração e cálculos de business case.
Atuação e reporting como PMO de reporting da diretoria de RH, Financeira e
Processos Industriais nos projetos;

Gestão das entregas no projeto e dos processos implementados;
Gerenciamento através de reuniões com as áreas de RH e áreas clientes, definição
e acompanhamento de cronogramas;
Utilização das ferramentas MS Project e EPM como apoio na gestão do projeto;
Responsável pelos processos de organização e reporting da diretoria de RH,
Financeira e Processos Industriais, Estrutura organizacionais, controle de
headcount, implementação e auditoria de normas.
Gestão do projeto através de reuniões semanais com as áreas envolvidas no
projeto e relatórios para a diretoria;
Follow-up do projeto em três frentes trabalho: Mapeamento técnico de projetos e
áreas elegíveis ao inovar-auto, cálculo do benefício sobre as despesas nos projetos
e mapeamento "As Is / To Be" com foco em melhorias com potenciais de aumento
do benefício.
PRÉ-REQUISITOS:
Especialização em Gerenciamento de Projetos;
Inglês Avançado;
Conhecimento Segmento Automotivo
Benefícios:
Plano de Saúde e Odontológico;
Participação de Lucros,
Seguro de Vida;
Alimentação na Empresa;
Estacionamento na Empresa.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398489/analista-deprojetos#sthash.0hDBl6tU.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO (Automação, Mecânica, Produção ou Elétrica) – Vaga
Temporária.
Código da vaga: v1398092
Nível hierárquico: Pleno
Local: Itatiaia / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Consultoria contrata temporário para seu cliente do segmento automotivo,
localizado em Itatiaia- RJ:
ENGENHEIRO – Vaga Temporária
Requisitos
Formação:
•Ensino Superior completo em Engenharia Mecânica, Produção, Elétrica ou
relacionada.
Necessário:
•Idioma: Inglês

•Pacote Office (Domínio Excel e Power Point)
•Ser usuário de ferramentas e metodologias: oito d, PPS, entre outras.
•Conhecimento de PFMEA
•Vivência anterior como engenheiro, atuação com sistemas de motores e setor
automotivo.
•Disponibilidade para viagens
•CNH B
•Possuir veiculo
•Habilidade em estatística
Atividades: Será o engenheiro responsável pela planta local. Realizará reparos dos
motores para identificar o RCA e rolamentos. Projeta sistemas, componentes,
ferramentas de melhorias, realiza cálculos, desenhos e analises. Implanta
atividades de manutenção, avaliação de riscos, reduz custos, documentação
técnica, além de gerir e direcionar atividades, entre outros.
Local de Trabalho: Itatiaia – RJ (Necessário ter fácil acesso ou residir próximo)
Horário: Segunda a Sexta – Das 08h00minh às 18h00minh (Necessária
disponibilidade de horário)
Salário: Favor enviar pretensão salarial
Benefícios: Vale-combustível Vale Alimentação, Alimentação no local, celular
corporativo e notebook.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398092/engenheiroautomacao-mecanica-producao-ou-eletrica-vagatemporaria#sthash.WRQu0wqN.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Qualidade -- Fornecedor
Código da vaga: v1398479
Nível hierárquico: Gerência
Local: Resende / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Gerente de Qualidade – Fornecedores:
Desenvolver atividades de melhoria de Qualidade em fornecedores, tanto no âmbito
das fases de ANPQP quanto na vida série, através da aplicação das ferramentas.
De Garantia Qualidade (CP, FMEA, PIR, oito d, Cost Recovery, High Focus, NPES,
PPCM, Quality Audit), dentro dos prazos, custos e especificações de qualidade
definidas.
Responsabilizar-se pelo acompanhamento completo dos projetos e assegurar o
gerenciamento dos fornecedores da Empresa com foco na qualidade.
Requisitos:
Formação Superior em Engenharia (Imprescindível)
Inglês Fluente
Experiência no ramo automotivo

Experiência com: Qualidade
Experiência com Qualidade assegurada de peças, MASP, oito d, ANPQP, APQP,
FMEA entre outras ferramentas.
Experiência com melhoria contínua
Experiência com gerenciamento de projetos e ISSO 9000:2008
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398479/gerente-de-qualidadeforndecedor#sthash.NDZHwAsd.dpuf
www.vagas.com.br

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

Analista de PMO - (Projetos) - SR
Código da vaga: v1392951
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Missão do cargo:
Contribuir na coordenação e administração do Plano estratégico da Nissan na região
LATAM, através de atividades de:
•Introdução de novos projetos veículos.
•Monitoramento e evoluções de projetos existentes [ciclo de vida]
No que envolve:
•O levantamento de requisitos;
•As análises de viabilidade e riscos;
•O acompanhamento dos processos de decisão;
•O desenvolvimento e a implantação.
Descrição de atividades:
Novos projetos:
•Coordenar, junto com as funções envolvidas, a coleta das informações necessárias
à realização das analises de viabilidade e risco;
•Efetuar os primeiros esboços de estudos de viabilidade e riscos;
•Coordenar, junto com a Direção financeira, a realização dos estudos de viabilidade
e riscos;
•Preparar os documentos necessários à realização dos Milestones do Projeto, até a
aprovação final do Diretor de Programa Global;
Projetos existentes:
•Acompanhar o desempenho dos projetos existentes no que envolve sua
rentabilidade;
•Coordenar, junto com as funções envolvidas, as ações necessárias à definição de
planos de contramedidas, a fim de alcançar os objetivos de rentabilidade do
projeto;
•Coordenar a realização das análises de viabilidade e riscos dos projetos de
evolução produto de anos modelos;
•Coordenar os processos de validação de mudanças de preço.
•Efetuar os reportings necessários à Direção Global de Programa, permitindo-lhe
acompanhar o desempenho dos projetos;
•Contribuir na realização dos business Plan anual da NBA e da Região LATAM;
•Contribuir na fase de arbitragem dos processos de Right-sizing [ajustes de
conteúdo produto];
•Fornecer apoio técnico as áreas no que envolve a rentabilidade dos projetos.
Conhecimentos e Habilidades:
•Experiência mínima de cinco anos em engenharia, produção industrial,
administração ou Finanças, de preferência no setor automotivo;
•Conhecimento de gestão de projetos;
•Noções básicas de indicadores econômicos;
•Superior completo em Administração, Economia, Engenharia, Projetos ou áreas
afins;
•Desejável Especialização em Gestão de Projetos;
•Inglês avançado mandatório;
•Espanhol desejável.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392951/analista-de-pmoprojetos-sr#sthash.WE4uLCfw.dpuf
www.vagas.com.br

Mecânico Automotivo II
Código da vaga: v1392442
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São José do Rio Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Objetivo do Cargo:
- Realizar manutenção preventiva e corretiva em caminhões de pequeno, médio e
grande porte;·.
Principais atividades:
- Realizar manutenção preventiva e corretiva em caminhões de pequeno, médio e
grande porte, em semirreboques e reboques, em quadrículos e automóveis;·.
Formação:
- Ensino médio completo.
Conhecimentos Necessários:
- Experiência com manutenção de caminhões e carros;
- CNH B;
Desejável:
- Curso técnico em mecânica de caminhões.
Local de Atuação:
- Região de São José do Rio Preto/SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392442/mecanico-automotivoii#sthash.B0MabSyY.dpuf
www.vagas.com.br

Líder de Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1391911
Nível hierárquico: Pleno
Local: Ponta Porã / MS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
Objetivo do Cargo:
Lidera as atividades da manutenção automotiva, distribuindo os serviços de acordo
com as prioridades de execução, acompanhando e orientando sobre a forma de
execução, a fim de garantir a qualidade e segurança dos serviços prestados.
Principais atividades:
- Faz gestão das ordens de serviço do setor sob sua responsabilidade, analisando a
necessidade da operação e recursos disponíveis;
- Supervisiona a manutenção de equipamentos, de acordo com a conservação dos
mesmos;
- Direciona as atividades dos líderes de turnos;

- Participa dos Programas de Prevenção de acidentes e doenças ocupacionais no
setor de trabalho;
- Garante o cumprimento das normas e procedimentos de segurança adotados pela
Empresa, bem como a preservação do meio ambiente;
- Participa diariamente dos DDS e ginástica laboral realizados nos postos de
trabalho.
Formação:
- Cursando Ensino superior em Engenharia Mecânica, Elétrica e/ou outras.
Experiência/Conhecimentos Necessários:
- Ter atuado na área de manutenção automotiva;
- Gestão de equipes.
- Desejável conhecimento avançado em pacote Office: Excel, Word, etc.
Local de Atuação:
- Ponta Porã/MS.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1391911/lider-de-manutencaoautomotiva#sthash.dDZZcfmz.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. São
100% grátis!

Líder de Produção Automotiva
Código da vaga: v1391911
Nível hierárquico: Sênior
Local: Dourados / MS / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
Objetivo do Cargo:
Lidera as atividades da manutenção automotiva, distribuindo os serviços de acordo
com as prioridades de execução, acompanhando e orientando sobre a forma de
execução, a fim de garantir a qualidade e segurança dos serviços prestados.
Principais atividades:
- Faz gestão das ordens de serviço do setor sob sua responsabilidade, analisando a
necessidade da operação e recursos disponíveis;
- Supervisiona a manutenção de equipamentos, de acordo com a conservação dos
mesmos;
- Direciona as atividades dos líderes de turnos;
- Participa dos Programas de Prevenção de acidentes e doenças ocupacionais no
setor de trabalho;
- Garante o cumprimento das normas e procedimentos de segurança adotados pela
Empresa, bem como a preservação do meio ambiente;
- Participa diariamente dos DDS e ginástica laboral realizados nos postos de
trabalho.
Formação:
- Cursando Ensino superior em Engenharia Mecânica, Elétrica e/ou outras.
Experiência/Conhecimentos Necessários:
- Ter atuado na área de manutenção automotiva;
- Gestão de equipes.
- Desejável conhecimento avançado em pacote Office: Excel, Word, etc.
Local de Atuação:
- Ponta Porã/MS.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1391911/lider-de-producaoautomotiva#sthash.HprsUpqn.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Manutenção
Código da vaga: v1391745
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
Atividades:
Aprovação de orçamentos por imagem
Atendimento ao cliente
Contato com oficina
Controle em planilhas
Requisitos:
Curso Técnico em automotivo ou superior cursando Engenharia automotiva
Experiências administrativas
Remuneração compatível com o mercado.

Assistência Médica e Odontológica Bradesco. Seguro de Vida, Vale-Refeição ou
Alimentação e Vale transporte.
Local de Trabalho - Bela Vista São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1391745/assistente-demanutencao#sthash.paDTqCcj.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor de Qualidade Automotiva - Osasco
Código da vaga: v1395361
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Osasco / SP / BR
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Atribuições:
•Analisar e garantir a qualidade dos veículos desmobilizados realizando testes
anteriores e posteriores, avaliando o histórico de manutenção dos veículos e
preenchendo check list;
•Cooperar para manutenção do relacionamento com clientes cumprindo padrões de
qualidade e organizando pátio;
•Analisar necessidades de manutenção por meio de testes e inspeções;
•Garantir padrões de qualidade por meio de acompanhamento de serviços em
fornecedores no pós venda;
•Realizar a auditoria do pátio diariamente através de check list e relatórios;
•Realizar a entrega do veículo ao cliente através check list das funcionalidades e
orientações sobre a garantia;
•Identificar desvios de qualidade propondo e acompanhando a solução do
problema;
•Atender o cliente de pós-venda identificando a origem do problema, abrindo e
acompanhando o chamado de manutenção dos veículos que contemplam o prazo de
garantia;
•Realizar a entrega do veículo após manutenções executadas através de check list
e realizar orientação caso necessário;
•Receber os veículos que estão sendo entregues na loja, conferindo e identificando
possíveis problemas e diferenças conforme padrão estabelecido pela Companhia;
•Realizar o controle de manuais de utilização do veículo e chaves reservas;
•Acionar os fornecedores através da abertura de requisições no sistema para
possíveis manutenções nos veículos;
•Controlar a entrada e saída do veículo da loja, garantindo que a posição de
estoque dos veículos no sistema esteja atualizados.
Formação Acadêmica:
• Ensino médio completo
Pré-Requisitos:
• Desejável técnico em mecânica automotiva
• Conhecimento em rotinas administrativas

• Experiência anterior em manutenção de veículos.
• CNH categoria B
Remuneração:
Salário + Benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395361/consultor-dequalidade-automotiva-osasco#sthash.CwgWsG9W.dpuf
www.vagas.com.br

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO - Osasco - SP
Código da vaga: v1395409
Nível hierárquico: Técnico
Local: Osasco / SP / BR
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Curso Técnico em Eletrônica, Elétrica, ou áreas afins;
Experiência com elétrica automotiva;
Atividades: Instalar, configurar e testar sistemas de rastreamento em veículos
leves e pesados, conforme procedimentos operacionais e padrão de qualidade
estabelecidos pela empresa;
Necessário CNH categoria B, conduzirá veículo da empresa;
Salário: R$ 1.553,00;
Benefícios: VT + VR + Assistência Médica e Odontológica + Seguro de Vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395409/tecnico-demanutencao-instalacao-osasco-sp#sthash.x992tD2e.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Serviços Automotivos
Código da vaga: v1395066
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Data de expiração: 12 de Setembro 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/v1395066/operador-de-servicosautomotivos#sthash.LrKnJKVR.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Manutenção Automotiva
Código da vaga: v1392726
Nível hierárquico: Técnico
Local: Lagoa da Prata / MG / BR
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
-Requisitos para a posição:
Curso Técnico em Mecânica
Desejável superior completo em Engenharia Mecânica / Mecatrônica ou Agrícola.
Experiência com:
- Gestão de times multidisciplinares;
- Planejamento e acompanhamento de execução de manutenção de caminhões e
implementos rodoviários
- Planejamento e acompanhamento de execução de manutenção de colhedoras,
máquinas e equipamentos agrícolas.
Conhecimentos Técnicos: Conhecimento em pacote Office
Autorizações Especiais: CNH B
- Principais atividades:
- Coordenar o andamento geral dos trabalhos relacionados às áreas de manutenção
automotiva corretiva, preventiva e preditiva para serviços de maior complexidade.
Executar o planejamento das atividades mecânica e elétrica, visando manter os
equipamentos em condições adequadas de funcionamento, bem como determinar
prazos e analisar os custos provenientes das manutenções.
- Programar e Coordenar os serviços de montagem e desmontagem, substituição,
recuperação e reparação de peças, garantindo a realização de testes e liberações
de equipamentos em condições de funcionamento adequados, visando à

continuidade e funcionalidade para cumprimentos de metas de produção e
qualidade estabelecidos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392726/coordenador-demanutencao-automotiva#sthash.h3NaMPig.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor Automotivo I
Código da vaga: v1368875
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Tanabi / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 03 de Outubro de 2016
Responsabilidade:
Coordenar as atividades de manutenção da automotiva (caminhões, tratores,
implementos e veículos leves), por meio do plano anual de manutenção; Gestão do
orçamento, gestão de indicadores de desempenho, produtividades, qualidade,
custos e atendimento de prazos estabelecidos. Coordenar os recursos humanos da
área atuando na orientação e desenvolvimento da equipe.
Requisitos:
Formação superior completa em Administração, Agronomia e Engenharia.
Ampla experiência com manutenção automotiva e gestão de pessoas.
Desejável ter pós-graduação.
Benefícios:
Plano de saúde, odontológico e farmacêutico; Previdência Privada; Vale
alimentação; PMR; Transporte; Refeição.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368875/gestor-automotivoi#sthash.vZcPE5gR.dpuf
www.vagas.com.br

Analistas Suprimentos Automotivos Jr
Código da vaga: v1397610
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
• Realizar cotações e contratações através de contato telefônico, e-mail;
• Negociar com fornecedores para melhor custo benefício para a Companhia;

• Garantir que o cadastro dos fornecedores esteja dentro dos padrões da
Companhia, conferindo e analisando informações enviadas pelos fornecedores e
clientes internos;
• Cumprir padrões estabelecidos pela Companhia, auxiliando na divulgação e
implementação dos procedimentos de suprimentos, garantindo entendimento e o
cumprimento dos mesmos junto aos clientes internos;
• Proporcionar interação entre a área de transporte e demais áreas da empresa, a
fim de melhorar o nível de satisfação dos clientes internos;
• Acompanhar resultados da área através de controles e indicadores;
• Captar, desenvolver e qualificar fornecedores de transporte.
• Analisar movimentações dos veículos controlando transit time dos transportes e
outros indicadores;
• Apoiar gestão orçamentária por meio de verificação de pagamentos de
fornecedores e reclassificação de despesas de acordo com os centros de custos;
• Apoiar processos de suprimentos controlando apólices de seguros em vigência das
transportadoras;
• Garantir que os check lists referentes ao transporte estejam devidamente
preenchidos;
• Garantir que a conclusão do processo de transporte esteja de acordo com as
premissas estabelecidas pela Companhia;
• Acompanhar os processos logísticos através de relatórios específicos extraídos do
sistema;
• Imputar informações do processo de transporte no sistema Locavia e Realizar
movimentações dos veículos de acordo com o andamento das etapas do processo
de transporte.
Exigidos:
• Conhecimento Intermediário em Word e Excel;
• Desejáveis Noções SAP – Módulo MM;
• Técnicas de Negociação e Conhecimento em logística de transportes Rodoviários.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397610/analista-suprimentosautomotivos-jr#sthash.g6d0Ug8J.dpuf
www.vagas.com.br

Vistoriador Automotivo - Osasco
Código da vaga: v1396450
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Osasco / SP / BR
Data de expiração: 22 de Setembro de 2016
Atribuições:
•Analisar e garantir a qualidade dos veículos desmobilizados realizando testes
anteriores e posteriores, avaliando o histórico de manutenção dos veículos e
preenchendo check list;

•Cooperar para manutenção do relacionamento com clientes cumprindo padrões de
qualidade e organizando pátio;
•Analisar necessidades de manutenção por meio de testes e inspeções;
•Garantir padrões de qualidade por meio de acompanhamento de serviços em
fornecedores no pós venda;
•Realizar a auditoria do pátio diariamente através de check list e relatórios;
•Realizar a entrega do veículo ao cliente através check list das funcionalidades e
orientações sobre a garantia;
•Identificar desvios de qualidade propondo e acompanhando a solução do
problema;
•Atender o cliente de pós venda identificando a origem do problema, abrindo e
acompanhando o chamado de manutenção dos veículos que contemplam o prazo de
garantia;
•Realizar a entrega do veículo após manutenções executadas através de check list
e realizar orientação caso necessário;
•Receber os veículos que estão sendo entregues na loja, conferindo e identificando
possíveis problemas e diferenças conforme padrão estabelecido pela Companhia;
•Realizar o controle de manuais de utilização do veículo e chaves reservas;
•Acionar os fornecedores através da abertura de requisições no sistema para
possíveis manutenções nos veículos;
•Controlar a entrada e saída do veículo da loja, garantindo que a posição de
estoque dos veículos no sistema esteja atualizada.
Formação Acadêmica:
• Ensino médio completo
Pré-Requisitos:
• Desejável técnico em mecânica automotiva
• Conhecimento em rotinas administrativas
• Experiência anterior em manutenção de veículos.
• CNH categoria B
Remuneração:
Salário + Benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396450/vistoriadorautomotivo-osasco#sthash.Z1CRQZLf.dpuf
www.vagas.com.br

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO - CURITIBA/PR
Código da vaga: v1395413
Nível hierárquico: Técnico
Local: Curitiba / PR / BR
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Curso Técnico em Eletrônica, Elétrica, ou áreas afins;
Experiência com elétrica automotiva;

Atividades: Instalar, configurar e testar sistemas de rastreamento em veículos
leves e pesados, conforme procedimentos operacionais e padrão de qualidade
estabelecido pela empresa;
Necessário CNH categoria B, conduzirá veículo da empresa;
Salário: R$ 1.553,00;
Benefícios: VT + VR + Assistência Médica e Odontológica + Seguro de Vida.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395413/tecnico-demanutencao-instalacao-curitiba-pr#sthash.yfdNeqGN.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Logística e Transportes
Código da vaga: v1395030
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Caetano do Sul / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
Realizará a gestão da distribuição de peças e reposição (importação, recebimento,
armazenamento, inventário, comercialização e distribuição);
Importação de peças para montagem de produtos;
Desenvolvimento de fornecedores nacionais e internacionais;
Fará negociações internacionais;
Gerenciamento das rotinas de indicadores e equipe;
Análise e colocação de pedidos de inicialização e recompre de estoque de peças de
reposição;
Manutenção do cadastro mestre de materiais no sistema SAP (MM);
Elaboração de relatórios gerenciais diversos;
Correções de saldos no sistema SAP;
Realização de follow-up diário junto ao COMEX; Elaboração e envio de boletins a
rede de concessionárias;
Amarração das substituições técnicas no sistema SAP.
Perfil:
Superior completo.
Necessária experiência com liderança de equipe, conhecimentos em rotina de
centro de distribuição de peças de reposição.
Conhecimento em operações CKD e logística completa.
Vivência no segmento automotivo.
Inglês - fluente.
Remuneração: R$4.000,00 + benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395030/coordenador-delogistica-e-transportes#sthash.zrdYbupK.dpuf
www.vagas.com.br

ELETRICISTA AUTOMOTIVO / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
Auto Viação Ouro Verde está com uma vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: - Realizar reparos elétricos nos ônibus da frota; - Montar,
reparar e instalar componentes elétricos e eletrônicos nos ônibus; - Outras
atividades pertinentes a função.
Requisitos: - Experiência na função de Eletricista Automotivo; - Residir na região de
Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Americana, Paulínia e Santa Barbara D\' Oeste.
Salário: a combinar
Benefícios: Refeição no local, convênio médico, convênio farmácia, cesta básica e
transporte.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Adriana para o email recrutamento@ouroverde.com.br com a sigla Eletricista no campo assunto até
o dia 20/09/2016.
Veja outras vagas de Eletricista Automotivo no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar de produção
EUMA RH | Campinas/SP
Dados da Vaga
Descrição: Fará montagem, limpeza de peças automotivas, apoio ao superior, entre
demais atividades.
Qualificação: Desejável experiência na função de auxiliar de produção.
Formação:
Ensino Fundamental completo
Local de Trabalho: Campinas / SP
Fonte: Empregos.com. BR - http://www.empregos.com.br/vagas/auxiliar-deproducao/campinas/sp/4631067?6778761&utm_source=Indeed&utm_medium=cpc
&utm_campaign=Indeed
www.indeed.com.br

Pesquisador Líder
Michael Page - Pernambuco
R$ 11.000 - R$ 12.000 por mês
Reportando-se ao Gerente Executivo suas principais responsabilidades serão:
- Coordenar as atividades de P&D relacionadas à aplicação de baterias no mercado;
- Liderar pesquisas na área de hibridização, eletrificação veicular e sistemas de
armazenamento de energia limpa;

- Disponibilidade para participar de eventos mundiais referentes a armazenamento
de energia;
- Manter contato com montadoras de veículos para garantir o fortalecimento da
relação entre fornecedor e cliente;
- Gerir equipe técnica e participar de projetos de melhorias de processos na
unidade fabril.
O candidato O profissional ideal para essa função deve ter formação em Engenharia
Elétrica ou Eletrônica e conhecimento de tecnologias alternativas de
armazenamento de energia. Experiência em ambiente automotivo e de
componentes eletrônicos será considerada um diferencial. Persistência, autonomia,
proatividade e capacidade de trabalhar em equipe completam o perfil desejado.
Inglês avançado é obrigatório.
www.indeed.com.br

Controlador Geral
Indaiatuba, SP
R$ 1.001 - R$ 2.000 por mês
Descrição
Oficina de Manutenção Mecânica de auto está com uma vaga(s) em aberto para
INDAIATUBA / SP.
Experiência em fiscalização de serviços, diagnóstico de área de manutenção,
controle de serviços, contato com clientes, abertura de ordem de serviço, projetos
de melhoria.
Conhecimentos em informática (planilhas e gráficos) e noções em manutenção
automotivas
Requisitos: Ensino médio completo / Administração /Técnico de Logística.
Horário: 08 às 17hs segunda a sexta / 08hs às 12hs sábado.
Benefícios
VT ou Ajuda de custo (combustível) + Cesta Básica.
Salário
R$ 1.001,00 até R$ 2.000,00
PREFERENCIALMENTE Masculino
Os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail
vagas@premiereempregos.com.br Imprescindível mencionar no assunto o nome da
Vaga.
www.indeed.com.br

ENGENHEIRO ELETRÔNICO JR.
Mult Empregos - Manaus, AM.
Requisitos:
Ensino Superior em Engenharia Eletrônica;
Conhecimentos técnicos em eletrônica em ênfase em produtos de som automotivo;
Experiência no ramo automotivo (ISO TS 19649 e requisitos específicos de cliente
automotivos);
Domínio do Pacote Office (Excel/Power Point);
Sistema SAP (desejável);
Inglês nível intermediário;
Pró-atividade;
Bom relacionamento interpessoal;
Trabalho em equipe;
A empresa oferece:
Transporte, Refeição, Plano de saúde, Plano odontológico e Convênios (Drogaria,
Livraria e Ótica);
Interessados que atendem aos requisitos, deverão encaminhar seu currículo com o
título da vaga para o e-mail:
oportunidades.multinacional@gmail.com
www.indeed.com.br

Eletricista Automotivo
Sopal - Porto Alegre, RS.
Efetivo
Empresa contrata para o cargo de Eletricista Automotivo para trabalhar em Porto
Alegre.
Principais Atividades:
Tarefas pertinentes á rotina de Eletricista Automotivo.
Requisitos:
Ensino Fundamental curso em elétrica automotiva.
Experiência mínima de seis meses na função.
Conhecimento em sistema elétrico troca de lâmpadas, circuito, diagnóstico de
curtos, entre outros.
Jobbol Empregos
www.indeed.com.br

Laminador
Confidencial | São Paulo/SP
Dados da Vaga Descrição: Irá atuar com produção, laminação de peças
automotivas, controle de qualidade, entre demais atividades.
Qualificação: Desejável experiência como laminador.
Formação:
Ensino Fundamental completo
Local de Trabalho: São Paulo / SP Fonte: Empregos.com. BR http://www.empregos.com.br/vagas/laminador/saopaulo/sp/4695663?6818795&utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campai
gn=Indeed
www.indeed.com.br

Supervisor de fabricação
FUPRESA | Indaiatuba/SP
Dados da Vaga
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 Fonte: Empregos.com. BR http://www.empregos.com.br/vagas/supervisor-defabricacao/indaiatuba/sp/4547846
www.indeed.com.br

Auditor da Qualidade Júnior
São José dos Campos, SP.
Multinacional em Caçapava oferece oportunidade para Auditor da Qualidade
(residente).
Esse profissional irá atuar dentro de um cliente da Lear na cidade de São Jose dos
Campos;

Ensino Médio Completo;
Experiência anterior como auditor de qualidade no segmento automotivo;
Residir em São José dos Campos;
Disponibilidade para turnos;
Preencha os dados abaixo para efetuar o envio do seu currículo através do site
Spvagas:
Nome completo:
Telefone celular: (opcional)
E-mail para contato:
Telefone fixo: (opcional)
Selecione como gostaria de enviar seu currículo: Currículo enviado como arquivo
anexado (formatos docx, doc, pdf, odt ou txt).
Anexe seu currículo:
Currículo enviado como texto do e-mail (copiar e colar seu currículo na caixa de
texto abaixo)
Cole ou digite os dados do seu currículo no campo abaixo:
Seu currículo não fica arquivado no Spvagas. Ele é enviado diretamente para o
recrutador pelos nossos servidores. Você receberá uma cópia do envio, para
confirmação. Evite utilizar e-mails do yahoo.com. BR e yahoo.com para evitar
atrasos na entrega.
Informações adicionais (opcional): Utilize este espaço para enviar informações
adicionais, como sua pretensão salarial, ou para escrever uma carta de
apresentação para o recrutador.
www.indeed.com.br

MECÂNICO DE AUTOS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Mecânica de autos nacionais e importados, com muita tradição na região do Swift.
Está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Irá fazer toda parte de mecânica veicular de autos nacionais e
importados.
Requisitos: O candidato deve ter no mínimo três anos de experiencia comprovada
em motor, câmbio e suspensão.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: O candidato deve residir na região do Swift, contratação CLT.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gustavo para o email mectib@gmail.com com a sigla mec01 no campo assunto até o dia
10/09/2016.
Veja outras vagas de Mecânico de autos no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUX. MECÂNICO DE AUTOS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Mecânica de autos nacionais e importados, com muita tradição na região do Swift.
Está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Auxiliar o mecânico de manutenção em todas as manutenções
necessárias.
Requisitos: Ensino fundamental completo com conhecimentos na área de mecânica.
Residir na região do SWIFT.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Contratação CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gustavo para o email mectib@gmail.com com a sigla AUXMEC01 no campo assunto até o dia
10/09/2016.
Veja outras vagas de AUX. MECÂNICO DE AUTOS no Emprega Campinas. São
100% grátis!

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!

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

Supervisor (a) de Vendas
Código da vaga: k337-1002
Ramo da empresa: Comércio de Alimentos e Bebidas, Distribuição.
Cidade: Contagem/MG
Salário: 4 a 6 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: quatro
Data de abertura: 03/08/2016
Previsão de encerramento: 30/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2awX626

Supervisor Comercial | Canoas
Código da vaga: v1392455
Nível hierárquico: Pleno
Local: Canoas / RS / BR

Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Reportando-se ao Gerente da Filial:
Buscamos um profissional que tenha experiência em supervisão de equipes em
canais "nervosos" de vendas.
Profissional fará a gestão de vendedores internos. Necessário perfil treinador,
orientando a equipe sobre as melhores práticas e cobrando resultados pelas ações
planejadas, espera-se que este profissional seja extremamente presente e focado
no resultado, deve ser comprometido com as diretrizes da empresa, ser resiliente e
persistente junto à equipe e a execução da venda internamente, não pode
desanimar e deve se manter focado no resultado. Organização e boa capacidade
comunicativa completam o perfil.
Formação: Superior Completo
A empresa oferece pacote de remuneração e benefícios compatíveis com a função.
Base: Canoas-Rs
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392455/supervisor-comercialcanoas#sthash.LmCbgWbu.dpuf
www.vagas.com.br

Executivo de Comercial
Código da vaga: v1392178
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Atividades:
Identificar e prospectar clientes que possam necessitar dos serviços da empresa.
Negociar com clientes em função da suas necessidades específicas. Fornecer
informações para preparação de propostas. Elaborar planilhas de precificação.
Realizar trabalho de pós-venda, contatando os clientes e aferindo o grau de
satisfação. Elaboração de relatórios de visitas.
Requisitos:
Formação Superior completa. Experiência na área Comercial, com atuação no
segmento de transporte e logística, envolvendo conhecimento dos principais players
compradores deste serviço. Imprescindível vivência na prospecção de clientes e
realização de venda consultiva de serviços. Usuário do pacote Office.
Informações adicionais: É necessário disponibilidade para viagem e possuir veículo
próprio.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392178/executivo-decomercial#sthash.UdQaSdKr.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Comercial Externo - Curitiba
Código da vaga: v1392543
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Assistente Comercial
Irá atuar com prospecção e atendimento externo de clientes, realizar cadastros e
acompanhar propostas.
Atendimentos a Órgãos Estaduais, Federais, Municipais entre outros.
Imprescindível vivência com Crédito Consignado
Salário em regime bancário e atrativo pacote de benefícios.
Possuir CNH B
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392543/assistente-comercialexterno-curitiba#sthash.d9y9Q0di.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Vendas
Código da vaga: k3422-252
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Salvador/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 11/08/2016
Previsão de encerramento: 10/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2aNO7GJ

Consultor (a) de Viagens
Código da vaga: k4428-1
Ramo da empresa: Turismo - Agências e Operadoras
Cidade: Pouso Alegre/MG
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 11/08/2016

Previsão de encerramento: 30/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2aPpxZu

Supervisor de Vendas - Externo Varejo
Código da vaga: v1395510
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Gestão e suporte a equipe de promotores. Roteirização e constantes visitas em
campo. Controle e reporte dos relatórios internos (ocorrências, controle de ponto,
programação de férias, entrega de benefícios, reembolsos etc). Garantir a
positivação de materiais e conquistar uma melhor visibilidade da marca no PDV.
Garantir acuracidade nos números de ruptura por PDV e controle dos estoques de
produtos e suprimentos. Controle e acompanhamento dos roteiros de atendimento
da equipe de promotores. Fornecer informações sobre o mercado, monitoramento
da concorrência. Reporte a gestão sobre quaisquer anormalidades, problemas
encontrados na região de atendimento e/ou ocorrências diversas. Acompanhamento
diário das metas de vendas. Desenvolvimento de planos de ações para aumentar a
conversão em vendas. Controle do número de degustações por promotor. Controle
do orçamento da área. Identificar junto ao time de promotores, ações que possam
agilizar a tomada de decisões e alinhamento com os objetivos do projeto. Manter e
conquistar um bom relacionamento junto aos gerentes de lojas. Garantir o
acompanhamento e cumprimento dos indicadores de desempenho.
Necessária experiência anterior como supervisor de campo. Desejável ensino
superior cursando ou concluído, preferencialmente nas áreas de Administração,
Marketing, Comunicação ou Publicidade e Propaganda.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Celular fornecido pela empresa, Combustível, Tíquete-refeição.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: Escala: Terça a Domingo. Horário: 13h00 às 21h00.
Informações adicionais: Necessário possuir veículo próprio e Notebook.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395510/supervisor-de-vendasexterno-varejo#sthash.w4TJ887L.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor Vendas Varejo - São Paulo
Código da vaga: v1395509
Nível hierárquico: Técnico

Local: Osasco / SP / BR
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Atribuições:
• Realizar vendas por meio de atendimento dentro dos padrões estabelecidos;
• Propiciar rentabilidade das vendas por meio de consultas a financeiras,
despachantes, segura e parâmetros de negociação dentro das margens préestabelecidas;
• Cooperar para atratividade dos produtos através de auxílio na disposição dos
veículos no pátio e avaliação do estado de conservação;
• Formalizar vendas por meio de formulários e registros em sistemas de
informação;
• Acompanhar volume de vendas por meio de relatórios e controles;
• Garantir o registro de dados de todo cliente atendido independente da efetivação
da venda;
• Prospectar novos clientes diariamente através de indicação, internet e outros
meios definidos pelo gestor;
• Realizar pós venda com todos os clientes que efetivaram a compra de veículo por
período determinado pela diretoria.
Formação Acadêmica:
Ensino Médio completo.
Desejável cursando Ensino Superior
Pré-Requisitos:
Conhecimento em Técnicas de Vendas e Negociação;
Pacote Office
Remuneração:
Salário + Comissão + Benefícios
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395509/consultor-vendasvarejo-sao-paulo#sthash.g1wFn2hJ.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Operacional Comercial
Código da vaga: v1394619
Nível hierárquico: Gerência
Local: Maceió / AL / BR
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
Profissional irá ter sob sua responsabilidade:
O atendimento ao publico, gestão de equipes como supervisores, caixas, estagiários
e aprendizes;
Ficará responsável pela agência, bem como abertura e fechamento da mesma;
Será responsável pelo layout, acompanhamento do funcionamento no que diz
respeito à limpeza, segurança e demais, controle de ponto e avaliação da equipe,
metas e estratégia de vendas, entre outros.
A experiência com atendimento ao cliente e rotinas comerciais é mandatória.

Horário de trabalho: segunda a sexta / 09h00min às 17h00minh
Benefícios:
Vale-Refeição (R$652,08);
Vale Alimentação (R$491,52);
Assistência Médica;
Assistência Odonto;
Auxílio Creche;
Previdência Privada;
PLR.
Formação:
A formação superior é mandatória para o cargo.
Pós-Graduação ou MBA será um diferencial.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394619/gerente-operacionalcomercial#sthash.x3A77Zr8.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Planejamento Comercial
Código da vaga: v1394964
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
Atividades:
Auxiliar na rotina administrativa de circulação de contrato;
Executar o cálculo de valor presente das propostas;
Acompanhar as confecções das tabelas de preço;
Atualização das tabelas de vendas e preços;
Analisar as propostas de clientes;
Acompanhar as vendas e atualizar o relatório;
Aplicar os Sistemas de Qualidade nos serviços prestados;
Atualização mensal de tarefas administrativas, de vendas e etc.
Requisitos:
Superior completo ou cursando em áreas Administração;
Bom relacionamento interpessoal;
Disciplina;
Flexibilidade;
Habilidade numérica;
Iniciativa.
Benefícios:
Remuneração compatível.
Assistência Médica / Assistência Odontológica / Vale-Transporte ou Fretado / ValeRefeição / Seguro de Vida / Participação nos Lucros.

Local de Trabalho:
Região Sul / SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394964/auxiliar-deplanejamento-comercial#sthash.EnbCEOUI.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Comercial
Código da vaga: v1393008
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Botucatu / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
* Executar plano comercial.
* Gerar e gerir equipe de consultores comerciais sobre sua coordenação.
* Coordenar a execução do planejamento comercial da área.
* Realizar negociações de grandes contas.
* Realizar visitas às unidades sob sua coordenação.
* Acompanhar o mapeamento do mix de lojas.
* Validar propostas de negociação.
* Formação em administração, publicidade ou áreas afins.
* Necessária experiência com vendas no segmento de varejo, negociação, gestão
de pessoas e processos.
* Possuir veículo.
* Disponibilidade para viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393008/coordenadorcomercial#sthash.WLmNcsq5.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Comercial
Código da vaga: v1392795
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Formação:

Administração, Relações Públicas ou áreas afins.
Atividades da vaga:
Coordenar as atividades administrativas da liderança de vendas, por meio da
análise dos pedidos de venda. Verificação de não conformidades e solicitação de
ajustes. Acompanhamento de pedidos de clientes, atendimento a clientes, solução
de possíveis ocorrências e acompanhamento da produção, tendo em vista atender
aos pedidos de venda da empresa conforme acordos definidos.
Conhecimento necessário:
Gestão de Pessoas
Habilidades necessárias:
Iniciativa - Relacionamento Interpessoal - Trabalha em equipe.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392795/coordenadorcomercial#sthash.sgf1Hd2M.dpuf
www.vagas.com.br

Vendedor Comercial
Código da vaga: v1394325
Nível hierárquico: Sênior
Local: Bauru / SP / BR
Data de expiração: 16 de Setembro de 2016
FORMAÇÃO:
Superior Completo em Administração, Engenharias, Economia, Marketing ou
Fisioterapia.
EXPERIÊNCIA:
Experiência na manutenção de carteira de clientes de grande porte no segmento
medicinal (hospitais, Clínicas, laboratórios...).
Pacote Office intermediário
Desejável inglês
Necessário CNH Cat: B
ATIVIDADES:
Responsável pela prospecção de novos clientes e manutenção da carteira existente.
Gestão administrativa como: gerenciamento de contratos, cobrança e pós vendam.
LOCAL:
BAURU - São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394325/vendedorcomercial#sthash.jTlzbRH3.dpuf
www.vagas.com.br

CONSULTOR (A) DE VENDAS / Campinas e RMC / Diversas Vagas (4)
Empresa campeã de vendas no segmento de produtos de alto valor agregado
credencia vendedores e consultores com experiência na área comercial.
Responsabilidades: Divulgar os empreendimentos, atender e contatar clientes por
telefone e e-mail e em plantões, intermediar a venda, prospectar e manter a
carteira de clientes ativa.
Requisitos: Preferência para quem possui o CRECI ou ESTÁGIO de corretor de
imóveis, mas também estamos oferecendo oportunidades para quem quer
ingressar na profissão e tenha disponibilidade para realizar o curso de TTI (Técnico
em Transações Imobiliárias).
É necessário ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo.
Benefícios: Melhores comissões e prêmios do mercado imobiliário, possibilidade de
crescimento, bolsa auxílio para o curso de TTI (Técnico em Transações
Imobiliárias), treinamentos, cursos de capacitação e reciclagem, mailing de clientes
com real potencial de compra, material de divulgação, computadores com internet,
telefones, forte apoio de mídia e infraestrutura completa com o melhor sistema
operacional do ramo de atuação, para atender as necessidades do corretor na
realização das vendas.
Horário de trabalho flexível. Remuneração a combinar (Comissões + Premiações).
Interessados deverão enviar CV para: oportunidadelps@gmail.com

Gerente Comercial
Código da vaga: v1377167
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
Escolaridade:
Ensino Superior Completo. Desejável Pós-Graduação
Atividades Desenvolvidas:
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.
Conhecimento no ramo de tecnologia
Horários de trabalho (09h40min ás 18h00min / 13h40min ás 22h00min)
Local: Shopping Nova America – RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1377167/gerentecomercial#sthash.v3iT1sid.dpuf
www.vagas.com.br

Representante Comercial
Código da vaga: v1397633
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Porto Alegre / RS / BR
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Cargo:
Representante Comercial
Sobre nosso cliente:
Empresa Multinacional no ramo Automobilístico.
Local de trabalho:
Porto Alegre
Principais atividades:
Atuará na área comercial em Empresa Multinacional no ramo Automotivo. Atuará de
forma comercial e consultiva junto às concessionárias, a fim de realizar negociações
de financiamentos e identificar novas oportunidades de negócio. Fará pesquisas de
mercado e análise da concorrência e desenvolverá campanhas de vendas e
treinamentos.
Perfil desejado:
-Necessário ter experiência comercial interna e externa.
-Necessário ter Superior Completo. Pós-graduação é um diferencial
Remuneração:
Compatível com o mercado.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397633/representantecomercial#sthash.e1XAIXxP.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comercial
Código da vaga: v1397526
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Profissionais com experiência anterior na área comercial, preferencialmente em
Bancos ou Financeiras. Os candidatos devem ter habilidade e dedicação para
conhecer o cliente (PF/PJ) e a cadeia de atuação. Habilidade de Negociação com
foco em fechamento, e criatividade para demonstração dos valores. Ótima
comunicação, escrita e verbal, além de um bom relacionamento interpessoal.
Entender o negócio do cliente, suas necessidades e motivações, capacidade de
desenhar soluções com base nas necessidades do cliente, alto poder de persuasão,
perfil de vendas Hunter. O profissional deverá ter disponibilidade para viagens,
inclusive finais de semana, quando for necessário.
Resumo das atividades a serem desempenhadas:
-Responsável pelo atendimento dos leads gerados pelo Suporte e Marketing da
Gerencianet;
-Analisar dados do público-alvo;
-Elaborar estratégia de vendas;
-Organização de agenda dos principais clientes;
-Demonstrar os produtos;
-Avaliar o perfil dos clientes;
-Fechar contratos de vendas;
-Leitura de gráficos e busca por resultados e metas;
-Geração de leads.
Necessário conhecimento:
Conhecimento em Excel, conhecimento em CRM e já ter atuado com algum (Sales
Forcce, Pipe Drive etc.), conhecimento em todo o processo Comercial, ou seja:
análise de lead; planejamento da abordagem; plano para a oportunidade; etapas
de vendas e entregáveis de cada etapa.
Desejável:
Experiência em Relacionamento com clientes.
Diferencial:
Experiência em vendas de produtos bancários e meio de pagamento.
Formação:
Ensino Superior (Completo) em Administração, Economia, Gestão Comercial e
Sistemas de Informação.
Salário:
A combinar.

Benefícios:
Cartão Alimentação;
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Seguro de Vida;
Vale Transporte.
Horário:
40h Semanais. De Segunda à Sexta, de 09h às 18h, com 1 hora de almoço.
Local de Trabalho:
Belo Horizonte - Minas Gerais
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397526/analistacomercial#sthash.0atEKEDp.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Comercial
Código da vaga: v1397416
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
Atividades:
- cálculo de metas mensais e semanais;
- premiações;
- acompanhamento de resultados de vendas;
- relatórios gerenciais;
- indicadores comerciais;
- análise de dados;
Necessário Excel avançado.
Local: Curitiba- Água Verde
Horário: de segunda a sexta, das 09h00min às 19h00min.
Benefícios: Vale-transporte, Vale-refeição, Assistência medica e odontológica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397416/analistacomercial#sthash.fmhOk5qf.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Comercial
Código da vaga: v1397212

Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
Atividades:
• Atendimento à clientes (pessoas jurídicas);
• Venda de serviços da companhia;
• Gestão da carteira de clientes. Elaboração de estratégias para aumento do escopo
de clientes.
Requisitos:
• Formação: ensino médio concluído e/ou superior cursando;
• Informática: usuário do pacote Office;
• Idiomas: não se aplica;
• Experiência/Conhecimentos: desejável experiência com vendas de serviços.
Informações Adicionais:
• Salário: compatível com o mercado;
• Benefícios: vale transporte e vale refeição;
• Horário: de segunda a sexta-feira, período comercial;
• Local de trabalho: zona sul de São Paulo;
• Modalidade contratual: Efetivo (CLT);
• Outros: disponibilidade para início imediato.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397212/assistentecomercial#sthash.3ibKQVaS.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Gestão Comercial
Código da vaga: v1397326
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Bragança Paulista / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
Irá atuar junto à uma equipe integrada (Comercial, Logística, Compras, Customer
Service e Crédito e Cobrança), na operação do Centro de Distribuição, apoiando
com informações e indicadores de gestão comercial, visando otimizar o processo de
vendas, faturamento e entrega de pedidos aos clientes.
DESCRIÇÃO DO CARGO:
- Apoio a equipe de vendas externa (nível Brasil) com a gestão dos pedidos;
- Assistência ao time de Customer Service nas solicitações de liberação de pedidos;
- Acompanhamento da entrada de pedidos em sistema, prevista por território;
- Será responsável por acompanhar e implementar os pedidos via sistema
(Salesforce)

- Fornecerão informações / relatórios solicitados pelas demais áreas, apoiando na
tomada de decisão e no acompanhamento dos pedidos.
REQUISITOS DO CARGO
Superior Completo ou Cursando último ano em Administração, Marketing, Gestão
Empresarial, ou áreas relacionadas;
Excel avançado.
RESIDIR PREFERENCIALMENTE EM BRAGANÇA PAULISTA OU CIDADES PRÓXIMAS.
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/v1397326/assistente-de-gestaocomercial#sthash.JEhstKbV.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Vendas
Código da vaga: k909-106
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 26/08/2016
Previsão de encerramento: 31/10/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bnZbOl

PROMOTOR DE REVENDAS / CAMPINAS / SP / 16 VAGA(S)
L&M Revendas parceria com Avon Cosméticos e Korres Cosméticos está com 16
vagas(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: O Promotor de Revendas irá atuar na área de VENDAS DE
PRODUTOS VIA CATÁLOGO AVON COSMÉTICO E KORRES, onde o mesmo terá a
responsabilidade e o comprometimento de apresentar um pedido mínimo de R$
100,00 em todas as campanhas vigentes.
Requisitos: Ser maior de 18 anos, gostar de trabalhar com metas e gostar de
trabalhar em equipe.
Salário: a combinar

Benefícios: Material Grátis, Comissões e Lucratividade a partir de 30% sobre as
vendas realizadas dentro das campanhas, 500 pontos para trocar por prêmios no
MEU MUNDO AVON após enviar o 6º pedido consecutivo e mais premiações de
acordo com o desempenho dentro das campanhas.
Observações: Trabalho 100% autônomo, sem vínculo CLT e horário fixo de
trabalho, tendo um supervisor para lhe dar todo suporte e auxilio necessário de
SEGUNDA A SEXTA 10h00min às 22h00min. APROVEITE SUA UNICA E EXCLUSIVA
OPORTUNIDADE DE INGRESSAR NA CAMPANHA 16 E FAZER O SEU 1º PEDIDO DIA
20/09.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
lemrevendascampinas@gmail.com com a sigla Campanha 16 no campo assunto até
o dia 17/09/2016.
Veja outras vagas de Promotor de Revendas no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Vendedor (a) Decorador (a)
Código da vaga: k444-1311
Ramo da empresa: Indústria de Artigos de Decoração
Cidade: Natal/RN
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 30/08/2016
Previsão de encerramento: 13/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bALa02

EXECUTIVA DE VENDAS
Agir RH está selecionando para seu cliente: Executiva de Vendas
Escolaridade Mínima: Desejável Ensino Superior
VAGA FEMININA
Necessário conhecimento da área Comercial em empresas de transporte de cargas.
Atividades: Atendimento a clientes, prospecção de clientes por telefone, realização
de cotações, realização de visitas externas esporádicas, preenchimento de planilhas
de controle, acompanhamento de operações, realização pós vendas, faturamento
de clientes.
Necessário em conhecimento no pacote Office, principalmente Excel; conhecimento
em transporte de cargas e atendimento a clientes.
Local: Penha/ RJ ( necessário morar nas proximidades ou ter fácil acesso)

A empresa oferece salário de R$ 1200, 00 + VT + VA ( R$ 20,00 p/dia) _
bonificação por metas alcançadas.
As interessadas, no perfil, enviar currículo no CORPO do e-mail para
recrutamento.andreiarh@gmail.com colocando no campo assunto: EXECUTIVA DE
VENDAS.

CONSULTOR COMERCIAL / SUMARÉ/ SP / 1 VAGA(S)
Empresa contrata está com uma vaga(s) em aberto para SUMARÉ / SP.
Responsabilidades: Prospecção de novos alunos; Acompanhamento de novos
alunos;
Requisitos: Experiência na área; Residir em Sumaré; Acima de 18 anos;
Salário: a combinar
Benefícios: á combinar
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Gabriela para o email oportunidades@easervices.com.br com a sigla Comercial no campo assunto
até o dia 15/09/2016.
Veja outras vagas de CONSULTOR COMERCIAL no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

REPRESENTANTES DE VENDAS / RIBEIRÃO PRETO / SP / 1 VAGA(S)
A maior distribuidora de cervejas artesanais dos pais procura representante
comercial para ser treinado e atuar junto ao varejo. Está com uma vaga(s) em
aberto para RIBEIRÃO PRETO / SP.
Responsabilidades: Procuramos profissional motivado e responsável.
Requisitos: Vaga disponível para candidatos que tenham experiências cursos ou
que tenham trabalhado com cervejas. Perfil fora do padrão será descartado. Enviar
currículo com foto.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Heloisa Queiroz
para o e-mail heloisa.queiroz@databier.com.br com a sigla Rep. R. Preto no campo
assunto até o dia 30/09/2016.
Veja outras vagas de Representantes de Vendas no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

VENDEDOR EXTERNO / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
Empresa de grande porte no segmento de Telecomunicações está com três
vagas(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Vendas externas – porta a porta. Possuir VEÍCULO PRÓPRIO
(CARRO OU MOTO). Ótimos Ganhos. Podendo chegar a $ 4.000,00 dependendo do
desempenho. Possuir disponibilidade para trabalhar das 08h00 ás 18h00 de
Segunda à Sábado
Requisitos: Ensino médio completo, possuir experiência anterior com vendas,
desejável experiência com vendas externas, possuir VEÍCULO PRÓPRIO (CARRO OU
MOTO), disponibilidade de horário. Possuir CNH. Residir na cidade de Campinas
Salário: R$ 985,00
Benefícios: Vendas externas – porta a porta. Possuir VEÍCULO PRÓPRIO (CARRO OU
MOTO). Ótimos Ganhos. Podendo chegar a $ 4.000,00 dependendo do
desempenho. Possuir disponibilidade para trabalhar das 08h00 ás 18h0 de Segunda
à Sábado
Observações: Regime de contratação CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de JORGE para o email vagasecurriculosnet@gmail.com com a sigla vendedor externo no campo
assunto até o dia 25/09/2016.
Veja outras vagas de VENDEDOR EXTERNO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

REPRESENTANTES DE VENDAS / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP / 1
VAGA(S)
A maior distribuidora de cervejas artesanais dos pais procura representante
comercial para ser treinado e atuar junto ao varejo. Está com uma vaga(s) em
aberto para SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP.
Responsabilidades: Procuramos profissional motivado e responsável.
Requisitos: Vaga disponível para candidatos que tenham experiências (cursos ou
tenham trabalhado) com cervejas. Enviar currículo com foto. Currículo fora do
padrão da vaga será descartado.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Heloisa Queiroz
para o e-mail heloisa.queiroz@databier.com.br com a sigla Rep. Sjosé Rio Preto no
campo assunto até o dia 30/09/2016.
Veja outras vagas de Representantes de Vendas no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

REPRESENTANTE COMERCIAL / CAMPINAS / SP / 50 VAGA(S)
EMPRESA DO RAMO DE SAÚDE E SEGURANÇA está com 50 vagas(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Captação de clientes, venda de serviços de saúde e segurança
ocupacional para empresas, intermediar negociações entre cliente e empresa,
finalizar pedidos.
Requisitos: Experiência com vendas ou representações. Veículo próprio e carteira
de clientes serão um diferencial.
Salário: a combinar
Benefícios: A combinar
Observações: Vaga para profissional autônomo, contrato pela lei 4886. Ótimos
ganhos, produtos e serviços de grande aceitação por tratar-se de exigência
regulamentada.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LUDMILLA para o
e-mail vagaspb@outlook.com.br com a sigla REP COM no campo assunto até o dia
16/09/2016.
Veja outras vagas de REPRESENTANTE COMERCIAL no Emprega Campinas. São
100% grátis!

REVENDEDOR (A) / CAMPINAS / SP / 12 VAGA(S)
Avon Cosméticos Estação Korres está com 12 vagas(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: O Revendedor irá atuar na área de VENDAS DE PRODUTOS
através CATÁLOGO AVON COSMÉTICO; E ESTAÇÃO KORRES, onde mesmo terá a
responsabilidade e o comprometimento de apresentar um pedido mínimo de R$
150,00 em todas as campanhas vigentes.
Requisitos: Ser maior de 18 anos, Gostar de trabalhar com metas e Gostar de
trabalhar em equipe.
Salário: a combinar
Benefícios: Material Grátis (catálogos), Comissões e Lucratividade a partir de 30%
sobre as vendas realizadas dentro das campanhas, 500 pontos para trocar no MEU
MUNDO AVON após enviar o 6º pedido consecutivo e mais premiações de acordo
com o desempenho dentro das campanhas.
Observações: Trabalho 100% autônomo, sem vínculo CLT e Horário Fixo de
Trabalho, o Revendedor irá ter um Supervisor Executivo de Vendas para lhe dar
todo suporte e auxílio necessário para seu desempenho durante as campanhas,
onde o mesmo seguirá uma um horário de trabalho de SEGUNDA A SEXTA
07h00min às 23h00min. APROVEITE SUA UNICA E EXCLUSIVA OPORTUNIDADE DE
INGRESSAR NA CAMPANHA 16 E FAZER SEU 1º PEDIDO SOMENTE NO DIA 21/09.

OBS.: Não responderemos e nem daremos nenhuma informação sobre a vaga
apresentada se o currículo não estiver anexado junto ao e-mail.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luís para o e-mail
equipe7. avonkorres.640@gmail.com com a sigla Campanha 16 no campo assunto
até o dia 17/09/2016.
Veja outras vagas de Revendedor (a) no Emprega Campinas. São 100% grátis!

VENDAS / CAMPINAS / SP / 6 VAGA(S)
Grande grupo busca ampliar a equipe na RMC. Está com seis vagas(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: atendimento a clientes, gestão de clientes, organização e
prospecção de clientes.
Requisitos: Ensino Médio completo, com ou sem experiencia com vendas
(trabalhamos com treinamentos e formação do profissional) e disponibilidade pra
inicio imediato.
Salário: a combinar
Benefícios:
Observações: Trabalho autônomo com grandes comissões e reais possibilidades de
crescimento.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Nayara para o email nayaracamp206@gmail.com com a sigla Vendas no campo assunto até o dia
28/09/2016.
Veja outras vagas de Vendas no Emprega Campinas. São 100% grátis!

GERENTE COMERCIAL / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
Rede de Supermercado de grande porte. Está com uma vaga(s) em aberto para
CAMPINAS E RMC / SP.
Responsabilidades: Negociações de Acordos Comerciais, elaboração de estratégia
de venda com fornecedores, desenvolvimento de novos produtos para
rentabilização de categorias, Participação em desenvolvimento de Campanhas de
Marketing, ofertas e tabloides.
Requisitos: Graduação completa em Administração, Economia ou áreas afins.
Desejável pós-graduação em Gestão do Varejo ou Marketing e Propaganda.
Domínio do Pacote Office nível avançado. Desejável Inglês intermediário.
Salário: a combinar
Benefícios: Conv. Medico Odont. Seguro de vida e refeição.
Observações: Por favor, enviar o currículo em anexo.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Aline para o email recrutamento.vagas28@yahoo.com.br com a sigla GER. COM. no campo
assunto até o dia 10/09/2016.
Veja outras vagas de GERENTE COMERCIAL no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Consultor (a) de Vendas
Código da vaga: k639-5
Ramo da empresa: Informática e Internet
Cidade: São José/SC
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 02/09/2016
Previsão de encerramento: 30/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bJiej6

COMUNICAÇÃO

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

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 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

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 Comunicação Sênior
Código da vaga: v1392468
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / BR
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Atividades:
- Desdobramento da estratégia Cia para garantir a comunicação interna com base
nos valores da Cia;
- Garantir funcionamento dos canais internos de Comunicação - Intranet, jornal,
murais informativos, e TV Corporativa;
- Organização de eventos;
- Gestão de orçamento da área;
- Gerenciamento do programa de sustentabilidade;
- Atuar com Clima Organizacional _ pesquisa de clima e seus desdobramentos
apoiando o Desenvolvimento Organizacional.
Formação: Superior Completo.
Desejável formação em RP, Jornalismo, Comunicação Social, Psicologia, Publicidade
e Propaganda e pós-graduação.
Inglês avançado e espanhol intermediário, diferencial.
Local de Trabalho: Santana de Parnaíba-SP
Horário de Trabalho: De segunda a Quinta das 08h00 ás 18h15. E as sextas das
08h00 ás 16h00.

Benefícios:
-Vale Transporte
-Vale Refeição/Alimentação,
-Seguro de vida,
-Convenio Farmácia,
-Convênio médico e odontológico
Participação nos resultados.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392468/analista-decomunicacao-senior#sthash.M3bLKsQq.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Marketing - Designer
Código da vaga: v1392322
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Responsável pelo desenvolvimento de embalagens para todos os produtos,
elaboração de manual de aplicação de etiquetas para fornecedores nacionais e
importados, adaptação e finalização de todos os materiais com a identidade visual
para as lojas, adaptação e finalização de todas as peças de novas marcas para
implantação em loja, criação e finalização de materiais de comunicação diversos
online e off-line, orçamento e negociação com fornecedores para produção de
materiais de marketing.
Conhecimento em informática: pacote Office, Illustrator e Photoshop (domínio).
Experiência em criação e desenvolvimento de layouts de embalagem, comunicação
visual, material de ponto de venda, ilustração, tratamento de imagem, adaptação
de materiais e finalização de arquivo. Ter habilidades com negociação com
fornecedores.
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392322/assistente-demarketing-designer#sthash.vCOBGY4K.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Marketing
Código da vaga: v1392549
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Ensino Superior (Marketing, Comunicação Social e/ou Administração de Empresas);
Inglês e/ou Espanhol Avançado (Será avaliado);
Office Avançado;
Pós Graduação na área.
Atividades:
Coordenação e Atendimento dos projetos de cada cliente;
Planejar, Coordenar e executar as estratégias de Marketing;
Participação em todos os processos que envolvam cronograma de serviços:
Calendário de eventos promocionais, levantamento de mídias alternativas,
administração dos trabalhos desenvolvidos pela agência de publicidade,
comercialização com os patrocinadores e qualquer criação relativa à comunicação,
para garantir a qualidade dos serviços prestados e cumprimento dos prazos
estabelecidos.
A empresa oferece uma remuneração compatível com o mercado e bom pacote de
benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392549/coordenador-demarketing#sthash.uI38km7D.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Programação (Mídia) - Temporário
Código da vaga: v1392689
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Atividades:
- Programação das chamadas nos intervalos do canal;
- Confecção de grades de mídia e cadastro de chamadas no IBMS;
- Afinação de grades junto à Exibição;
Requisitos:
- Formação Superior em Comunicação social completa ou cursando;
- Facilidade em compreensão e operação de software (no caso IBMS)
Local de Trabalho: Barra da Tijuca
Horário: 10h às 19h

Contrato de um mês (22/08 a 30/09)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392689/assistente-deprogramacao-midia-temporario#sthash.bSKwGSlD.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Marketing
Código da vaga: k2232-124
Ramo da empresa: Consultoria em Saúde
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 12/08/2016
Previsão de encerramento: 30/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2aPX2HO

Coordenador de Comunicação
Código da vaga: v1395565
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasil
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Pra quem trabalha na Uatt, sonhar faz parte do dia-a-dia. Aqui, além de talento e
criatividade, sobra disposição para testar os limites, alcançar resultados, explorar
novos universos e construir um mundo melhor espalhando coisas boas por aí.
Estamos crescendo e o nosso objetivo é ser a melhor solução em presentes que
emocionem. Estamos no caminho e precisamos de mais pessoas para comprar este
sonho e nos ajudar a chegar lá.
Se você tem pique pra tudo isso, a Uatt? Pode ser sua nova casa.
Para você fazer parte da nossa Uattmosfera, você precisa ter:
Ensino Superior Completo;
Experiência prévia com cargos de coordenação e/ou liderança;
Vivência na área de comunicação;
Domínio técnico do Pacote Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator);
Inglês intermediário;
Você será responsável por:
Coordenar o time de comunicação da Uatt;

Administrar todos os pontos de contato da marca com o consumidor final e
intermediário;
Gerir a criação de campanhas de comunicação com foco B2B/B2C
Participar de reuniões de briefings, conceituação de produtos e análises de
resultados.
O que oferecemos:
Remuneração compatível com o mercado (regime CLT);
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Refeitório no ambiente de trabalho;
Vale transporte ou transporte fretado;
Programa de Participação nos Resultados;
Desconto na compra de produtos Uatt;
Um excelente ambiente de trabalho.
Ficou interessado? Então cadastre o seu currículo, vamos adorar conhecê-lo!
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395565/coordenador-decomunicacao#sthash.SVJoW5gc.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Digital
Código da vaga: v1395512
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Sumário do cargo:
Responsável pelo Desenvolvimento e execução das peças de comunicação para
digital, desenvolvimento de fornecedores, ações de marketing digital e
implementação de processos.
Sumário das Atividades:
-Elaboram apresentações, relatórios de resultados de comunicação em conjunto
com a Coordenação de Comunicação;
-Monitora a imagem institucional nos meios de comunicação
-Contato com meios de comunicação (jornal, tv, revistas, etc) para materiais;
-Produzir conteúdo textual e visual para internet, intranet e demais canais de
comunicação.
-Implementar ferramentas de monitoramento e formas de divulgação dos relatórios
para auxiliar na tomada de decisão das áreas de negócio;
-Mapear e acompanhar a concorrência no meio digital.
-Monitorar campanhas de mídia
-Implementar as ações de comunicação dos diversos projetos das áreas;
-Ações Digitais;

-Manutenção do site sendo responsável por atualizações que se façam necessárias
sem envolver terceiros e estruturar regras de uso nas áreas de negócio;
Envio de newsletter e e-mail mkt para base de clientes, colaboradores e
prospects, no médio prazo.
-Produz conteúdo textual e visual para internet, intranet e demais canais de
comunicação.
-Gerar métricas e relatórios de desempenho com base em Google Analytics;
-Cumprir todas as políticas e procedimentos da empresa que envolve Qualidade,
Saúde, Segurança, Higiene e Meio Ambiente.
INSTRUÇÃO: Superior Completo em Publicidade e Propaganda, Marketing,
Marketing digital.
Necessário: Excel avançado
Desejável: Conhecimento no pacote ADOBE, SharePoint; gestão e organização de
conteúdos em site; Google Analytics; Campanhas de email-mkt e Conhecimento em
processos gráficos.
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Participação nos lucros, Tíquete-refeição, Vale-transporte.
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
Horário: De segunda a sexta das 8h às 17h30.
Local: São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395512/analista-decomunicacao-digital#sthash.0DqGw6Ef.dpuf
www.vagas.com.br

Líder - Canais de Comunicação
Código da vaga: v1395520
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Requisitos:
•Graduação completa em Gestão, Comunicação, Marketing ou afins;
•Experiência em gestão de canais de atendimento e redes sociais;
•Conhecimento avançado em Excel e PowerPoint para elaboração de planilhas,
apresentações e relatórios;
•Domínio de estratégias de Trademarketing e comunicação;
•Conhecimento sobre Técnicas de Vendas e Negociação;
•Experiência com liderança de equipes;
•Desejável Pós-Graduação em Redes Sociais, Social Media ou
Serviços/Atendimento. Desejável Pós-Graduação em Redes Sociais, Social Media ou
Serviços/Atendimento.
Atividades:

•Gerenciar as atividades da Central de Relacionamento (Call Center, Redes Sociais,
Back-Office, Chat, e-mail, Fale com a Gente, Ouvidoria.), acompanhando o
cumprimento dos indicadores, garantindo a padronização e a qualidade do
atendimento;
•Realizar a liderança da equipe, gerenciando o desempenho individual dos
colaboradores, aplicando feedbacks, realocando recursos, promovendo ganhos de
produtividade e satisfação da equipe;
•Orientar e acompanhar as tratativas realizadas pela equipe de BackOffice,
relativas aos protocolos e falem abertos, objetivando solucionar as inconsistências
apontadas pelos alunos de forma assertiva e dentro do padrão de atendimento;
•Trabalhar a estratégia de relacionamento em posts e ações nas Redes e Mídias
sociais, desdobrando-a para toda a cadeia responsável pelo monitoramento,
atendimento e report;
•Gerenciar e fornecer informações estratégicas para as diversas áreas do grupo, no
formato, prazo e de forma que contribua assertivamente para tomada de decisões;
•Analisar e validar os conteúdos de informação e processos e compartilhar com as
equipes de atendimentos;
•Atender a demanda dos clientes internos, munindo-os de informação, em ações
pontuais, campanhas, crises ou datas comemorativas, com reports extraordinários
sob demanda, ou recorrente;
•Contribuir com sugestões, propostas e ações para o desenvolvimento de projetos
que envolvam os canais de atendimento, dando suporte, acompanhando e
participando ativamente destas implementações;
•Acompanhar, auditar, revisar atendimentos e monitorias;
•Concentrar, analisar, propor solução e acompanhar até o encerramento, situações
de crise nas redes sociais, mídias sociais, e canais especiais;
•Desenvolver e controlar melhorias no processo de atendimento e auditoria;
Proporcionar um canal de Ouvidoria eficaz;
•Relacionar-se com todas as áreas internas e externas para solucionar situações,
buscar informações, reportar resultados e incidentes relativos aos canais de
atendimento, garantindo sua evolução e funcionamento;
•Validar, acompanhar e garantir o desdobramento de materiais relativos a
iniciativas, comunicações, campanhas, e outros temas que impactem o canal de
atendimento, junto às áreas de suporte internas e externas;
•Apresentar resultados mensais à Diretoria de Relacionamento dos itens sob sua
responsabilidade.
Salário: R$3.500,00
Benefícios: Vale Transporte, Vale refeição ou alimentação, Plano de saúde coparticipativo e Plano odontológico, Estacionamento, Bolsa de Estudos.
***Vaga também disponível para pessoas com deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395520/lider-canais-decomunicacao#sthash.N1C1UtKf.dpuf
www.vagas.com.br

Contato Publicitário
Código da vaga: v1395482
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Principais Atividades:
* Venda externa de espaços publicitários nos Jornais de Bairros e produtos da
Infoglobo em suas diferentes plataformas;
* Elaborar propostas e planos de mídia, utilizando o portfólio de produtos;
* Controle e desenvolvimento da carteira de clientes anunciantes;
* Entre outras.
Pré-requisitos
* Ensino Superior Completo em Administração, Publicidade, Marketing ou
Economia;
* Veículo Próprio;
* Carteira de Habilitação em dia;
* Experiência anterior com vendas externas ou PAP;
* Experiência com vendas de espaços publicitários será diferencial.
Benefícios Agregados a Vaga:
Auxílio Combustível, Laptop, Celular e Vale Refeição.
Local de trabalho: Externo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395482/contatopublicitario#sthash.ad9T8DLO.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Sênior
Código da vaga: v1392832
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Superior completo em Jornalismo, Comunicação e áreas relacionadas.
Imprescindível Inglês Avançado.
Experiência anterior com comunicação interna, endomarketing, campanhas no
geral.
Será responsável pela elaboração e revisão de textos.
Possuir disponibilidade de inicio imediato.
Monitorar a utilização da identidade visual da empresa.
Será responsável pelos canais de comunicação da empresa (Linkedin; Website;
Intranet).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392832/analista-decomunicacao-senior#sthash.zWhFawPU.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE MARKETING / MONTE MOR / SP / 1 VAGA(S)
CONFIDENCIAL está com uma vaga(s) em aberto para MONTE MOR / SP.
Responsabilidades: Desenvolver processos e rotinas da área de Marketing,
executando as seguintes atividades: Elaborar o planejamento estratégico de
marketing e vendas junto à diretoria da área. Viabilizar o crescimento da carteira
de clientes. Dirigir os serviços de comunicação externa e interna online e off-line.
Definir conteúdos para publicações nos meios de comunicação: Portal, blog da
empresa, mídias digitais, periódicos online e impressos. Administrar os serviços de
assessoria de imprensa, agência de publicidade e demais prestadores de serviços
de marketing.
Requisitos: Experiência em criação e redação publicitária, gerenciamento de redes
sociais, website, domínio em edição de vídeos, experiência em planejamento de
comunicação e ações de marketing com foco em venda. Ensino Superior.
Salário: a combinar
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição, Vale-transporte.
Observações: REGIME CLT HORARIO: 08h00min AS 18h00min SEGUNDA A SEXTA.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
selecaonova1@gmail.com com a sigla ANALISTA MARKETING no campo assunto até
o dia 20/09/2016.
Veja outras vagas de ANALISTA DE MARKETING no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Assistente de Marketing
Código da vaga: k3181-69
Ramo da empresa: Entretenimento, Lazer e Cultura.
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 17/08/2016
Previsão de encerramento: 16/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2b0LwcR

Analista de Comunicação Sênior
Código da vaga: v1394992
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
Resumo das Atividades:
- Coordenar a produção de publicações e canais periódicos (redação, diagramação e
distribuição).
- Redigir comunicados e posicionamentos.
- Elaboração e desenvolvimento de conteúdos corporativos (texto e lay out) para
divulgações, campanhas e eventos.
- Coordenar agências de comunicação, com briefing e acompanhamento de
projetos.
- Planejar e coordenar eventos específicos.
- Experiência com portais corporativos intranet e internet.
- Desenvolvimento de pesquisas de avaliação para monitorar ações da área.
- Coordenar rede de agentes de Comunicação Interna nas unidades.
Requisitos:
- Formação em Jornalismo ou Relações Públicas.
- Excelente conhecimento em redação empresarial.
- Desejável experiência com portais corporativos (intranet, web site), e noções em
SharePoint e HTML.
- Conhecer softwares de design gráfico (Corel Draw e Photoshop).
- Espanhol avançado
Local de Trabalho:
- Campinas
Benefícios:
- Plano Médico
- Plano Odontológico
- Restaurante no Local
- Ônibus fretado ou VT
- Vale Alimentação
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394992/analista-decomunicacao-sr#sthash.mNvOVKER.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Jr
Código da vaga: v1396105
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Principais atribuições e desafios do cargo:
Será responsável pela área de comunicação corporativa no que tange aos processos
de comunicação interna da empresa em todas as suas unidades industriais,
organizar a realização de eventos voltados para o público interno, analisar, redigir,
auxiliar na produção das artes e controlar os comunicados internos em todos os
canais de comunicação corporativos.
Perfil desejado:
Formação superior completo preferencialmente em Publicidade e Propaganda.
Inglês avançado / fluente.
Conhecimento em ferramentas de comunicação visual
Experiência prévia na função
Informações da posição:
Forma de contratação: Efetivo
Horário de trabalho: Comercial
Local de Trabalho: Vila Olímpia – São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396105/analista-decomunicacao-jr#sthash.WIRhLleP.dpuf
www.vagas.com.br

Diretor de Comunicação – SP/SP
Código da vaga: v1395900
Nível hierárquico: Diretoria
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Outubro de 2016
- Imprescindível experiência na Indústria;
- Responderão por Assessoria de Imprensa e Gestão de Crises, Eventos,
Patrocínios, Publicidade e Propaganda, Redes Sociais e Internet;
- Gerenciamento da área de Responsabilidade Social Corporativa;
- Gestão de agências de pesquisa de mercado, Assessoria de imprensa e marketing
digital;
- Graduação em Jornalismo, Propaganda, Marketing, Comunicação Social ou
Administração;
- Pós-graduação e/ou MBA;
- Inglês Fluente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395900/diretor-decomunicacao-sp-sp#sthash.v2ZS3Yzs.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Interna Jr.
Código da vaga: v1394798
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Barueri / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
Atividades:
Atuará na área de RH, com desenvolvimento de materiais para ações das áreas de
Comunicação Interna e Desenvolvimento Organizacional;
Estruturar visualmente novos veículos internos;
Elaborar planos de comunicação e acompanhar sua execução e implementação;
Auxiliar no planejamento e realização de eventos corporativos.
Alinhar os materiais de comunicação interna de acordo com as diretrizes sugeridas
pelo holding do Grupo;
Topicalizar a comunicação visual dos materiais/ peças enviados pelo holding para
disseminação e envolvimento dos colaboradores da EA Brasil;
Criar conceitos visuais para as peças das campanhas internas motivacionais, de
conscientização e de alavancagem de desempenho, além das ações de
comemoração em datas festivas.
Requisitos:
Superior Completo (Propaganda e Marketing / Publicidade e Propaganda /
Webdesign / Artes Visuais / Jornalismo / Marketing).
Desejável: experiência com comunicação corporativa e/ou interna / endomarketing.
Domínio no pacote Adobe: Photoshop, Illustrator e Indesign.
Edição avançada de imagens e fotos;
Diferencial: Visão Geral de RH e das estratégias de Endomarketing;
Workshops/Softwares de Design / Redação Publicitária/ Fotografia;
Facilidade para efetuar e receber briefings;
Inglês avançado (desejável)
Horário: Comercial (Seg. Sexta-feira).
Benefícios: Ass. Médica, Ass. Odontológica, Seguro de Vida, VR, VA, VT.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394798/analista-decomunicacao-interna-jr#sthash.hqfXuyJz.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor de Marketing
Código da vaga: v1396748
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 22 de Setembro de 2016
Salario: a combinar
Horário: Comercial
VR, VT, Assistência Médica.
Necessário:
Ensino Superior Completo.
Ter atuado com Gestão de equipe e comunicação em geral.
Fortes conhecimentos em informática incluindo redes sociais e plataformas de
edição, elaboração e revisões de textos, apresentações, comunicação interna em
geral, e organização de eventos levantamento de resultados;
Currículos fora do perfil não serão avaliados.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396748/gestor-demarketing#sthash.szXR1otB.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Comunicação Sênior
Código da vaga: v1393207
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
As suas tarefas e responsabilidades:
• Responsável pelo suporte estratégico para as demandas de Comunicação Latam
das áreas parceiras, dentro de um contexto estratégico e holístico, propondo
soluções que sejam viáveis, realistas, criativas e com o melhor custo VS benefício;
• Criação e adaptação de conteúdos estratégicos que possam ser utilizados em
Latam um e Latam dois;
• Redação e revisão de conteúdos que possam ser utilizados pela Comunicação da
Matriz;
• Implementar as ações dos planos de Comunicação Latam das áreas parceiras,
bem como operacionalizar as atividades relacionadas à área de Comunicação
Latam;
• Suporte para as áreas parceiras nos assuntos relacionados à comunicação
integrada;
• Apoiar no planejamento de curto e médio prazo das atividades das áreas de
Comunicação interna contribuindo com idéias e soluções;
• Interagir com vários stakeholders para viabilizar o fluxo de informação e,
consequentemente, a implementação da comunicação na empresa.
Quem você é
• Formação superior completa em Jornalismo ou Relações Públicas
• Espanhol e Inglês avançados
• Experiência na área de comunicação, principalmente em conteúdo.

• Experiência de comunicação em agronegócios será um diferencial
• Conhecimento do Pacote Office
• Local de Trabalho: São Paulo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393207/analista-decomunicacao-sr#sthash.0oNuY7Kx.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Comunicação
Código da vaga: v1393398
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016
Requisitos:
Graduação Completa em Comunicação Social- Jornalismo
Descrição das atividades:
- Controlar o fluxo interno e externo de informações;
- Atualizar dos meios de comunicação.
- Facilitar a comunicação nos projetos;
- Participar dos eventos e campanhas;
- Etc.
Salário: R$1.589,00 inicial e R$1668,78 após três meses. Vale Transporte +
Assistência médica e odontológica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393398/assistente-decomunicacao#sthash.iUApmSSZ.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DE MARKETING / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Quasar Informática está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atuarão com planejamento, elaboração, análise e
acompanhamento de planos de marketing, execução e orientação de ações que
tragam resultados e que cuide da imagem da empresa, relacionamento com
agências, assessoria de imprensa e gráficas, gerenciamento de site e redes sociais,
criação de posts e atualizações, desenvolvimento de campanhas publicitárias e
produção e edição de textos publicitários.
Requisitos: Conhecimento básico em softwares de criação Superior cursando ou
completo em Marketing ou Publicidade e Propaganda

Salário: a combinar
Benefícios: VR + VT
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Daniel para o email daniel@lojafacil.com.br com a sigla MKT no campo assunto até o dia
10/09/2016.
Veja outras vagas de Analista de Marketing no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

ANALISTA DE MARKETING
Local: Região Sul - São Paulo - SP
Requisitos:
- Experiência com o planejamento de campanhas de incentivo e criação.
- Necessário ter domínio no Pacote Office e Adobe.
- Superior completo ou cursando o último ano de Publicidade e Propaganda.
- Fácil acesso ao local de trabalho
Para PARTICIPAR do PROCESSO SELETIVO: CADASTRE o seu CURRÍCULO e
CANDIDATE-SE a vaga código 3915
Acesse >> www.sprinter.com.br
Acompanhe nossa página - www.facebook.com/SprinterRH
Siga-nos no Twitter - @Sprinter_rh
*Não recebemos currículo por e-mail, para participar dos processos seletivos,
cadastre-se gratuitamente e acompanhei o Painel de Vagas, atualizações em tempo
real.

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!

PROFISSIONAL PARA ATUAR NA ÁREA DO CONHECIMENTO - EDUCAÇÃO
INFANTIL (FREELANCER)
Código da vaga: v1392606
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:
• Formação em Pedagogia e/ou Psicologia.
• Especialização na área de educação.
• Disponibilidade para viajar ministrando cursos para professores e educadores em
todo território nacional.
REQUISITOS DESEJÁVEIS:
• Atuação como professor e/ou coordenador em escola de educação infantil e/ou de
ensino fundamental um.
• Ter experiência de sala de aula na Educação Infantil e/ou na Alfabetização.
• Experiência com a formação de professores.
ATIVIDADES:
• Ministrar cursos de formação de docentes.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392606/profissional-paraatuar-na-area-do-conhecimento-educacao-infantil-freelancer#sthash.QsjlR27G.dpuf
www.vagas.com.br

ASSESSOR DE ÁREA DO CONHECIMENTO
Código da vaga: v1392623
Nível hierárquico: Sênior

Local: Curitiba / PR / BR
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:
• Mestrado na Área de Educação.
• Formação em Pedagogia e/ou Psicologia.
REQUISITOS DESEJÁVEIS:
• Atuação como professor e/ou coordenador em escola de educação infantil e/ou de
ensino fundamental um.
• Ter experiência de sala de aula na Educação Infantil e/ou na Alfabetização.
• Experiência com a formação de professores.
• Disponibilidade para viajar ministrando cursos para professores e educadores em
todo território nacional.
ATIVIDADES:
• Ministrar cursos de formação de docentes.
• Elaborar cursos, palestras e afins com temas atuais para a respectiva área, bem
como materiais de apoio de suporte à ação específica de ensino.
• Realizar orientação didática e metodológica aos professores e educadores.
Obs.: Contrato por prazo determinado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392623/assessor-de-area-doconhecimento#sthash.AbHbdo0y.dpuf
www.vagas.com.br

Programa EMPREENDEDORES DA EDUCAÇÃO 2017
Código da vaga: v1388878
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Brasil
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016
Perfil:
Buscamos profissionais que sejam éticos, inovadores, corajosos, inquietos e
empreendedores. O que valorizamos: Entrega Protagonismo, Adaptabilidade,
Diálogo, Colaboração, Desenvolvimento e Liderança.
Trilhas de Carreira:
Empreendedor Corporativo
Pré- requisitos:
Formados ou concluindo a graduação entre dezembro de 2012 e dezembro de
2016;
Formação: Engenharia, Administração, Direito, Psicologia, Economia, Ciências
Econômicas, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Relações Internacionais,
Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, entre outras;
Disponibilidade para mudança de cidade;
Inglês avançado.
Empreendedor Editorial e Pedagógico
Pré- requisitos:

Formados ou concluindo a graduação entre dezembro de 2010 e dezembro de
2016;
Formação: Pedagogia, Psicologia, Editoração e Licenciaturas;
Disponibilidade para mudança de cidade.
Etapas do Processo Seletivo:
Inscrições: até 15/09/2016
Testes online: Setembro/Outubro
Game de Competências/ Dinâmicas de Grupo/ Entrevistas: Outubro/Novembro
Painel com Gestores e Entrevistas finais: Novembro
Início: Janeiro
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1388878/programaempreendedores-da-educacao-2017#sthash.kT9wipmv.dpuf
www.vagas.com.br

Assessor Pedagógico - Coach MG
Código da vaga: v1390039
Nível hierárquico: Pleno
Local: Minas Gerais / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 07 de Setembro de 2016
Responsabilidades:
O profissional executará as seguintes atividades:
• Assessoria e atendimento às escolas;
• Formação de educadores em tecnologia educacional;
• Implantação e projetos em educação tecnológica;
• Análise de material didático impresso e digital;
• Análise de aplicativos educacionais;
• Treinamento de consultores comerciais.
Terá como principais desafios:
• Estabelecer uma formação continuada e reflexiva para aproximar,
gradativamente, educadores e tecnologia;
• Integrar pedagogia, área de conhecimento do professor e tecnologia;
• Estimular o uso criativo de ferramentas digitais integradas ao projeto da escola;
• Incentivar a produção por meio da prática direta com recursos tecnológicos;
• Desenvolver multiplicadores: professores, gestores responsáveis por compartilhar
a integração da tecnologia na sala de aula.
Requisitos:
• Formação: Pedagogia; licenciatura em alguma especialidade e/ou pós-graduação
em Educação.
• Conhecimentos Técnicos: Conhecimento em Tecnologia Educacional será um
diferencial.
• Experiência anterior: Vivência em sala de aula e formação de
educadores/professores.

• Ter habilitação e disponibilidade para viagens.
Modalidade de contratação:
Prestador de serviços.
Local de trabalho:
Toda região do Estado de Minas Gerais e Espírito Santo
Horário:
Comercial, com disponibilidade de horários alternativos.
Remuneração:
R$ 3.750,00 + R$ 1.000,00 de Retributivo.
Facilidades:
Carro da empresa, combustível, alimentação, tablet e celular corporativo.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1390039/assessor-pedagogicocoach-mg#sthash.bYpeLrsx.dpuf
www.vagas.com.br

BIBLIOTECÁRIO JR - OSASCO/SP
Código da vaga: v1391472
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Osasco / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Liderar e orientar a equipe de atendentes de biblioteca com objetivo de garantir a
qualidade das pesquisas bibliográficas no atendimento aos usuários;
• Executar as rotinas de processamento, levantamento, controle e organização
técnica dos materiais bibliográficos;
• Zelar por todo acervo da biblioteca;
• Garantir a organização da biblioteca e o acervo para o recebimento de comissões
do Ministério da Educação para o reconhecimento de cursos;
• Auxiliar na gestão do Programa Livro Texto (PLT).
REQUISITOS
• Desejável experiência anterior como Bibliotecário;
• Ensino superior em Biblioteconomia;
• Conhecimentos em Excel e em ferramentas de gestão bibliográfica;
• Ter habilidades em relatórios gerenciais.
Unidade de Osasco
44h semanais
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1391472/bibliotecario-jr-osascosp#sthash.ghAHbCm3.dpuf
www.vagas.com.br

Professor - Ciências Contábeis
Código da vaga: v1392693
Nível hierárquico: Sênior
Local: Joinville / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Perfil Comportamental:
Cooperação;
Inovação;
Comprometimento;
Respeito;
Transparência.
Atividades a serem desenvolvidas:
Ministrar aula de PRÁTICA TRABALHISTA no curso de Ciências Contábeis da
Unisociesc.
Titulação:
Necessário Mestrado Completo.
Requisitos Exigidos:
Experiência Docente.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392693/professor-cienciascontabeis#sthash.qGIEdoRe.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor de Idiomas II
Código da vaga: v1392476
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
O profissional será responsável pela divulgação e comercialização da linha de livros
didáticos de Idiomas da Editora Moderna, representados pelos selos: RICHMOND e
Santillana Espanhol. Desempenhará as seguintes atividades:
• Realizar visitas com objetivo de desenvolver um bom relacionamento com escolas
e professores parceiros;
• Divulgação de material didático;
• Promover material;
• Preparar eventos;
• Organização da agenda de visitas e inclusão das informações no sistema.
Formação:
• Superior Completo em Letras ou áreas afins.

Requisitos:
• Vivência de sala de aula e/ou Conhecimentos em idiomas;
• Experiência no mercado editorial;
• Disponibilidade para viagens dentro do Estado;
• Conhecimentos avançados em Inglês.
Remuneração: Fixo + remuneração variável
Benefícios: Vale Refeição, Vale Alimentação, Assistência Médica, Assistência
Odontológica, Seguro de Vida, Previdência Privada, Participação nos Lucros, Carro e
Celular.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392476/consultor-de-idiomasii#sthash.WjC6TofV.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Produção Editorial - TEMPORÁRIO
Código da vaga: v1395143
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Necessário superior em andamento em: Letras e/ou Pedagogia e/ou Design Gráfico.
Bons conhecimentos em Excel, Word, Adobe acrobat, Photoshop.
Normas da ABNT.
Noções de leis e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.
Excelente capacidade de comunicação escrita e oral.
Principais atividades:
Desenvolver atividades de produção editorial de publicações da Editora,
assegurando o cumprimento de normas e procedimentos técnicos descritos no
Manual Editorial e atendendo às orientações da chefia e às especificidades de cada
cliente / produto. Garantir, a cada produção, o cumprimento do orçamento e dos
prazos estabelecidos. Selecionar e contratar, com o aval da chefia, fornecedores de
serviços terceirizados, tais como ilustradores, mapistas e cartógrafos. Monitorar o
prazo e a qualidade dos serviços terceirizados. Garantir a qualidade final do produto
intermediando o trabalho de todos os envolvidos em todas as etapas do processo.
OBS: Vaga para substituição de licença maternidade.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395143/analista-de-producaoeditorial-temporario#sthash.SHi68Cio.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Pleno - Educação à distância
Código da vaga: v1394815
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
Requisitos:
•Superior completo em Administração ou áreas afins;
•Conhecimento avançado do sistema SIAF;
•Conhecimento avançado sobre o Pacote Office com ênfase em Excel.
Atividades:
•Organizar os encontros presenciais dos professores no início do semestre –
orientação/capacitação dos professores;
•Realizar acompanhamento e orientação dos professores tutores (responder emails, atendimento telefônico, desenvolvimento de tutoriais, atendimento
presencial, envio de comunicação e orientações diversas, etc);
•Acompanhar e garantir o cumprimento das atividades dos professores;
•Organizar as turmas para as gravações do projeto Conexão Anima e as agendas
com os professores;
•Oferecer ao professor suporte técnico administrativo;
•Construir planilhas de acompanhamento e relatórios processuais;
•Levantar e analisar dados;
•Atuar junto ao corpo docente visando melhoria de resultados que impactem
diretamente no índice de aprovação;
•Dar suporte aos coordenadores de curso e equipes administrativas em demandas
relacionadas às ofertas em Ead das unidades.
Salário: R$3.300,00
Benefícios: Vale-transporte, Vale-refeição ou alimentação, Plano de saúde coparticipativo, Estacionamento, Bolsa de estudos.
***Vaga também disponível para pessoas com deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394815/analista-plenoeducacao-a-distancia#sthash.WWLAPG4W.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Projetos para Educação Corporativa
Código da vaga: v1393720
Nível hierárquico: Gerência
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016

Gerenciar as demandas dos clientes, alocando os recursos necessários e
proporcionando a integração e a fluência da comunicação na equipe focal. Atender
às especificações dos produtos, bem como, aos prazos estabelecidos.
É indispensável à experiência anterior no mercado de Educação Corporativa e inglês
fluente.
Experiência em gerenciamento de projeto e gestão de equipe.
Conhecimento em metodologia PMI, SCRUM, ADDIE, Pipeline de Liderança.
Conhecimento avançado Pacote Office e MS Project
Pós-Graduação e/ou extensão em Gerenciamento de Projetos.
Ter interesse para trabalhar em projeto com prazo determinado - aprox. 10 meses
Local de trabalho: Barra da Tijuca
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393720/gerente-de-projetospara-educacao-corporativa#sthash.td1RKecw.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Curso
Código da vaga: v1394000
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Espírito Santo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Outubro de 2016
Coordenar, supervisionar e representar a área de graduação do curso de
Engenharia de Produção, respondendo pela qualidade, confiabilidade e desempenho
dos recursos, serviços e informações geradas pela área sob sua responsabilidade,
zelando pelo cumprimento das exigências legais relativas à sua área.
Oferecer apoio aos Docentes por meio de orientações referentes à estrutura
didático-pedagógica e acadêmica do curso, bem como zelar pelo cumprimento da
legislação aplicada à educação e pela qualidade do ensino.
É necessário possuir experiência em magistério superior e gestão acadêmica.
Obs.: Vaga para grande Vitória.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394000/coordenador-decurso#sthash.h4kTqaMt.dpuf
www.vagas.com.br

ORIENTADOR EDUCACIONAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Instituição de Ensino está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades:

• Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a
formação de seus valores, atitudes, emoções e sentimentos;
• Orienta, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e responsáveis e com a
comunidade;
• Participa da organização e da realização do projeto político-pedagógico e da
proposta pedagógica da escola;
• Ajuda o professor a compreender o comportamento dos alunos e a agir de
maneira adequada em relação a eles;
• Ajuda o professor a lidar com as dificuldades de aprendizagem
Requisitos:
Graduação completa Psicologia;
Pós-graduação será o diferencial;
Vasta experiência na função;
Domínio no Pacote Office Residir em Campinas com fácil acesso a Barão Geraldo.
Carga horária de 44 horas semanais
Experiência com faixa etária fundamental II
Salário: a combinar
Benefícios: V.T + V.A + Seg de vida
Observações: Enviar pretensão salarial
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
talentos@atmoeducacao.com.br com a sigla Orientador Educacion no campo
assunto até o dia 15/09/2016.
Veja outras vagas de Orientador Educacional no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Coordenador Pedagógico
Código da vaga: v1397638
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Cargo: Coordenador Pedagógico
Solicitações do cargo:
· Ensino Superior na área de educação ou áreas afins.
· Experiência anterior na função.
Atividades desenvolvidas:
- Atuar na coordenação e desenvolvimento da equipe de instrutores.
- Conduzir reuniões periódicas e treinamentos da equipe.
- Acompanhar as tarefas pedagógicas dos docentes (frequência dos alunos,
avaliações, lançamento no sistema, etc).
- Planejar, preparar e ministrar aulas e reuniões.
- Prestar atendimento a alunos, e/ou pais ou responsáveis.

- Traçar metas e objetivos visando crescimento da unidade e retenção de alunos.
- Fazer a gestão do calendário de atividades da escola.
Local de Trabalho: São Paulo / SP
Horário: Comercial
Oferecemos: Remuneração + Pacote de Benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397638/coordenadorpedagogico#sthash.HY7G3YpP.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Editorial
Código da vaga: v1396925
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
Área e especialização profissional: Educação, Ensino, Idiomas - Ensino Superior.
Nível hierárquico: Analista
Local de trabalho: Belo Horizonte, MG.
Regime de contratação de tipo Temporário
Jornada Período Integral
Desenvolver atividades de produção editorial de publicações da Editora,
assegurando o cumprimento de normas e procedimentos técnicos descritos no
Manual Editorial e atendendo ás orientações da chefia e ás especificardes de cada
cliente. Garantir, a cada produção o comprimento do orçamento e dos prazos
estabelecidos. Selecionar e contratar, com aval da chefia, fornecedores de serviços
terceirizados tais como ilustradores, mapistas e cartógrafos. Monitorar o prazo e a
qualidade dos serviços terceirizados. Garantir a qualidade final do produto
intermediando o trabalho de todos os envolvidos em todas as etapas do processo.
Vale-refeição, Vale-transporte
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396925/analistaeditorial#sthash.GaQKD8Ol.dpuf
www.vagas.com.br

PROFESSOR BILÍNGUE (INGLÊS) - ENSINO FUNDAMENTAL I
Código da vaga: v1396076
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Vagas para o ano letivo de 2017.
REQUISITOS
- INGLÊS FLUENTE, obrigatório FCI (para as demais certificações internacionais, é
necessário ter nível B2/C1);
- Ensino superior completo em PEDAGOGIA e/ou Licenciatura em Letras PortuguêsInglês;
- Vivência como Professor de Crianças/Adolescentes;
- Disponibilidade para lecionar de segunda a sexta-feira;
- Disponibilidade para trabalhar no Ecoville.
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.
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/v1396076/professor-bilingueingles-ensino-fundamental-i#sthash.cDP78GPQ.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR PEDAGÓGICO REGIONAL - Estado de MG
Código da vaga: v1395896
Nível hierárquico: Sênior
Local: Minas Gerais / BR
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:
• Formação em Pedagogia ou área afim.
• Pós-graduação na área educacional e/ou gestão de pessoas.
• Experiência em cargos de gestão escolar, preferencialmente em escolas
particulares.

• Disponibilidade para viagens constantes.
• Residir em Minas Gerais.
REQUISITO DESEJÁVEL
• Pós-graduação (Mestrado ou Doutorado) na área de Educação.
ATIVIDADES:
Principal: Manter e ampliar a carteira de escolas conveniadas ao Sistema Positivo
de Ensino sob sua responsabilidade por meio de:
• Relacionamento com mantenedores e gestores escolares, com vistas à
manutenção da satisfação e informação sobre produtos e serviços da Editora
Positivo.
• Reuniões para Pais e Professores para esclarecimentos a respeito da proposta e
utilização do material didático (SPE).
• Estudo para domínio do portfolio da Editora Positivo (SPE e outros produtos).
• Reuniões com a Gerência via skype ou presenciais, periódicas, na matriz em
Curitiba.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395896/coordenadorpedagogico-regional-estado-de-mg#sthash.s32oNC9a.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Universitário: Teoria das Estruturas
Código da vaga: v1394768
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES
Lecionar a disciplina Teoria das Estruturas para o curso de Engenharia Mecânica.
FORMAÇÃO ACADÊMICA NECESSÁRIA
Especialização Lato Sensu (Pós Graduação) concluída ou Especialização Stricto
Sensu (Mestrado ou Doutorado).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Desejável experiência acadêmica no Ensino Superior.
Experiência profissional na área de formação.
HORÁRIO DE TRABALHO
Turno noite (19h às 22h)
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394768/professoruniversitario-teoria-das-estruturas#sthash.VgzUZ1O2.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA E PARECERES PEDAGÓGICOS
Código da vaga: v1395530
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:
• Formação Superior em Pedagogia ou Letras.
• Experiência com a escrita de documentos pedagógicos e análise de materiais
didáticos.
• Conhecimento intermediário do Pacote Office.
ATIVIDADES:
• Realizar a produção de pareceres pedagógicos, propostas técnicas e textos.
• Analisar materiais didáticos.
• Leitura e respostas a editais referentes à aquisição de materiais didáticos.
• Elaborar projetos.
Obs.: Contrato por tempo determinado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395530/analista-e-parecerespedagogicos#sthash.P3XnCg6z.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Desenvolvimento de Cursos
Código da vaga: v1396431
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Setembro de 2016
Atribuições: Desenvolver cursos de Especialização e Aperfeiçoamento; estabelecer
contato com Instituições de Ensino Superior para acompanhamento técnico; manter
contato efetivo com os coordenadores e docentes dos cursos para oferecer suporte
acadêmico; gerenciar os projetos pedagógicos; suporte na elaboração do portfólio
da Instituição; realizar briefing com o cliente sobre proposta educacional dos
cursos.
Experiência: Com desenvolvimento de projetos pedagógicos de Ensino Superior
Formação: Ensino Superior em Pedagogia ou áreas a fins
Benefícios: VT, VA, VR, Plano de Saúde e odontológico.
Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396431/analista-dedesenvolvimento-de-cursos#sthash.73xItQcG.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR PEDAGÓGICO / JAGUARIUNA / SP / 1 VAGA(S)
Escola Particular de Ensino Médio está com uma vaga(s) em aberto para
JAGUARIÚNA / SP.
Responsabilidades: Experiência como Coordenador de Ensino Médio.
Requisitos: Planejar, coordenar e acompanhar o trabalho dos professores na
elaboração, execução e avaliação dos planos de aulas, com foco na sua adequação
à proposta pedagógica da escola. Orientar e avaliar os resultados de atividades
pedagógicas, em conjunto com os professores. Analisar o desempenho dos alunos
com dificuldades de aprendizagem, redefinindo estratégias, junto com os
professores. Atuar como facilitador nas reuniões do conselho pedagógico.
Salário: a combinar
Benefícios: Transporte e cesta básica.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Helena para o email selecao.educacional.brasil@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
15/09/2016.
Veja outras vagas de Coordenador Pedagógico no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR EDUCACIONAL PAULINIA / PAULÍNIA / SP / 2 VAGA(S)
CAMPINAS RH em parceria com Entidade Filantrópica. Está com duas vaga(s) em
aberto para PAULÍNIA / SP.
Responsabilidades: experiência em trabalhos com crianças/adolescentes irá
desenvolver atividades pedagógicas de acordo com planejamento conjunto,
despertando valores morais e éticos. Orientando sobre cuidados com a higiene
pessoal, zelar pelos cuidados gerais e segurança das crianças/adolescentes.
Requisitos: Ensino fundamental, residir em Campinas, Hortolândia, Sumaré,
Paulínia ou Cosmópolis. Disponibilidade TOTAL para trabalhar das 06h às 18h
escala trabalhando dois dias e folgando outros dois.
Salário: R$ 1.050,00
Benefícios: Vale Transporte, Refeição no Local, Cesta Básica.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Sirlene para o email selecao@campinasrh.com.br com a sigla Aux Educacional no campo assunto
até o dia 10/09/2016.
Veja outras vagas de AUXILIAR EDUCACIONAL PAULINIA no Emprega Campinas. É
100% grátis!

PROFESSOR DE INGLÊS / PIRACICABA / SP / 1 VAGA(S)
Escola de Idioma (maior rede de ensino de idiomas da cidade de Piracicaba) está
com uma vaga(s) em aberto para PIRACICABA / SP.

Responsabilidades: - Ministrar aulas de inglês, sanar dúvidas dos alunos, preparar
material condizente com as aulas, emitir relatórios para reuniões de pais / alunos,
aplicarem provas / testes, preencher diários de classe, além de realizar as demais
rotinas da função.
Requisitos: - Fluência no idioma (inglês) - Comprometimento e dedicação é
fundamentais - Imprescindível possuir experiência na área - Disponibilidade para
trabalhar de segunda a sábado - Residir em Piracicaba
Salário: a combinar
Benefícios: - Propostas salariais de até R$2.000,00/mês - VT - VA - Bolsa de
estudos - Plano Odontológico - Descontos para contratação de convênio médico Seguro de Vida
Observações: CLT
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Juliana para o email santaterezinha@wizard.com.br com a sigla PI no campo assunto até o dia
10/09/2016.
Veja outras vagas de Professor de Inglês no Emprega Campinas. São 100% grátis!

Professor - Inglês - Jundiaí
Descrição Detalhada
Experiência na função.
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: VT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernopnacional.com.br

Professor - Biologia / Ciências - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Atividades:
Ministrar aulas para alunos que se encontram em vulnerabilidade social.
Portanto é necessário se identificar com a crença no ser humano e na educação
como forma reeducação social.
Requisitos:
Licenciatura em biologia, e experiência mínima de 01 ano em ensino fundamental e
médio, preferencialmente, no ensino de jovens e adultos (eja).

Iniciativa.
Motivação.
Comprometimento.
Organização.
Criatividade e inovação.
Capacidade de trabalhar sob pressão.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Forma de contratação: CLT
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Educação Infantil - São Paulo
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Região / Bairro: Zona Leste
Atividades:
Participar na elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica do
equipamento.
Acompanhamento do desenvolvimento integral das crianças sob seus cuidados,
procedendo às intervenções, quando necessário, e garantindo o registro nos
instrumentais disponíveis.
Colaborar com as ações de articulação da unidade escolar com as famílias e a
comunidade, favorecendo a participação comunitária no processo educativo.
Requisitos:
Residir na região.
Ter, comprovadamente ensino superior completo em pedagogia, ter conhecimento
da política nacional e municipal de educação infantil e sua operacionalização.
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 Pedagógico - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Savassi
Atividades:
Responsável por assegurar a qualidade dos cursos de pós-graduação,
acompanhando os professores no cumprimento dos prazos de desenvolvimento dos
materiais didáticos.
Assegurar uma comunicação eficiente com os alunos e professores e garantir a
qualidade dos materiais disponibilizados na sala de aula e/ou no ambiente virtual.
Oferecer suporte pedagógico aos alunos e professores.
Requisitos:
Formação em pedagogia
Experiência com suporte pedagógico em faculdades comprovada na carteira de
trabalho
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 Médico, Vale Refeição, Convênio Médico, Vale
Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Orientador Socioeducativo - São Paulo
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Carrão
Requisitos:
Profissional em formação ou formado em pedagogia ou educação física, ambos os
sexos de 25 a 40 anos e residente na região.
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.
www.cadernonacional.com.br

Assistente Pedagógico - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: educação (profissionalizante)
Atividades:
Atendimento a pais, alunos e professores.
Digitalização e controle de novos contratos.
Controle diário de pauta.
Acompanhamento e realização de planejamento de aula.
Elaboração de calendário pedagógico anual.
Lançamento de informações em sistema.
Ornamentação de unidade para feiras, eventos e datas comemorativas.
Acompanhamento de indicadores de evasão de alunos.
Apresentação de indicadores gerais em reuniões mensais.
Requisitos:
Ter terminado a faculdade de pedagogia ou estar cursando os últimos período.
Ter experiência com atendimento ao público.
Experiência com liderança de equipes.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$501,00 à R$1000,00
Comissionado: Sim
Benefícios: Convênio Odontológico, Plano de Carreira, Convênio Odontológico, Plano
de Carreira, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Professor - Inglês - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: educação
Atividades:
Para educação infantil e ensino fundamental i
Requisitos:
Experiência na área (em cursos de inglês ou escolas).
Curso de inglês avançado (é necessária fluência verbal e escrita).
Habilidade para trabalhar com crianças.
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.combr

Coordenador de Cursos - Fortaleza
Descrição Detalhada
Atividades:
Programar, 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

Monitor Educador
Código da vaga: v1401771
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: 20
Data de expiração: 02 de Outubro de 2016
Atividades:

- Profissional atuará com atendimento aos visitantes, direcionando e esclarecendo
dúvidas por todo circuito. Atuará também na preservação do equipamento,
orientando os visitantes durante a apreciação dos animais por todo o percurso.
Necessário:
- Superior cursando em: Biologia, Biologia Marinha ou Oceanografia;
- Inglês Avançado;
- Experiência será um diferencial.
Local de Trabalho:
- Área Portuária
Horários:
- Domingo a Quinta (1º turno - 09h40min às 18h00min / 2º turno - 12h00min às
20h20min);
- Sexta e Sábado (1º turno - 09h40min às 18h00min / 2º turno - 13h00min às
21h20min).
- Escala 6x1
A empresa disponibiliza:
- Salário + Benefícios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1401771/monitoreducador#sthash.2unWi1Ln.dpuf
www.vagas.com.br

Professor de Inglês para região do Morumbi
Código da vaga: v1400186
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
- Disponibilidade para lecionar na região do Morumbi;
-Nível superior completo (preferencialmente Letras);
-experiência de sala de aula;
-experiência com crianças e adolescentes;
-certificação internacional (desejável);
-trabalho período integral.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1400186/professor-de-inglespara-regiao-do-morumbi#sthash.YmyTZ072.dpuf
www.vagas.com.br

Inspetor - Positivo Joinville
Código da vaga: v1399966

Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Joinville / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Setembro de 2016
ATIVIDADES:
- Acompanhar a entrada e saída de alunos, visitantes e terceiros, visando à
segurança dos mesmos;
- Controlar a entrada e saída de fornecedores, realizando o comunicado à Gerência,
para liberação de entrada e o devido encaminhamento à área onde o material
deverá ser entregue;
- Verificar a qualidade dos equipamentos nas salas de aulas, identificando
necessidade de manutenção preventiva e corretiva, mediante rotinas de checagem;
- e demais atividades inerentes à função.
REQUISITOS:
- Ensino Médio completo
- Disponibilidade para trabalhar de Segunda a Sexta das 09h12min às 19h, com 1
hora de intervalo.
- Desejável vivência em ambiente escolar
BENEFÍCIOS
- Refeição no local
- Vale transporte ou estacionamento
- Incentivo à Educação
- Convênio com farmácia e sindicato
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1399966/inspetor-positivojoinville#sthash.loiYe6tS.dpuf
www.vagas.com.br

Professor Coordenador II – Engenharias - 01 vaga
Código da vaga: v1368154
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Setembro de 2016
REQUISITOS:
- Superior completo em Engenharia de Produção ou Engenharia afins, com
Mestrado na área. Desejável Doutorado;
- Experiência com docência em graduação e pós-graduação.
- Experiência administrativa em gestão de unidades acadêmicas universitárias e/ou
coordenação de cursos de pós-graduação;
- Experiência profissional (desejável) em Indústria;
- Conhecimento da Legislação educacional de nível superior;
- Disponibilidade para atendimento nas Unidades Riachuelo e/ou Barra da Tijuca,
bem como disponibilidade para viagens;

- Registro no CREA (Desejável).
ATIVIDADES:
- Responsabilizar-se pelo funcionamento e operacionalização dos respectivos cursos
presenciais e a distância, sob sua coordenação, podendo simultaneamente atuarnos mesmos como docente;
- Compor o Conselho Superior de Ensino da Faculdade e demais órgãos colegiados;
- Analisar e avaliar os planos de Ensino do curso;
- Administrar a frequência dos professores;
- Responsabilizar-se pelo projeto do curso, organizando-o juntamente com os
professores dos núcleos de disciplina;
- Cumprir e fazer cumprir a legislação educacional aplicável ao curso, às normas
regimentais e às decisões dos órgãos colegiados;
- Acompanhar e manter informado o coordenador de Ensino Superior sobre
cumprimento da carga horária das disciplinas e ausência dos professores e alunos;
- Propor à Coordenação de ensino Superior programas de capacitação pessoal
docente;
- Propor à Coordenação de ensino Superior a contratação de docentes mediante
justificativa comprovada e aquisição de materiais e insumos para desenvolvimento
das práticas profissionais;
- Participar da elaboração do calendário acadêmico escolar e elaborar o horário de
aulas;
- Realizar estudos para revisão e reformulação do currículo e programas do curso,
contribuindo para sua adequação às constantes transformações que se operam nos
campos cientifica tecnológico e cultural;
- Exercer as atribuições dos professores, quando ministrar aula;
- Realizar mediante diretrizes da Instituição de Ensino, o plano de ação anual do
curso, considerando objetivos, metas, orçamento (despesas e receitas) e realizar a
gestão do plano proposto;
- Propor à Coordenação de ensino Superior a manutenção preventiva e/ou corretiva
de equipamentos e instrumentos, utilizados para as práticas profissionais.
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
NA CONSULTORIA:
- Testes psicológicos/personalidade;
- Testes de Aptidão;
- Redação;
- Entrevista pessoal.
NA INSTITUIÇÃO:
- Prove de Aula;
- Entrevista com Gestor/RH;
- Entrevista com diretores.
•Informamos que os interessados deverão cadastrar seu currículo no período de
30/08/16 até 12/09/16. Só estarão aptos a participar deste processo seletivo
candidatos cadastrados neste Banco de Talentos, no período de inscrição
informado.
•Os candidatos, ao se cadastrarem para este processo seletivo, estão
automaticamente garantindo que possuem documentação comprobatória de todos
os requisitos que declaram nesta ficha cadastral.
•A omissão de informações curriculares pode excluir os candidatos na etapa
triagem curricular.

•Este processo seletivo tem validade de 12 meses a partir da divulgação.
•Informamos que os candidatos remanescentes comporão um banco de reserva e
poderão ser convocados em caso de desistência dos primeiros colocados ou
surgimento de nova vaga com igual perfil, em um prazo de 12 meses.
Principais benefícios oferecidos pela Empresa:
*Plano de Assistência Médica;
*Plano de Previdência Privada;
*Refeição no local;
*Cursos de Aperfeiçoamento;
*Academia no local;
*Estacionamento.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1368154/professorcoordenador-ii-engenharias-01-vaga#sthash.UGupf3BQ.dpuf
www.vagas.com.br

COORDENADOR PEDAGÓGICO REGIONAL - Nordeste
Código da vaga: v1400207
Nível hierárquico: Sênior
Local: Maranhão / BR
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:
• Formação em Pedagogia ou área afim.
• Pós-graduação na área educacional e/ou gestão de pessoas.
• Experiência em cargos de gestão escolar, preferencialmente em escolas
particulares.
• Disponibilidade para viagens constantes.
• Residir no Maranhão, Fortaleza ou outras cidades da região Nordeste.
REQUISITO DESEJÁVEL
• Pós-graduação (Mestrado ou Doutorado) na área de Educação.
ATIVIDADES:
Principal: Manter e ampliar a carteira de escolas conveniadas ao Sistema Positivo
de Ensino sob sua responsabilidade por meio de:
• Relacionamento com mantenedores e gestores escolares, com vistas à
manutenção da satisfação e informação sobre produtos e serviços da Editora
Positivo.
• Reuniões para Pais e Professores para esclarecimentos a respeito da proposta e
utilização do material didático (SPE).
• Estudo para domínio do portfolio da Editora Positivo (SPE e outros produtos).
• Reuniões com a Gerência via skype ou presenciais, periódicas, na matriz em
Curitiba.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1400207/coordenadorpedagogico-regional-nordeste#sthash.9Q7GVbqi.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor (a) Pedagógico (a)
Código da vaga: v1401264
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Petrópolis / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 01 de Outubro de 2016
Tradicional instituição de Ensino seleciona para seu quadro de pessoal, profissional
para atuar no setor Pedagógico.
Atividades:
• Atendimento a responsáveis e alunos.
• Divulgar comunicados e circulares em salas de aula, assim como dar avisos
gerais.
• Manter os murais de Colégio da unidade sempre atualizados.
• Coordenar atividades diárias que exijam controles e cobranças, como verificação
de uniforme, entrega de carteirinhas, entrada e saída de alunos em sala e na
unidade.
• Cooperar para a elaboração de planos de estudo e entrevistas dirigidas.
• Participar da organização de eventos e estar presente em eventos envolvendo
alunos, de reuniões com corpo docente, direção e outras.
Requisitos para a função:
Superior completo em Pedagogia ou área afim.
Especialização ou Pós-Graduação na área.
Experiência na função.
Conhecimento do Pacote Office completo (Word, Excel, Power Point, Outlook),
Internet.
Benefícios: Remuneração compatível com o mercado, Vale-Transporte, Assistência
Médica, Vale-Refeição ou Alimentação e Seguro de Vida.
Local: Petropolis.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1401264/supervisor-apedagogico-a#sthash.WVF4EY47.dpuf
www.vagas.com.br

Assessor Pedagógico (Mercado) - BA
Código da vaga: v1399762
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Itabuna / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Setembro 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.
*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:
Irá atuar nas cidades do Sul da Bahia, preferencialmente em Itabuna, Jequié e
Vitória da Conquista.
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/v1399762/assessor-pedagogicomercado-ba#sthash.DAxTBLvh.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Pedagógico Administrativo
Código da vaga: v1400045
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
Atender as unidades de Osasco e Guarulhos, o profissional irá revezar entre as duas
unidades.
Formação Acadêmica: Pedagogia

Perfil Profissional: Possuir experiência na área pedagógica e administrativa, ser
flexível, prestativo, responsável, ético, ter capacidade de analisar e resolver
problemas e capacidade de gerenciar informações confidenciais.
Breve Descrição das Atividades:
Planejamento pedagógico.
Orientar, avaliar, acompanhar, coordenar e desenvolver a equipe pedagógica.
Orientar e apoiar na elaboração de conteúdo pedagógico programático.
Avaliar e acompanhar metodologias de ensino e execução das aulas, objetivar a
qualidade.
Atendimento as famílias dos alunos beneficiados pelos programas, administração de
conflitos, como os de ordem burocrática, disciplinar e organizacional.
Apoiar nas atividades externas, nos eventos e visitas.
Acompanhar e atuar no desenvolvimento dos alunos, na melhoria da: frequência,
comportamento, notas da rede pública de ensino, base escolar e preparação para o
mercado de trabalho.
Acompanhar e avaliar os resultados de atividades pedagógicas, em conjunto com os
professores;
Analisar o desempenho dos alunos com dificuldades de aprendizagem, redefinindo
estratégias, junto com os professores;
Apoiar nas atividades de monitoria no ônibus e alimentação, se houver
necessidade.
Ministrar aulas da grade ou extra curricular se houver necessidade.
Apoiar a equipe de Serviço Social.
Apoiar na administração de serviços e atividades administrativas.
Pacote Office: Intermediário
Salário: a combinar (enviar a pretensão salarial na carta de apresentação)
Benefícios: Refeitório no local (ou vale alimentação de 150,00), Vale-transporte,
Assistência Médica Sulamérica Enfermaria (estendido a cônjuge e filhos), Seguro de
Vida, Cooperativa, Auxílio Farmácia.
Jornada de trabalho: 40h/s
Assista ao vídeo e conheça o nosso programa:
HTTPS://www.youtube.com/watch?v=yc8snp6CZ1c
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1400045/coordenadorpedagogico-administrativo#sthash.C363iygB.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHARIA

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

Leans Specialist Coordinator - Diadema
Código da vaga: v1389216
Nível hierárquico: Gerência
Local: Diadema / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Setembro de 2016
Funções:
-Trabalhar em projetos regionais para garantir a redução de custos
-Identificar e quantificar operações de melhora para trabalhar com produção,
logística e equipes de qualidade.
-Avaliar os principais processos de fabricação
-Conduzir mudanças culturais em toda a empresa e apoiar a implantação do Lean
Six Sigma
-Trabalhar com financiamento para identificar e validar as oportunidades de
poupança
Requerimentos:
-Engenharia Química, Mecânica, Industrial.

-Experiência Necessária
-Conhecimento do Six Segma
-Tenha trabalhado em equipe
-Excel: Avançado
-Inglês Avançado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1389216/lean-specialistcoordinator-diadema#sthash.MXDAC8uP.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Mecânico
Código da vaga: v1392186
Nível hierárquico: Sênior
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Experiência em Manutenção Industrial,
Ter habilidade de gerir equipe.
Necessário: Graduação completa em Engenharia Mecânica,
Experiência em indústria.
Informar a pretensão salarial.
Residir em Piracicaba e Região.
Horário de trabalho e benefícios informados em entrevista.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392186/engenheiromecanico#sthash.YIRasGah.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO DE PROCESSOS
Código da vaga: v1392687
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
- Liderar projetos em termos de dimensionamento, processos, equipamentos e
tecnologia focando na inovação, capacidade e tecnologia;
- Dimensionar a capacidade instalada do parque fabril e produtividade (OEE);
- Identificar, avaliar e prospectar novas tecnologias, pesquisar mercados,
necessidade de clientes, normas e legislações;
- Fazer gestão de seus projetos referente a escopo, prazo, custo e qualidade.

- Ensino Superior Completo em Engenharia.
- Desejável experiência na função;
-Será uma diferencial experiência em condução de projetos LEAN e Six Sigma;
- Necessário Inglês Intermediário (foco em conversação)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392687/engenheiro-deprocessos#sthash.Pa480SHN.dpuf
www.vagas.com.br

DATA SCIENTIST
Código da vaga: v1392510
Nível hierárquico: Sênior
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 12 de Setembro de 2016
Sua contribuição para algo maior
Pesquisa e implementação de métodos inovadores para a resolução de problemas
de software.
Coordenação dos fornecedores e stakeholders envolvidos nos processos de
desenvolvimento de Data Science.
Internalização de conhecimento core responsável pela inteligência do sistema.
Desenvolvimento de módulos e modelos de software em colaboração com times
internos e externos.
O que te diferencia
Superior completo em Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Estatística
ou Matemática.
Desejável pós-graduação em data mining.
Experiência em inteligência artificial, Machine learning e algoritmos preditivos.
Conhecimento em linguagem de programação e linguagem script.
Inglês avançado mandatório.
Disponibilidade para viagens.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392510/datascientist#sthash.YEKRdkGd.dpuf
www.vagas.com.br

ENGENHEIRO ESPECIALISTA
Código da vaga: v1395480
Nível hierárquico: Pleno

Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Responsável por 'Atuar diretamente no troubleshooting de falhas do CORE IP/LTE;
Atuar diretamente no troubleshooting de falhas em servidores/serviços Core (DNS,
DHCP, Radius, NTP, FTP, IDS) e Management (monitoramento gráfico, alarmes,
gerência de equipamentos);
Analisar causa raiz dos problemas tratados e interagir com Engenharia e fabricantes
para solução definitiva;
Programar melhorias no CORE IP/LTE visando redução de falhas com impacto a
clientes;
Desenvolver cadernos de testes e scripts para validação de alterações aplicadas na
rede;
Realizar testes periodicamente para avaliação de pontos vulneráveis no CORE
IP/LTE;
Ativar novos links e validar desempenho, elaborando relatórios de entrega (Links
Trânsito, L2L, Local Trunks);
Monitorar novos updates disponibilizados pelos fabricantes e avaliar necessidade de
implementação nos equipamentos;
Analisar curva de tráfego das conexões, capacidade utilizada x licenças disponíveis
e interagir com Engenharia para ampliação de capacidade/licenças;
Analisar capacity dos servidores e aplicações e interagir com Engenharia para
ampliação de capacidade;
Ministrar treinamentos de capacitação técnica para outros membros do time e
clientes internos;
Participar/executar janelas de manutenção quando necessário;
Desenvolver ferramentas para monitoramento de falhas;
Elaborar materiais de capacitação e procedimentos técnicos para utilização por
outros membros do time e clientes internos;
Validar solicitações de mudanças na rede, avaliando MOPs e impactos sinalizados e
interagindo com as áreas da empresa para garantir redução do risco de
indisponibilidade de rede;
Avaliar relatórios de falhas dos links contratados e interagir com fornecedores para
redução de interrupções.
Conhecimentos Necessários:
'Domínio em redes IP (LAN, WAN, Ipv4, Ipv6, CGNAT, VPN, Multicast, DNS, Radius,
DHCP, Switching, Routing, OSPF, ISIS, BGP, MPLS, Qos);
Domínio em Core Services Network (DNS, DHCP, Radius);
Mandatória experiência na operação de roteadores Juniper das famílias MX, SRX,
ACX;
Mandatórios conhecimentos de equipamentos de agregação de assinantes (EPC ou
BRAS);
Mandatória experiência em service provider com troubleshooting de redes
Ipv4/Ipv6, Ethernet;
Mandatórios conhecimentos em sistemas Unix (Unix, Linux, BSD), Banco de Dados
(Mysql/Mariadb, Oracle, Postgresql, Couchdb), Programação (Java, Hibernate,
Bash, Perl, PHP) e Security (Firewall, VPN, IDS/IPS). Conhecimento desejava:
Certificação CCIP- Cisco e/ou JNCIS Juniper;
Certificação em Sistemas Unix;

Certificação em LTE/4G;
Certificação em segurança de rede (Firewall, Ipsec, GRE, VPN, IDS, Ddos);
Conhecimentos em NFV (Network Functions Virtualization) e Orchestration;
Inglês Avançado
Disponibilidade para trabalho em São Paulo;
Disponibilidade para viagens;
Disponibilidade para realização de atividades fora do horário comercial e
sobreaviso.
O que oferecemos;
Salário compatível com a função
Pacote de benefícios SKY
Alimentação
Assistência Medica e Odontológica
Seguro de Vida
TV por assinatura
PPR
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395480/engenheiroespecialista#sthash.WjvIN80l.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Processos
Código da vaga: v1394873
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
Superior em Engenharia Completo.
Experiência com desenvolvimento de processo e programação em área de
usinagem com equipamentos como Centros de usinagem CNC, tornos CNC.
Vivência em indústria do segmento automotivo ou metalúrgico.
Bons conhecimentos em sistema SAP.
Inglês Intermediário.
Residir na região de Jundiaí ou Campinas.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394873/engenheiroprocessos#sthash.n5S0nBO4.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Engenharia
Código da vaga: v1397479
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Petrópolis / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Estar cursando o último ano ou ser recém-formado em Engenharia Elétrica,
Eletrônica, Mecatrônica ou afins;
Comunicar-se em inglês em nível avançado;
Ter facilidade para lidar com sistemas informatizados e máquinas automatizadas;
Ter conhecimento e experiência em Melhoria de Processos (Lean);
Ter disponibilidade para viagens;
Ter disponibilidade para trabalhar em horário noturno, caso necessário.
Comunicar-se bem com diversos níveis e setores;
Residir em Petrópolis ou proximidades.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397479/assistente-deengenharia#sthash.MN2JDn6q.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Refrigeração (Taubaté)
Código da vaga: v1397646
Nível hierárquico: Pleno
Local: Taubaté / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Descrição da Vaga:
- Suporte Técnico para rede autorizada;
- Análise de dados para traçar planos de ação;
- Acompanhamento em Reuniões com a Diretoria;
- Visita à rede autorizada para prover treinamentos e auditoria;
- Atendimento On-Line (Treinamento, Validação, Auditoria e Suporte);
- Gestão da Qualidade (Novo produto Retorna de produtos com defeito, Produtos de
Marketing);
- Gestão da Qualidade (FFR e Claim Trend) para elaboração de Quality Report;
- Relatório Técnico de casos de sinistro;
- Planejamento e preparação de treinamentos técnicos;
- Análise de produtos e peças no estoque;
- Investigação e criação de boletins técnicos e guias de reparo para à rede
autorizada.
Pré Requisitos:
Pacote Office e Inglês Avançado;
Experiência em ministrar treinamentos;

Formação: Engenharia de Refrigeração ou Técnico em Refrigeração e conhecimento
ou curso em eletrônica
Experiência com infraestrutura elétrica e refrigeração
Experiência em reparo e instalação de:
* Ar-condicionado dos tipos On/Desligado, Inverter e Mult V (cassete, piso teto,
split).
* Refrigeradores dos tipos convencionais e side by side (motor recíproco, inverter e
linear inverter).
* Lavadoras e secadoras todas em especial com motor direct drive
Informações institucionais:
Salário: A combinar
Benefícios: Assistência Médica Assistência Odontológica, Seguro de Vida,
Participação nos lucros, Restaurante na empresa.
Local de trabalho: Taubaté/SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397646/engenheiro-derefrigeracao-taubate#sthash.GOR2zKNU.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Processo Produtivo
Código da vaga: v1397775
Nível hierárquico: Pleno
Local: Americana / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Atuar com análise e acompanhamento dos processos produtivos, visando criação de
novos métodos para melhoria, redução de custos, tempo. Introduzir novos
processos de trabalho para ganho de produtividade e treinamento, atuar com
manufatura.
Foco em melhoria.
Superior Completo em Engenharia da Produção ou áreas relacionadas.
Residir na Região de Americana
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397775/analista-de-processoprodutivo#sthash.ZayZ3EbA.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente / Diretor de Produção
Código da vaga: v1397652
Nível hierárquico: Diretoria

Local: Manaus / AM / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
O profissional será responsável por:
•Planejar, organizar e controlar as atividades de fabricação dos produtos da
empresa.
•Coordenar as atividades da área de Qualidade.
•Acompanhar e avaliar os resultados da produção.
•Preparar e acompanhar o plano de operações anual.
•Garantir a disponibilidade de matérias primas, controle de estoques,
armazenamento e expedição de produto acabado.
•Controlar o orçamento e os custos produtivos.
•Gestão de investimentos, documentos e implementação de padronização.
•Implementar, coordenar e conduzir Projetos de Melhoria (PDCA/SDCA/ Kaizen).
Formação:
•Superior completo: Engenharia ou Administração.
•Desejável MBA ou Pós Graduação na área de Qualidade/ Negócios/ Administração/
Gestão de Pessoas.
Conhecimentos Necessários:
•Vivência com times na área de Produtividade e Qualidade (PCTS e Industrial).
•Conhecimento em processos industriais de fabricação, ISO 9001, Boas Práticas de
Fabricação.
•Conhecimento em ferramentas de Qualidade.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397652/gerente-diretor-deproducao#sthash.dFcYZNwk.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Segurança
Código da vaga: v1396863
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasil
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
RESPONSABILIDADES
Responsável por todas as obras da Regional – iniciando, em curso ou finalizadas.
Responsável por elaborar os programas de Segurança (PCMAT, PPRA).
Responsável por alimentar o Portal Tenda.
Responsável por Relatórios e Treinamentos de Segurança da Regional.
Responsável pela equipe de técnicos da Regional.
REQUISITOS
Ensino Superior completo em Engenharia.
Especialização em Segurança do Trabalho.
Conhecimento no segmento de Construção Civil.

COMPETÊNCIAS
Hands on.
Bom comunicador.
Bom negociador.
Senso de urgência.
INFORMAÇÕES
Remuneração e benefícios compatíveis com o mercado.
Vagas para as Regionais: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396863/engenheiro-deseguranca#sthash.T4zrDXSw.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Segurança do Trabalho PL
Código da vaga: v1396985
Nível hierárquico: Pleno
Local: Recife / PE / BR
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016
Supervisionar as atividades de Segurança do Trabalho;
Analisar indicadores, propor ações mitigadoras para os riscos;
Fazer a gestão da Equipe de Técnicos de Segurança do Trabalho;
Atuar como gestor de riscos da área focal a nível Brasil.
Perfil Técnico Desejável
Experiência em implementação e controle de ferramentas de gestão
comportamental;
Cálculos e análise de indicadores da área;
Experiência em gestão de segurança de edifícios (Áreas Administrativas);
Experiência na área de movimentação de cargas (armazéns/ terminais de cargas)
Conhecimento e experiência com aplicabilidade de NR11/12/35;
Experiência no relacionamento com áreas parceiras;
Gestão de Ergonomia (ambientes administrativos).
Competências Desejadas:
Desejável Inglês Intermediário e conhecimento no Espanhol;
Desejável Excel e Power Point Avançado;
Necessário ter disponibilidade para viagens;
Requisitos: Pós Graduação completa em Engenharia de Segurança do Trabalho.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396985/engenheiro-deseguranca-do-trabalho-pl#sthash.HnVUDjdF.dpuf
www.vagas.com.br

BRMALLS: Analista de Engenharia (Manutenção) - Campinas Shopping
Código da vaga: v1390539
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campinas / SP / BR
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016
Atividades:
- Gerir e realizar análise mensal o consumo dos insumos (água, energia, ar
condicionado, materiais de manutenção, etc).
- Administrar e controlar o orçamento de despesas referentes à manutenção, água,
esgoto e energia elétrica.
- Acompanhar o trabalho das empresas terceirizadas - facilities (manutenção
predial).
- Alinhar e controlar a compra de materiais dos facilities (elétricos, hidráulicos, ar
condicionado, civil, etc).
- Assegurar o cumprimento doa metas da área, execução dos serviços e
acompanhamento diário das manutenções preventivas e corretivas planejadas.
- Acompanhamento e auxílio no indicador técnico.
Qualificações:
- Formação Superior Completa em Engenharia Elétrica ou Mecânica.
- Conhecimento Pacote Office intermediário
Local de trabalho:
Campinas Shopping - Campinas- SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1390539/brmalls-analista-deengenharia-manutencao-campinas-shopping#sthash.EleT6mCH.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Pirometalurgia
Código da vaga: v1397466
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Amazonas / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
Formação: Engenharia de Minas ou Engenharia Metalúrgica.
Experiência / Conhecimentos:
Vasta experiência em cargo de Coordenação em empresas de Mineração ou
Metalúrgica;
Experiência com Produção de Ferro-ligas;
Conhecimento com operação de fornos elétricos à Arco, redução carbotérmica;
Conhecimento de Aluminotermia de ferro ligas especiais;
Conhecimento e experiência com beneficiamento de escórias;
Experiência de beneficiamento de ferro ligas (britagem, peneiramento, moagem);

Conhecimento de formação de lotes e expedição de ferro ligas;
Informações Adicionais:
CREA ATIVO;
CNH B;
Disponibilidade de Mudança para o Amazonas;
Vaga com disponibilidade também para contratação de profissionais PCD (Pessoas
com Deficiência).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397466/coordenador-depirometalurgia#sthash.neU1ydKq.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Eletricista
Código da vaga: v1398850
Nível hierárquico: Pleno
Local: São Paulo / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Setembro de 2016
Elaboração de projetos básico e/ou executivo.
Orientação de equipe de projeto.
Elaboração especificações técnicas e memoriais de cálculo.
Requisitos:
Especialista em rede aérea de alimentação.
Indispensável experiência em obras de trens e/ou metrô urbanos.
Competências:
• Liderança
• Trabalho em equipe.
• Boa comunicação.
• Relacionamento interpessoal.
• Comprometimento
• Iniciativa / Pró-atividade.
*****Importante***** Informar a pretensão salarial. Currículos sem pretensão
serão descartados.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398850/engenheiroeletricista#sthash.VGGaaGVF.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro de Automação Sr
Código da vaga: v1395786
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
ATIVIDADES
Elaboração do projeto conceitual e básico de automação industrial;
Assistência técnica em projetos para as áreas de implantação e manutenção;
Especificação Funcional e Técnica do CLP, Supervisório, Sistema Digital,
Equipamentos e Sistema;
Elaboração de Memorial Descritivo, Arranjo Preliminar da Sala de Controle, Arranjo
Preliminar de Painéis;
- Elaboração de Carregamento de Hardware, Folha de Dados do CLP, Diagrama
Lógico, Arquitetura do Sistema;
Elaboração de Roteiro do TAF - Teste de Aceitação em Fábrica e TAC - Teste de
Aceitação de Campo
Coordenação/Execução de Teste de Plataforma e de Campo e relatórios;
Elaboração de Configuração de Sistemas Digitais;
Elaboração de Projetos de automação industrial;
Estudo de melhorias em malha de controle
REQUISITOS
Graduado em Engenharia Elétrica, Eletrônica, Mecatrônica ou Automação;
Inglês Intermediário/Avançado
Vivência sólida na área de atuação;
Conhecimento em Controle de Processos;
Conhecimento em AutoCAD
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395786/engenheiro-deautomacao-sr#sthash.HWIKnsQg.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Metalúrgico
Código da vaga: v1394711
Nível hierárquico: Pleno
Local: Novo Lima / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
REQUISITOS:
•Formação Engenharia Química ou Metalúrgica;
•Inglês Avançado;
•Desejável: Vivências no ramo de mineração
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

•Responsabilizar-se pela gestão operacional da Hidrometalurgia e das barragens de
rejeito, fazendo cumprir as metas de produção e as normas de segurança, saúde,
meio ambiente e responsabilidade social.
•Contribuir para a capacitação da equipe de sua área, mediante instruções e com a
realização de treinamentos e de visitas técnicas;
•Compartilhar a implantação de instruções operacionais, bem como demais normas
administrativas, fazendo com que estas se disseminem pela equipe de modo claro,
homogêneo e rápido;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394711/engenheirometalurgico#sthash.spd5vwPv.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Civil
Código da vaga: v1398769
Nível hierárquico: Pleno
Local: São José dos Campos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
ATIVIDADES:
Desenvolvimento de projetos prediais e ampliação de fábricas, elaboração de
plantas, realização de cálculos estruturais, especificação de materiais, elaboração
de relatórios e reporte ao cliente.
REQUISITOS DESEJÁVEIS:
Experiência no desenvolvimento de Projetos Básico e Executivo para
empreendimentos prediais;
Experiência na elaboração de Planilhas Orçamentárias e Acompanhamento de
Obras.
Oferecemos:
Salário competitivo;
Plano de saúde e plano odontológico;
Ticket - R$ 30,00 (diário);
Seguro de Vida;
Auxílio Creche.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398769/engenheirocivil#sthash.H3YsveZz.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Técnico (Engenheiro)
Código da vaga: v1396396
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação

Local: Macaé / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Setembro de 2016
Requisitos:
- Curso de Nível Superior em Engenharia, reconhecido pelo MEC, com ênfase em
Produção, Mecânica, Eletromecânica, Eletrônica, Petróleo e Gás, Mecatrônica;
- Registro no CREA;
- Experiência comprovada na atividade;
- Conhecimentos em ferramentas de planejamento tais como MS Project, Primavera
ou similares;
- Conhecimentos em ferramentas de informática do tipo Excel, Word, Power Point,
e/ou similares;
- Conhecimentos em sistema do tipo SAP R/3, nível de usuário;
Atividades a desenvolver:
- Mapear e acompanhar os processos executados pela equipe de logística, com
análise de pontos críticos e proposição de melhorias;
- Monitorar e controlar os indicadores da área de logística;
Elaborar fluxogramas, organogramas, matriz de responsabilidades e procedimentos
necessários referentes à área de logística;
Favor atualizar o Último Salário e Pretensão Salarial antes de se candidatar à vaga.
Benefícios:
- Vale-transporte;
- Ticket refeição;
- Assistência médica;
- Assistência odontológica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396396/coordenador-tecnicoengenheiro#sthash.EaXYAbFa.dpuf
www.vagas.com.br

Engenheiro Projetista Elétrica
Código da vaga: v1395665
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Setembro de 2016
Requisitos obrigatórios:
Formação em Engenharia Elétrica, Inglês avançado, Espanhol desejável, AutoCAD,
Revit, Desejável NR 10.
Descrição das atividades:
Desenvolver Projetos de elétrica, com dimensionamento de cabos, seletividade de
cabos, elaborarem diagrama unifilar, calculo fator de potência e curto circuito,
projetos de lógica, para raio, aterramento e conhecimento em projetos de Data
Center e cabinas de alta tensão.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395665/engenheiro-projetistaeletrica#sthash.Gl9F0gfi.dpuf
www.vagas.com.br

INDÚSTRIA

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!

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 pneumático 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

Responsável Técnico – Indústria de produtos para a saúde
Código da vaga: v1392265
Nível hierárquico: Sênior
Local: Manaus / AM / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
O profissional será responsável por: implantar e fazer a manutenção de Boas
Práticas de Fabricação; registros do sistema da qualidade; infraestrutura industrial
bem como adequação de instalações e equipamentos; implantar procedimentos;
avaliar as instalações industriais; garantir a sanitização e limpeza em todas as fases
da produção; apresentar aos órgãos sanitários e profissionais competentes a
documentação para a regularidade da empresa; revisar e aprovar os relatórios para
os registros dos produtos e interface com a matriz em SP.
Necessário:
Graduação em Farmácia com habilitação profissional ativa e vigente do Estado do
Amazonas (CRF);
Experiência em indústria Farmacêutica, Cosméticos ou Produtos para saúde;
Experiência na área de Processos de Produção; Boas Práticas de Fabricação (RDC
16/2013); avaliação de Projetos, instalações e fluxo de operações na cadeia
produtiva;
Conhecimento quanto à obtenção de licenciamentos junto aos órgãos reguladores;
Visão geral de áreas como Garantia da Qualidade, Controle de Qualidade, SAC,
Validação de equipamentos e PCP;
Fácil acesso ao Distrito Industrial - Manaus
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392265/responsavel-tecnicoindustria-de-produtos-para-a-saude#sthash.JiPnxRFR.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Produção
Código da vaga: v1392411
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Gestão de equipe da produção, planejamento estratégico e execução das
atividades, controle de processos. Conhecimento em chão de fábrica, experiência
em controle de processos na área química, conhecimento em ferramentas da
qualidade. Experiência na área, Ter facilidade de ensinar, gerir e formar equipes,
ser dinâmico, alto comprometimento, negociação e ser muito organizado.
O candidato deve ter atuado na função em Indústrias Químicas. Ensino Superior em
Química. Facilidade e conhecimento de Softwares: Word, Excel, Power Point. Será

um diferencial ter experiência no Microsiga/TOTVs É necessário ser Graduado em
Química ou ter curso técnico em Química.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392411/encarregado-deproducao#sthash.fMvqHCeq.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Manutenção e Operação I (Rio de Janeiro - RJ)
Código da vaga: v1392212
Nível hierárquico: Técnico
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Atividades:
• Responsável pela operacionalização dos processos de fabricação de produtos
comercializados pela empresa (gases);
• Executar as intervenções nos equipamentos, de acordo com os planejamentos
internos e recomendação do fabricante;
• Acompanhar e controlar o andamento do processo, para assegurar a continuidade
da produção de acordo com as especificações;
• Promover ações de melhoria na área operacional, visando melhor rendimento,
maior eficiência, junto a requisitos de qualidade, segurança e meio ambiente;
• Responsável pela programação de troca dos equipamentos, conforme calendário
de rotina;
• Participar e desenvolver atividades junto aos comitês local de Qualidade e
Segurança.
Requisitos:
• Formação: Técnico completo em Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica,
Instrumentação, Mecânica ou Química;
• Informática: bons conhecimentos do pacote Office;
• Idiomas: não se aplica;
• Experiência/Conhecimentos: necessário experiência em indústrias com processos
de fabricação. Bons conhecimentos em instrumentação, PLC´s e sistemas
supervisórios.
Informações Adicionais:
• Salário: compatível com o mercado;
• Benefícios: vale transporte, vale refeição, assistência médica, assistência
odontológica, previdência privada e seguro de vida;
• Horário: das 8h00 às 17h15;
• Local de trabalho: Rio de Janeiro - RJ;
• Modalidade contratual: CLT;
• Outros: disponibilidade para início imediato.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392212/tecnico-demanutencao-e-operacao-i-rio-de-janeiro-rj#sthash.2e9x0iEV.dpuf
www.vagas.com.br

Analista Controle da Qualidade PL - Físico Químico
Código da vaga: v1392608
Nível hierárquico: Pleno
Local: Hortolândia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Atribuições do Cargo:
Superior completo em Farmácia, Química ou Engenharia Química.
Necessário ter atuado em Indústria Farmacêutica.
Experiência com análises de matéria prima, produto acabado e produto em
processo.
Sólida experiência com HPLC, CG, Espectrofotômetro, Karl Fisher, UV-Vis.
Conhecimento em BPF e BPL.
Será responsável por análises físico químicas/análise de bancada, operação de
equipamentos, conferência de documentação analítica, revisão de POP, auxilio da
investigação e finalização de desvios analíticos.
Disponibilidade de horário.
Benefícios:
- Plano médico
- Plano odontológico
- Seguro de vida
- Refeição
- Vale Alimentação
- Transporte
- Medicamentos (Fabricação Própria)
- Creche
- Entre outros
Por favor, caso você seja um candidato PCD, pedimos que inclua o laudo médico
em sua candidatura.
Obrigada, Equipe de Recrutamento e Seleção.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392608/analista-controle-daqualidade-pl-fisico-quimico#sthash.L88T3NYe.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Garantia da Qualidade
Código da vaga: v1363703
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Data de expiração: 19 de Setembro de 2016
Imprescindível ter experiência em Garantia da Qualidade. Desejável ter
conhecimento em linha de produção.
* Imprescindível experiência em indústria farmacêutica ou cosmética.

Desejável inglês avançado.
Local de Trabalho:
• Bonsucesso
Benefícios:
• Plano de Saúde, plano odontológico, vale-refeição, Auxílio combustível, auxílio
creche, convênio farmácia, seguro de vida; PLR.
Remuneração:
• Informar pretensão salarial;
Horário de Trabalho:
Comercial
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1363703/coordenador-garantiada-qualidade#sthash.seGP7i8f.dpuf
www.vagas.com.br

ANALISTA DA QUALIDADE JÚNIOR
Código da vaga: v1385789
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 26 de Setembro de 2016
- Superior completo em engenharia ou administração;
- Possuir Excel, Power point avançado;
- Experiência em qualidade, SGI, validação de embalagens e matéria prima,
elaboração de procedimentos corporativos.
- Disponibilidade para trabalhar em Jundiaí e residir na região;
- Desejável experiência em indústria de bebidas;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1385789/analista-da-qualidadejunior#sthash.YP5PtmtT.dpuf
www.vagas.com.br

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO / ITAPIRA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa nacional no ramo Farmacêutico está com uma vaga(s) em aberto para
ITAPIRA / SP.
Responsabilidades: Planejar, administrar e monitorar processos produtivos e as
pessoas envolvidas, assegurando o cumprimento de prazos estabelecidos de acordo
com a programação de produção, garantindo a qualidade nos processos visando
produtividade.

Requisitos: Curso Superior em Farmácia completa, Necessário experiência em
cargos de Liderança em produção farmacêutica.
Salário: a combinar
Benefícios: Plano Médico, Odontológico, Seguro de Vida, Transporte fretado,
Alimentação na empresa, PLR, entre outros.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Natália para o email /empregacampinas.com. BR/tag/encarregado/ “>ENCARREGADO no campo
assunto até o dia 12/09/2016.
Veja outras vagas de Encarregado de Produção no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Gerente Produto Sênior (Temporário)
Código da vaga:v1397689
Nível hierárquico: Gerência
Local:São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:24 de Setembro de 2016
Pré-requisitos
- Superior completo;
- Experiência em indústria farmacêutica na área de produto.
Atividades:
• Elaboração da previsão de vendas;
• Campanhas promocionais;
• Estratégia Promocional;
• Acompanhamento das ações no campo;
• Participação nas reuniões de ciclo;
• Estruturação de ações promocionais/vendas
• Avaliação de novos produtos.
VAGA TEMPORÁRIA (seis MESES)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397689/gerente-produtosenior-temporario#sthash.jNJfCx02.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Utilidades
Código da vaga:v1397887
Nível hierárquico:Supervisão/Coordenação
Local: Boituva / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:24 de Outubro de 2016
Atividades:
Coordenar e assegurar a execução das atividades de operação da área de utilidades
das unidades fabris disponibilizando recursos necessários,
Otimizando processos e padronizando procedimentos visando reduzir custos,
aumentar a produtividade, eficiência e rendimento dos processos produtivos de
todo parque Fabril do Grupo Petrópolis.
Requisitos:
Experiência na Função, especialmente em indústrias de bebidas.
Superior Completo: Engenharia ou Tecnologia em: Automação Industrial,
Manutenção Industrial, Eletrônica Industrial, Eletrotécnica Industrial,
Mecânica Industrial e/ou Mecatrônica Industrial.
NR -13 - Caldeiras e Vasos de Pressão.
Benefícios: Condizentes com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397887/coordenador-deutilidades#sthash.KPk7MlxT.dpuf
www.vagas.com.br

Consultor de Suprimentos
Código da vaga:v1397993
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local:São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: quatro
Data de expiração:24 de Setembro de 2016
Requisitos:
• Formação Superior Completa preferencialmente em Engenharia de Produção ou
em áreas relacionadas;
• Experiência em Projetos de Logística com foco em Suprimentos preferencialmente
em Indústria Agro;
• Conhecimento em E-Procurement;
• Desejável experiência em empresas de Consultoria;
• Inglês fluente;
Responsabilidades:
Prestar assessoria/suporte em projetos de Supply Chain com foco em Suprimentos,
analise de volumetria, desenho de processos, governança de compras, pesquisa de
fornecedores os mercados regionais e globais e seleção de sistemas de informação
aplicados.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397993/consultor-desuprimentos#sthash.CaV022QU.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Projetos Pleno - PSO
Código da vaga:v1397395
Nível hierárquico:Pleno
Local: Hortolândia / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração:23 de Setembro de 2016
Atribuições do Cargo:
Formação superior completa em Farmácia, Administração ou preferencialmente na
área de Exatas. Desejável Pós-graduação ou MBA em Planejamento ou Projetos.
Experiência anterior na função em Indústria farmacêutica ou química, com
liderança e acompanhamento de projetos, elaboração de escopo, cronograma,
análise de risco, análise de custos. Condução de reuniões com Gestores e
stakeholders envolvidos no projeto.Será responsável pela coordenação de projetos
de manutenção de portfólio e lançamento de novos produtos.
Conhecimento de regulamentações sanitárias: ANVISA, ICH, FDA, ANDA, etc.
Necessário conhecimento com Sistema SAP módulo PS, pacote Office e MS Project.
Desejável
Inglês Avançado
Conhecimento com software Primavera P6.
Benefícios:
- Plano médico
- Plano odontológico
- Seguro de vida
- Refeição
- Ticket Alimentação
- Transporte
- Medicamentos (Fabricação Própria)
- Creche
- Entre outros
Por favor, caso você seja um candidato PCD, pedimos que inclua o laudo médico
em sua candidatura.
Obrigada, Equipe de Recrutamento e Seleção.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397395/analista-de-projetospleno-pso#sthash.EVwJbzpJ.dpuf
www.vagas.com.br

Inspetora de Controle de Qualidade
Código da vaga:v1395364
Nível hierárquico:Auxiliar/Operacional
Local: Rio de Janeiro / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração:18 de Setembro de 2016
Atividades:
Inspecionar os processos de biscoitos e massas, desde a matéria-prima ao produto
acabado, com foco em Qualidade, Produtividade, Boas Práticas de Fabricação e
Segurança alimentar.
Requisitos:
Ensino Médio Completo
Conhecimentos em Boas Práticas de Fabricação;
Experiência na função;
Desejável oriundo de indústria;
Benefícios:
Refeição no local, Cesta básica, Assistência medica, Assistência odontológica,
Seguro de vida;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395364/inspetora-de-controlede-qualidade#sthash.yfnbFKW8.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente Comercial de Indústria
Código da vaga: v1395705
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 21 de Outubro de 2016
Atividades:
- Responsável pelo planejamento anual das ações comerciais e pela elaboração do
orçamento de despesas e investimentos.
- Responsável pelo atendimento no segmento de Food Industry assegurando
alinhamento com as políticas corporativas.
- Responsável por colocar em prática a execução dos objetivos estratégicos
capturando os melhores investimentos.
- Participar de feiras e eventos, levantar as demandas/ tendências de mercado.
- Desenvolver a equipe do Comercial capacitando e orientando para o alcance das
metas da organização.
Benefícios compatíveis com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395705/gerente-comercial-deindustria#sthash.aDl2Yxg0.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de Operações - Rio de Janeiro
Código da vaga: v1396193
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / BR
Data de expiração: 21 de Setembro de 2016
Atividades:
- Supervisionar e garantir a segurança do processo nas atividades de adequação de
tanques e equipamentos operacionais, movimentação rodoviária, marítima.
- Gerir equipe, através de sua seleção, capacitação, acompanhamento do
desempenho e administração dos processos de movimentação.
- Garantir as políticas, os programas e as atividades do SSMA do terminal sob sua
responsabilidade seja cumpridos, avaliando e acompanhando os resultados frente
às metas propostas.
-Desenvolver e acompanhar indicadores operacionais de desempenho e consumo
de utilidades
Requisitos:
- Experiência na área, de preferência em indústria química, petroquímica ou
terminais portuários de graneis líquidos ou bases de distribuição de combustíveis;
liderança de equipe.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396193/supervisor-deoperacoes-rio-de-janeiro#sthash.adYoL29g.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Metalizadora
Código da vaga: v1396635
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 22 de Setembro de 2016
VAGA EFETIVA
Local: ZONA OESTE DE SÃO PAULO
Benefícios: pacote completo
Horário: com disponibilidade para manhã, tarde e noite, pois muda o horário a cada
três meses.
Salário: a combinar
Requisitos:
Ensino médio completo
Experiência anterior na função em indústria de embalagens flexíveis.
Atividades:
Operar equipamento para metalização de materiais pelo processo de auto vácuo de
alumínio, realizar operações de preparação, abastecimento e regulagem da
máquina.

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396635/operadorde-metalizadora#sthash.1TmBdGZQ.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Produção
Código da vaga: v1398279
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Pouso Alegre / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Atribuições: Fazer a gestão dos colaboradores, acompanhar os processos
produtivos, garantir o cumprimento das normas de segurança, orientar os
colaboradores a fim de assegurar a qualidade dos produtos, monitorar os
indicadores de produtividade, promover melhorias de processo junto com os
operadores, controlar o fluxo de documentações, promover treinamentos para a
equipe, fazer a interface com as áreas suportes e ajudar com a implantação do
Lean Manufacturing.
Necessária vivência em indústria farmacêutica, alimentícia ou veterinária.
Formação: curso superior em Farmácia, Química, Engenharia de Produção e áreas
afins.
Horário: Disponibilidade para atuar em turnos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398279/encarregado-deproducao#sthash.4YWZUaMS.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado de Produção
Código da vaga: v1395876
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Itapira / SP / BR
Informações:
Local: Itapira
Requisitos:
- ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM FARMÁCIA;
- VIVÊNCIA EM POSIÇÕES DE LIDERANÇA EM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA;
- DESEJÁVEL CONHECIMENTO NO SISTEMA EMS E ACTIVE;
- CONHECIMENTO NO PACOTE OFFICE;
- EXPERIÊNCIA EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO;

- DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM JORNADA DE SEGUNDA A SEXTA, NO
HORÁRIO DAS 23H08 ÀS 07H27.
Responsabilidades:
- PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO MENSAL;
- PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS E PESSOAS;
- PROGRAMAÇÃO DE PARADAS/ TESTES/ CERTIFICAÇÕES/ MANUTENÇÃO/
VALIDAÇÃO;
- PEDIDOS DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO E PESAGEM;
- ENVIO DE PROGRAMAÇÃO PARA CONTROLE DA QUALIDADE FÍSICO - QUÍMICO E
MANUTENÇÃO;
- AUTO-INSPEÇÃO E RESOLUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO;
- PROPOSTA DE INVESTIMENTO PARA MELHORIA DOS PROCESSOS;
- CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS E PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS;
- SUPORTE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NAS ETAPAS DE PRODUÇÃO E
SISTEMAS OPERACIONAIS (ABERTURA DE OCORRÊNCIA E DESVIOS EM GERALSISTEMAS ACTIVE;
- CORREÇÕES DE ORDENS DE PRODUÇÃO/ TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO/ CONTROLE
DE DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS/ REVISÃO DE PROCEDIMENTOS;
- TREINAMENTO FUNCIONÁRIOS.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395876/encarregado-deproducao#sthash.7mjETeHO.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Empihadeira
Código da vaga: v1394304
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Guaíba / RS / BR
Quantidade de vagas: três
Data de expiração: 16 de Setembro de 2016
Indústria Multinacional de grande Porte busca Operador de Empilhadeira para
trabalhar em Guaíba - Rio Grande do Sul. Atuará diretamente na produção como
operador de Empilhadeira.
Salário: R$1.347,00
Benefícios: Vale-transporte e refeitório no local
Horário Expediente rodar turno: 6x2 (06h-14h / 14h-22h / 22h-06h)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394304/operador-deempihadeira#sthash.b3c9PhvS.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Qualidade – América Latina
Código da vaga: v1397033
Nível hierárquico: Gerência
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
Requisitos:
• Curso superior completo em Farmácia, Química e/ou Eng. Química;
• Sólida experiência na área de Garantia da Qualidade em indústria farmacêutica;
• Domínio do pacote Office;
• Inglês fluente;
• Desejável Espanhol;
• Disponibilidade para viagens constantes
Principais responsabilidades do cargo:
1. Prover estratégia de Qualidade para plantas e afiliadas da América Latina;
2. Assegurar a conformidade dos produtos, plantas e afiliadas aos padrões de
Qualidade Global e Regulatório;
3. Assegurar o prepara para inspeções e auditorias;
4. Assegurar a colocação e o uso adequado de sistemas e processos para prevenir e
lidar com questões de Qualidade, tais como: recolhimento, incidente e reclamação
de mercado;
5. Escalar questões de Qualidade ao Dir. de Qualidade da América Latina;
6. Assegurar o desdobramento e colocação de procedimentos locais, baseado nos
procedimentos Globais;
7. Participar da elaboração e revisão de procedimentos Globais;
8. Garantir a colocação de um Sistema da Qualidade Local para as afiliadas da
América Latina;
9. Assegurar a harmonização das melhores práticas entre as plantas e afiliadas da
região;
10. Organizar as reuniões regionais para discutir as métricas de Qualidade, bem
como, os planos de ação de melhorias;
11. Consolidar reportes mensais;
12. Realizar auditorias em fornecedores e prestadores de serviço;
13. Suportar as elaborações de orçamento;
Essa posição se reportará ao Diretor de Qualidade da América Latina e não terá
subordinados.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397033/gerente-de-qualidadeamerica-latina#sthash.rYfJJMBX.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE PRODUÇÃO / CAMPINAS E RMC / SP / 8 VAGA(S)
Prestação de serviços está com oito vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC / SP.

Responsabilidades: fazer acabamento em peças usinadas
Requisitos: conhecimento em rotina produção peças usinadas, e conhecimento em
maquinas de acabamento.
Salário: a combinar
Benefícios: vale transporte e vale alimentação
Observações: escala seis X um
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
simgeralpatrimonios@gmail.com com a sigla 0015 no campo assunto até o dia
30/09/2016.
Veja outras vagas de auxiliar de produção no Emprega Campinas. São 100% grátis!

AUXILIAR DE PRODUÇÃO / CAMPINAS / SP / 3 VAGA(S)
EMPRESA DE ALIMENTOS está com três vagas(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: IRA ATUAR NO PROCESSO PRODUTIVO
Requisitos: PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (FÍSICA OU AUDITIVA),
MAIOR DE 18 ANOS, AMBOS OS SEXOS ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO.
Salário: R$ R$ 1.300,00
Benefícios: VALE TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA.
Observações: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, POR
GENTILEZA ENCAMINHAR JUNTO COM CURRÍCULO O LAUDO MÉDICO E CID.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
vagas.painel@gmail.com com a sigla PNE/ALIMENTOS no campo assunto até o dia
30/09/2016.
Veja outras vagas de AUXILI AR DE PRODUÇÃO 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

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
V1400869
Analista de
Mobilização de
Recursos
aberta em 1/9 aprox. 1 posição

V1400837
Especialista
júnior em

Empresa

Descrição sucinta

Viração
Educomunicação
(São
Paulo/SP/BR)

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

Aventura de
Construir
(São

As tarefas incluem: divulgar o trabalho a
ADC com os

Comunicação e
social mídia
aberta em 1/9 - 1
posição

V1400516
Assistente de
Captação e
Fidelização de
Parcerias)

V1400503
Assistente de
Monitoramento e
Avaliação de
Impacto
(Projetos Sociais)
aberta em 31/8 - 1
posição

Paulo/SP/BR)

ORGANIZAÇÃO
NAO
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

Requisitos: Formação
de nível superior na
área de humanas;
Conhecimento sobre
Investimento Social
Privado e
Responsabilidade
Social, preferencial;
Desenvolvida
capacidade de
comunicação oral...

ORGANIZAÇÃO
NÃO
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

Requisitos: Coletar e
analisar dados de
natureza social e
econômica
relacionados às áreas
dos projetos sociais.
Desenvolver e
programar sistema
de...

V1386243
Assistente de
Projetos Sociais
(Projetos com
EMPRESA NÃO
foco em Saúde da
IDENTIFICADA
Criança)
(São
aberta em 31/8 - 1
Paulo/SP/BR)
posição

V1399515
Consultor PJ Diagnóstico e
plano de
desenvolvimento
de cadeias de
valor
aberta em 29/8 - 1
posição
V1399009
Advogado Sênior
1 posição

microempreendedores
na forma mais
adequada
(presencialmente,
telefonicamente, via
meios digital) -...

Requisitos: Formação
superior em área de
Humanas,
preferencial em
enfermagem,
psicologia entre
outras; Especialização
em Saúde Pública,
preferencial; Atuação
anterior em projetos
sociais...

Technoserve
(Conceição do
Mato
Dentro/MG/BR)

A proposta de
trabalho enquadra-se
no contexto do novo
Programa BID /
FUMIN, em parceria
com o Anglo
American Iron...

Liga Solidária
(São
Paulo/SP/BR)

Advogado para
atuação nas áreas da
educação e
assistência social,
com contratos gerais,

acompanhamento de
atos societários,
elaboração de
documentos...
V1398713
TRANSPARÊNCIA
INTERNACIONAL
BRASIL Soulan
COORDENADOR
DO PROGRAMA
(São
DE INTEGRIDADE Paulo/SP/BR)
EM MERCADOS
EMERGENTES
aberta em 26/8

Perfil desejado:
Experiência com a
temática
anticorrupção e
Advocacy;
Experiência em
coordenação e
liderança de projetos,
com respeito estrito
aos prazos de
entrega...

V1398708
TRANSPARÊNCIA
INTERNACIONAL
BRASIL Soulan
(São
ANALISTA
ADMINISTRATIVO Paulo/SP/BR)
FINANCEIRO
aberta em 26/8

Perfil desejado: Alto
padrão ético, em
conformidade com os
valores e missão da
organização;
Experiência em
execução e controle
de processos
administrativos...

V1398585
Estagiário Adm
Financeiro
aberta em 26/8

V1397369
Analista de
Negócios Investimentos
Sociais
aberta em 24/8 - 1
posição
V1396084
Educador Social
aberta em 22/8 - 1
posição

Estamos em busca de
mais uma pessoa
para fazer parte da
Aliança
nossa equipe, para
Empreendedora
Estágio
(Curitiba/PR/BR) Administrativo
Financeiro em
Curitiba! : D
Precisamos...

Instituto Ayrton
Senna
(São
Paulo/SP/BR)

O profissional tem
como
responsabilidade o
apoio à captação de
recursos vinculados e
pela gestão de
relacionamento da
área com...

Visão Mundial
(Maceió/AL/BR)

Finalidade de a
Posição Facilitar as
atividades
programáticas e
processos de
patrocínio junto às
crianças,
adolescentes, jovens
e famílias, mantendo
um bom...

V1395041
Coordenador de
Projetos de
Educação e
Voluntariado
aberta em 18/8 - 1
posição

V1394404
Assessor de
Parcerias e
Captação
Multilateral
aberta em 17/8 - 1
posição

V1394301
Assistente
(Relacionamento
e Fidelização de
Parcerias)

V1393275
Assistente de
responsabilidade
social
aberta em 15/8 - 1
posição

V1392715
Coordenador de
Pesquisa e
Conteúdo
aberta em 12/8 - 1
posição
V1392446
Conteudista
(Analista
Educacional)

UNITED WAY
BRASIL
(São
Paulo/SP/BR)

⎫Acompanhar os
projetos em
andamento para
atender as
expectativas do
investidor alinhados
com os objetivos da
UWB ⎫Acompanhar os
orçamentos...

Visão Mundial
(São
Paulo/SP/BR)

Finalidade de a
Posição Estabelecer e
gerir parcerias com
grandes empresas; e
empresas, governos e
organismos
internacionais para
levantamento de
recursos que...

ORGANIZAÇÃO
NAO
IDENTIFICADA
(São
Paulo/SP/BR)

Requisitos: Formação
de nível superior na
área de Comunicação
Social; Conhecimento
sobre Investimento
Social Privado e
Responsabilidade
Social (preferencial);
Desenvolvida
capacidade de
comunicação...

Atividades: Controle e
realização de
planilhas e relatórios;
Controle e elaboração
Empresa não
de contratos;
identificada
Arquivamento,
(Belo
controle e
Horizonte/MG/BR)
digitalização de
documentos;
Participação em
Reuniões junto a...
IBGC - Instituto
Brasileiro de
Governança
Corporativa
(São
Paulo/SP/BR)

Objetivo do Cargo:
Apoiar o
planejamento e
executar as ações da
área de Pesquisa e
Conteúdo do IBGC de
forma estratégica,...

Instituto da
Oportunidade
Social
(São

Atividades: Elaborar
materiais didáticos de
acordo com as
orientações,

aberta em 12/8 - 1
posição

V1391234
Assistente de
Projetos
aberta em 10/8 - 1
posição

Paulo/SP/BR)

ABRALE
(São
Paulo/SP/BR)

princípios e
abordagens prédefinidas pela
liderança pedagógica,
bem como apoiar nas
demandas...
Pré-requisitos: •
Superior completo
preferencialmente em
ou Ciências Sociais,
Assistente Social,
entre outros; •
Experiência ou
conhecimento em
elaboração e
submissão de...

V1390804
Program Manager
Socioeconomic
Technoserve
Development
(Conceição do
aberta em 9/8 - 1
Mato
posição
Dentro/MG/BR)

TechnoServe is hiring
a Program Manager,
Socioeconomic
Development
Program, funded by
Anglo American
Group Foundation and
IDB / FOMIN. The...

V1389347
Analista júnior de
conteúdos e
Akatu
metodologias
(São
aberta em 5/8 - 1
Paulo/SP/BR)
posição

PERFIL GERAL DA
FUNÇÃO Produção de
conteúdos
referenciais sobre o
consumo de itens
específicos e cálculos
de seus impactos,
levantando dados...

V1389002
Analista Sênior /
Coordenador de
Marketing
1 posição

Liga Solidária
(São
Paulo/SP/BR)

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

Liga Solidária
(São
Paulo/SP/BR)

Responsável pela
supervisão,
organização e
controle das
atividades do Centro
de Educação Infantil;
Responsável pela
administração dos
recursos humanos
e...

V1388992
Coordenador
Educacional
1 posição

OPERACIONAL

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

ESPECIALISTA EM SISTEMAS OPERACIONAIS E STORAGE
Código da vaga: v1387091
Nível hierárquico: Sênior

Local: Sorocaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 30 de Setembro de 2016

Vivência como Especialista em Hardware de Servidores: IBM, DELL e
HP;
Profissional especializado em administração de Ambiente AIX UNIX;
Conhecimento de suporte de backup, redes, Unix e Windows;
Conhecimento especializado nas estruturas de SAN e NAS;
Conhecimento especializado em Storage de grande porte tier três - Flash system referência: HP, IBM, EMC;
Vivência em virtualização de Storage;
Conhecimento em Windows, especialização em administração de (UNIX) AIX em
ambientes ERP SAP;
Será um diferencial, profissionais com administração de ambiente UNIX de missão
critica e conhecimento em ferramenta TSM – Backup;
Desejável atuação: TI na área de soluções
Conhecimentos em PMI, COBIT, ITIL.
Principais Atividades:
Atualização de ambiente e implantação de correções liberadas pelo fabricante;
Realização de capacity planning de ambiente;
Desenho de infraestrutura e arquitetura para ambiente UNIX;
Construção e execução de planos de recuperação de desastre;
Planejamento de provisionamento de Storage
Desenho de arquitetura para infraestrutura em ambiente de alta disponibilidade;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1387091/especialista-emsistemas-operacionais-e-storage#sthash.1zOdp820.dpuf
www.vagas.com.br

OPERADOR DE MÁQUINAS / LOUVEIRA / SP / 1 VAGA(S)
Grupo LC está com uma vaga(s) em aberto para LOUVEIRA / SP.
Responsabilidades: Realizar atividades relacionadas ao setor operacional, tais como
operar máquinas cortadeiras de alumínio, embalar e armazenar as caixas em
conformidade a normas e procedimentos técnicos, de segurança, meio ambiente e
saúde.
Requisitos:
Experiência na função.
Salário: R$ 1.207,00
Benefícios: VT + VR
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Grupo LC para o
e-mail selecao2. jundiai@lc-grupo.com.br com a sigla OP MAQ no campo assunto
até o dia 05/10/2016.
Veja outras vagas de Operador de Máquinas no Emprega Campinas. É 100% grátis!

Auxiliar de Serviços Gerais

Código da vaga: k77-1238
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Palhoça/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 12/08/2016
Previsão de encerramento: 17/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2aPXvK7

Instrutor (a) Técnico (a)
Código da vaga: k3422-251
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Alagoinhas/BA
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 11/08/2016
Previsão de encerramento: 10/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2aNOvVI

Operador de Refusão
Código da vaga: v1395105
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Santo André / SP / BR
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Requisitos
Ensino médio completo;
Conhecimento com tratamento de metais ou operação de forno será um diferencial;
Ter conhecimento com manuseio de empilhadeira ou ponte rolante.
Principais Atribuições
Inspecionar defeitos de peças;
Fazer o processamento de peças metálicas;
Efetuar a pesagem do material;
Manuseio de materiais e produtos terminados;

Operação de forno.

Benefícios
Salário compatível com o mercado.
Benefícios iniciais: Refeição no local; vale transporte.
Local de Trabalho
Santo André/SP.
Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira das 14 horas às 22 horas e sábados
alternados.
Obs.: Vaga de início temporária para efetivar.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395105/operador-derefusao#sthash.Dml2Zn3P.dpuf
www.vagas.com.br

OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Código da vaga: v1395656
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Aparecida de Goiânia / GO / BR
Data de expiração: 19 de Setembro de 2016
Atividades: Operar empilhadeira elétrica;
Zelar pelos equipamentos disponibilizados para o trabalho; Organizar estoque.
Horário: 2ª Feira - 13 às 21h45min h / 3ª a 6ª Feira - 13 às 21h15min h / Sábado 11 às 19h15min h
Salário: 1.529,00
Benefícios: refeição na empresa e Vale transporte
Pré-requisitos: Ensino Médio Completo e Experiência com empilhadeira Elétrica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395656/operador-deempilhadeira#sthash.W4FRcU6s.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Operacional - Guarulhos
Código da vaga: v1393499
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Ensino Médio - completo

EXPERIÊNCIA/CONHECIMENTOS
Obrigatório
Conhecer de programação de transporte (coletas e entregas).
ATIVIDADES
Organizar armazém, carregamentos e garantir a segurança da carga;
Garantir que as empilhadeiras estejam operando de maneira plena, além de manter
os horários e prazos dentro do esperando.
Lançar e realizar rastreamento no sistema;
Preencher controles;
Enviar ao faturamento os comprovantes de descarga organizados.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Local de trabalho: Guarulhos - SP
Horário/Escala: 15h00min as 00h27min - Segunda a Sexta-feira
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393499/assistente-operacionalguarulhos#sthash.BwL8lJA1.dpuf
www.vagas.com.br

Gerente de Unidade Operacional I
Código da vaga: v1393522
Nível hierárquico: Gerência
Local: Blumenau / SC / BR
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016
Atividades:
Gestão administrativa e produtiva em unidade operacional (cozinha industrial)
Gerenciamento de toda unidade de negócio (planejamento, gestão financeira,
pessoas, e outros).
Garantir a qualidade dos serviços prestados
Interface com cliente final
Processos de segurança alimentar e do trabalho
Liderança de equipe
Compras
Capacitação de colaboradores/treinamentos
Requisitos:
Conhecimento macro do negócio
Vivência com grandes volumes de refeições
Experiência no gerenciamento de contratos de alta complexidade
Habilidade nos relacionamentos (equipe e cliente)
Formação:
Nutrição (Superior)
Local de trabalho:
Blumenau/SC

- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393522/gerente-de-unidadeoperacional-i#sthash.9xK73zlW.dpuf

www.vagas.com.br

Gerente Operacional Serviços
Código da vaga: v1353226
Nível hierárquico: Gerência
Local: Jundiaí / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Setembro de 2016
Profissional com experiência na função de Gerente Operacional em empresas de
prestação de serviços (requisito mandatório a vivência no setor)
Conhecimentos necessários:
Vigilância: perímetro urbano, legislação própria que rege a profissão, armamento,
cofre de armas, guias de tráfegos de armas etc.
Limpeza: conhecimento técnico de limpeza de pisos, limpezas em alturas,
maquinários.
Logística: transporte, carga, descarga, etc.
Legislação, inclusive trabalhista.
Experiência no relacionamento com clientes
Boa comunicação verbal e escrita
Perfil estratégico:
Disponibilidade de horários inclusive ocasionalmente noites e fins de semana
Superior completo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1353226/gerente-operacionalservicos#sthash.PuZXs8NP.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Planejamento Operacional
Código da vaga: v1393889
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Setembro de 2016
Principais Atividades:
• Garantir o cumprimento dos padrões e requisitos de SSMA;
• Garantir o atingimento dos indicadores do OEE, gerenciando as interfaces com a.
Manutenção e processo;

• Participar/coordenar as análises e tratamento de falhas junto da equipe
operacional;

• Responsável pela interface com o PCP, programar e distribuir a
programação Da.
Produção mensal da aciaria;
•Garantir o gerenciamento da rotina, coordenando e auditando a agenda dos.
• Supervisores de produção;
• Gestão dos custos da Produção;
• Participar/coordenar o Plano de Ação Anual da aciaria juntamente com a gerencia
e seus pares, de acordo com o Planejamento Estratégico da empresa;
• Participar dos projetos e propostas de melhoria quando solicitado;
•Participar das auditorias de padrão juntamente com os supervisores de produção;
• Mapeamento do Processo e estruturação da Padronização;
• Participar do planejamento e execução das Manutenções Preventivas e grandes
Reparos apoiando a manutenção;
Realizar interface junto à manutenção, a fim de garantir a conformidade dos
equipamentos.
• Analisar propostas técnicas de fornecedores de equipamentos, materiais e
serviços.
• Coordenar estudos de produção de novos tipos de aços.
• Coordenar as atividades de preparação de panelas.
• Fornecer suporte às áreas operacionais, bem como apoiar no planejamento de
grandes paradas e inspeções.
• Planejar, executar, controlar e manusear estudos de coleta de dados.
• Analisar, controlar e administrar o recebimento e o uso dos insumos e matériasprimas utilizados nos processos do Refino Primário e do Refino Secundário.
• Avaliar custo e desempenho da área de atuação.
Formação Acadêmica: Engenharia Metalúrgica ou Engenharia de Materiais.
Inglês Avançado
Pacote Office Avançado
Salário + Beneficios atraentes
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393889/coordenador-deplanejamento-operacional#sthash.nJDXRKO3.dpuf
www.vagas.com.br

Gestor Operacional de Usina
Código da vaga: v1395367
Nível hierárquico: Gerência
Local: Laranjal do Jari / AP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Pré Requisitos:
Graduação Completa em Engenharia Elétrica ou Engenharia Mecânica;
Experiência em Usina Hídrica;

Pós-Graduação desejável.
Responsabilidades:
Gerenciar, planejar e organizar a operação e manutenção da Usina UHE Santo
Antônio do Jari, juntamente com sua equipe;
Programar e gerenciar a manutenção corretiva, preventiva e preditiva dos
sistemas, garantindo a disponibilidade dos ativos e a segurança das instalações e
do meio ambiente;
Elaborar, acompanhar e fazer cumprir o Plano Anual de Manutenção de acordo com
as diretrizes e metas estabelecidas, bem como os procedimentos de Saúde,
Segurança e Meio ambiente e Qualidade ou qualquer outro procedimento
necessário.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395367/gestor-operacional-deusina#sthash.dPrXb4S5.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE OPERACIONAL
Código da vaga: v1381666
Nível hierárquico: Gerência
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Setembro de 2016
Atividades: Gestão de equipes; Acompanhar o bom funcionamento e a manutenção
das instalações da agência; Verificar aspectos que impactam diretamente no
atendimento a clientes. Motivar equipes de vendas de produtos e serviços, tendo
em vista o atingimento de metas.
Requisitos: Graduação Completa / Pós-graduação Completa ou Cursando.
Experiência com Gestão de Pessoas e relacionamento com o cliente
Local de trabalho: Campinas - SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1381666/gerenteoperacional#sthash.xAo6Bl5P.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Monitoramento Eletrônico
Código da vaga: v1392897
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR

Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Operar, diariamente, o sistema de circuito fechado de CFTV, monitorando toda área
do shopping, a fim de detectar e providenciar solução para eventuais problemas
que possam ocorrer. Dentro do processo de monitoramento, o operador de CFTV é
responsável por transmitir e receber as informações que são transmitidas no
sistema de HT.
Necessário curso de vigilante atualizado e experiência no monitoramento das
câmeras.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392897/operador-demonitoramento-eletronico#sthash.Zujod8SH.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente de Logística I - Salvador/BA
Código da vaga: v1397332
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Salvador / BA / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 10 de Setembro de 2016
Principais Responsabilidades:
- Cadastro no SAP e conferência da documentação dos veículos e motoristas em
sua chegada à unidade (RENAVAM / CNH);
- Conferência da ordem de carregamento emitida pelo cliente (veículos FOB)
- Emissão do relatório de programação diária de pedidos (CIF) e solicitação de
veículos ao transportador
- Gerar remessas e transporte no SAP e conferir os estoques para garantir o
atendimento;
- Orientar os motoristas sobre ordem de chegada, pesagem na balança e
procedimentos de segurança da unidade;
- Confeccionar / entregar as Autorizações de Carga aos motoristas e Emissão de
Nota Fiscal
- Emissão de Boletos de cobrança quando necessário;
- Garantir o controle e organização de todos os documentos emitidos no processo
de faturamento e realizar as atividades diárias em obediência às normas de
logística.
- Preenchimento e apuração diária/mensal dos indicadores de logística
Desafio do Cargo:
Realizar o atendimento ao público motorista / clientes externos e interno
garantindo a satisfação, agilidade no processo de expedição conforme
procedimento descrito pela organização e foco nas normas e procedimento de
SSMA.
Conhecimentos Técnicos específicos:
- Conhecimentos em SAP

- Conhecimentos básicos em rotinas fiscais

Vivência anterior:
Vivência sólida em Logística e desejável conhecimento no SAP.
Formação Acadêmica:
- Ensino Médio Completo;
- Desejável Ensino Superior cursando nas áreas Administração, Contábil, Logística e
Engenharia.
Informática:
- Pacote Office intermediário.
Local de Trabalho:
- Salvador/BA
Horário:
Segunda a Sexta das 07h00min às 17h00min
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397332/assistente-de-logisticai-salvador-ba#sthash.UpxJAXws.dpuf
www.vagas.com.br

Mecânico Manutenção I
Código da vaga: v1396827
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Mogi das Cruzes / SP / BR
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
Descrição das Atividades:
- Assegurar que o funcionamento do maquinário cumpra com os requerimentos de
qualidade, capacidade, segurança e minimizar os desperdícios;
- Executar a instalação e montagem de equipamentos novos de produção;
- Executar Rotinas especiais em aspectos de funcionamento de equipamentos de
produção e segurança industrial;
- Solicitar e instalar peças necessárias para o manutenção e funcionamento dos
equipamentos
- Efetuar a limpeza e preparação de peças e componentes mecânicos para
instalação e/ou montagem desses nas máquinas e equipamentos da área
produtiva;
Efetuar a montagem de pequenos equipamentos (caixas redutoras, mancais e
outros), conforme orientação.
Requisitos:
- Ensino Técnico Completo nas áreas Mecânica e/ou Mecatrônica
- Ensino Médio Completo
Local Trabalho: Mogi das Cruzes
Horário de Trabalho: 08h00 às 16h00
Escala: 6x2
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396827/mecanico-manutencaoi#sthash.cKMACWgh.dpuf
www.vagas.com.br

Motorista - São José do Rio Preto
Código da vaga: v1397010
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São José do Rio Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
Realizar a condução segura dos veículos, garantindo o conforto, a tranquilidade dos
passageiros, bem como o cumprimento dos horários determinados. Atender com
excelência os clientes, garantindo a satisfação dos mesmos e a qualidade dos
serviços. Zelar pelo cumprimento das normas de trânsito, utilizando as técnicas de
direção defensiva. Requisitos: Disponibilidade de horários, experiência com veículos
pesados em estrada e possuir CNH D OU E.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397010/motorista-sao-jose-dorio-preto#sthash.T5vploj7.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Tele atendimento
Código da vaga: v1397434
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Uberlândia / MG / BR
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
Requisitos:
-Experiência com atendimento ao telefone;
-Bons conhecimentos em informática;
-Boa Digitação.
-Disponibilidade para trabalhar de Segunda a Sábado das 12h40 às 19h
*Todas as vagas do Martins são também disponibilizadas para Pessoas com
Deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397434/operador-deteleatendimento#sthash.r0Qpasvq.dpuf
www.vagas.com.br

Motorista Entregador - CNH B
Código da vaga: v1382278
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional

Local: Osasco / SP / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Setembro de 2016
Vaga efetiva
Local: centro de Osasco - SP
Horário de trabalho: 8h00 às 17h00
Salário Inicial: A/C
Benefícios: Assistência Médica e Odontológica, seguro de vida, refeitório no local,
retorno de férias.
Requisitos:
Experiência na função;
Será necessário ter carteira de habilitação (categoria B – carro pequeno);
Ensino médio completo;
Atividades:
Entrega de mercadorias aos clientes em todo o Estado de São Paulo com veículo da
empresa;
Organização do estoque e inventário;
Recebimento de mercadorias;
Serviços externos diversos tais como: compra de materiais de escritório, Correios,
levar veículos da frota para manutenção;
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1382278/motorista-entregadorcnh-b#sthash.weP968zR.dpuf
www.vagas.com.br

Monitor de Qualidade e Treinamento
Código da vaga: v1394792
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Bernardo do Campo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
- Responsável por atuar com elaboração e atualização da gestão da qualidade;·.
- Efetuar a monitoria da qualidade, ouvindo as ligações telefônicas;·.
- Analisar as ligações de contatos realizados, verificando padrões de qualidade do
atendimento e mostrando os pontos positivos e os pontos a melhorar;·.
- Realizar a apresentação de melhorias e oportunidades dos processos, elaborando
planilhas e relatórios sobre os resultados, acompanhando os processos de
certificação de qualidade e prestando auxílio na elaboração de scripts;·.
- Responsável por ministrar treinamentos técnicos e comportamentais;·.
- Realizar o acompanhamento de novos funcionários na execução das atividades e
consolidar dados para relatórios de perfis técnicos para direcionamento das
funções;·.

- Auxiliar na elaboração e reestruturação de materiais e conteúdo
(instrução de trabalho e reciclagens);·.
- Fazer a divulgação de novos processos internos através de mídia (impressa e/ou
portal) e realizar demais atividades pertinentes à função;·.
- Apoiar a supervisão e a própria equipe de trabalho, visando garantir a execução
das atividades dentro dos prazos estabelecidos;·.
Formação: Ensino Médio Completo
Horários de trabalho: 9h00 às 18h20 (Disponibilidade para finais de semana e
madrugada - a fim de abordar toda a equipe de Call Center)
Local de Trabalho: São Bernardo do Campo (Divisa com santo André)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394792/monitor-de-qualidadee-treinamento#sthash.BLa8gW4q.dpuf
www.vagas.com.br

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Código da vaga: v1395650
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Requisitos:
Formação: Ensino Médio cursando/ completo;
Conhecimentos: Curso de Eletricista Predial e desejável NR10;
Experiência: com manutenção predial: elétrica, hidráulica e mudança de layout.
Informações da Vaga:
Principais atribuições: reparos elétricos e hidráulica de menor complexidade e apoio
a mudança de layout;
Remuneração fixa;
Benefícios: Vale-Refeição + Assistência Médica + Assistência Odontológica;
Tipo da Vaga: CLT;
Horário de Trabalho: 08h30 às 17h30 (necessário ter disponibilidade para atuar aos
finais de semana quando necessário);
Local de Trabalho: Zona Sul (próximo à estação Giovanni Gronchi)
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395650/auxiliar-demanutencao-predial#sthash.8Gzi0UEi.dpuf
www.vagas.com.br

GERENTE OPERACIONAL
Código da vaga: v1381684
Nível hierárquico: Gerência
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 19 de Setembro de 2016
Atividades: Gestão de equipes; Acompanhar o bom funcionamento e a manutenção
das instalações da agência; Verificar aspectos que impactam diretamente no
atendimento a clientes. Motivar equipes de vendas de produtos e serviços, tendo
em vista o atingimento de metas.
Requisitos: Graduação Completa / Pós-graduação Completa ou Cursando.
Experiência com Gestão de Pessoas e relacionamento com o cliente.
Local de trabalho: Campinas - SP.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1381684/gerenteoperacional#sthash.WKupdIqM.dpuf
www.vagas.com.br

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

CONFERENTE DE MERCADORIAS (DEPÓSITO)
Código da vaga: v1398857
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Ananindeua / PA / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 26 de Setembro de 2016
PRINCIPAIS ATIVIDADES
- Recebimento de grande volume de mercadorias.
- Conferir as mercadorias recebidas/ separadas, quanto a volume, peso, data de
validade conservação dos produtos e embalagens.
- Conferência de notas fiscais.
- Acompanhar paletização dos produtos para armazenamento, conferindo cartões,
alturas e validades, com objetivo de identificação.
- Auxiliar nas atividades de apoio e separação, movimentação e inventário,
atendendo solicitações do superior.
- Ensino Médio Completo.
Salário compatível com o mercado
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398857/conferente-demercadorias-deposito#sthash.9AtCtAjA.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor Operacional
Código da vaga: v1398773
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Responsável pela gestão dos processos operacionais de um projeto específico no
CD, envolvendo o fluxo dos materiais (recebimento físico e fiscal, conferência e
estocagem, inventário, separação e embalagem, emissão de documentos fiscais,
expedição, distribuição, rastreabilidade da carga e reversa), visando assegurar que
os prazos sejam cumpridos e que toda a documentação relacionada esteja
conforme, mantendo assim, o resultado de faturamento e os níveis de qualidade e
satisfação esperados.
Cumprir o atendimento à demanda diária de produção estabelecida, conforme setor
de atuação mediante o acompanhamento da linha de produção de montagem de
materiais reparados envolvendo testes funcionais, verificação visual, troca de
peças, reimpressão das etiquetas de série e embalo/ confecção de Kit, bem como
no controle de avarias/ defeitos, SLAs e indicadores de desempenho, mantendo o
cumprimento das metas estabelecidas.

Identificar necessidades e oportunidades constantes no incremento do
grau de eficiência e desempenho da equipe mediante a implementação de
melhorias nos processos, ferramentas e instalações da linha visando desenvolver
formas seguras para evitar desvios dos padrões de qualidade, atendendo as
necessidades dos contratos e evitando possíveis falhas que possam gerar
divergências futuras, validando junto ao cliente quando necessário.
Solucionar problemas do setor, sempre que necessário.
Apoiar os membros da equipe na realização de trabalhos que exijam conhecimentos
conforme seu nível de atuação, sempre que necessário.
Que tenha conhecimento em SAP e WMS.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398773/supervisoroperacional#sthash.RsvKPZ4w.dpuf
www.vagas.com.br

Encarregado Operacional
Código da vaga: v1398727
Nível hierárquico: Técnico
Local: Luís Eduardo Magalhães / BA / BR
Responsabilidades:
- Gestão e desenvolvimento da equipe operacional da filial de Luís Eduardo
Magalhães;
- Gestão das operações de recebimento e embarque de grãos;
- Gestão das operações de classificação, beneficiamento e conservação de grãos e
inventários;
- Gestão das políticas e normas de segurança na unidade;
- Análise crítica dos indicadores operacionais, estabelecendo ações diárias para
melhorar o desempenho;
- Participar ativamente do planejamento e acompanhamento das manutenções;
- Participar ativamente na implementação do programa MEGA;
- Garantir a aplicação dos procedimentos de operação, conservação de grãos e
segurança na unidade de atuação.
Requisitos:
- Curso Técnico Profissionalizante (Mecânica Elétrica ou Agrícola);
- Informática Pacote Office;
- Conhecimentos de beneficiamento e conservação de grãos;
- Conhecimentos de operação e manutenção de unidades armazenadoras de grãos;
- Conhecimentos das normas de segurança do trabalho;
- Experiência com gestão de pessoas;
- Disponibilidade para residir em Luís Eduardo Magalhães
Local de Trabalho:
Luís Eduardo Magalhães.

- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1398727/encarregadooperacional#sthash.PkeXttFJ.dpuf
www.vagas.com,.br

Assistente Operacional Temporário
Código da vaga: v1398465
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Atividades: realizar digitação das notas fiscais no sistema, emitir e imprimir
conhecimentos no sistema, conferir divergências entre volumes e documentos,
emitir recibos de fretes, emitir cupons de pedido de pedágio e incluir solicitação de
monitoramento preventivo com a seguradora.
Requisitos: Ensino Médio Completo
Conhecimento em pacote Office
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398465/assistente-operacionaltemporario#sthash.PkL0ki8E.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Risco Operacional Pleno
Código da vaga: v1398287
Nível hierárquico: Pleno
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 25 de Setembro de 2016
Atividades
- Apoiar a área Riscos Operacionais nas iniciativas para o desenvolvimento e
execução dos trabalhos de gestão dos riscos;
- Apoiar a comunicação e o uso de técnicas, ferramentas e metodologias
apropriadas para Gestão de Riscos Operacional tais como CSA, BACEN 3380 e ISO
31000;
- Trabalhar para estabelecer e melhorar continuamente os processos de Gestão de
Riscos Operacional da companhia;
- Conduzir e apoiar implementações de recomendações de Auditoria da Companhia;

- Desenvolver e apoiar os trabalhos de gestão de base de perdas dos riscos
operacionais;
Requisitos
- Formação completa (Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia
ou áreas correlatas);
- Conhecimento em Gestão de Riscos Operacionais, Controles Internos, Gestão de
Riscos, Auditoria Interna e/ou Externa;
- Conhecimento em COSO, COBIT, ISO 31000, ERM, CSA;
- Desejável conhecimento em Inglês e Espanhol.
Outras Informações
- Benefícios oferecidos: VT, VR, Assistência Médica e Odontológica, PPR, Seguro de
Vida.
- Local de Trabalho: Porto Alegre/RS
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398287/analista-de-riscooperacional-pleno#sthash.ZXPbIw0B.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Serviços Gerais
Código da vaga: k444-1312
Ramo da empresa: Indústria de Artigos de Decoração
Cidade: Natal/RN
Salário: 1 a 2 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 30/08/2016
Previsão de encerramento: 13/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bAMGis

Assistente Técnico (a) em Serviços
Código da vaga: k4427-1
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Belém/PA
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: dez

Data de abertura: 31/08/2016
Previsão de encerramento: 30/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bEzJEt

AUX. TÉCNICO - AR CONDICIONADO / CAMPINAS E RMC / SP / 1 VAGA(S)
EMPRESA DE CAMPINAS está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS E RMC /
SP.
Responsabilidades: Serviços de Manutenção Preventiva / Manutenção Corretiva e
Instalações de Aparelhos de ar condicionado. **SOMENTE COM EXPERIENCIA
COMPROVADA NA AREA**
Requisitos: Necessário Disponibilidade para trabalhar de segunda à Sábado e com
disponibilidade para horas extras.**SOMENTE COM EXPERIENCIA COMPROVADA NA
AREA**.
Salário: a combinar
Benefícios: – Cesta Básica – Vale Transporte – Vale Refeição – Horas Extras – PLR
– Seguro de Vida – CLT – Uniforme
Observações: ** ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL ** SOMENTE COM EXPERIENCIA
COMPROVADA NA AREA**
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de MARIA para o email rh_vagas@outlook.com com a sigla AUX. TÉCNICO no campo assunto até o dia
15/09/2016.
Veja outras vagas de AUX. TÉCNICO - AR CONDICIONADO no Emprega Campinas.
São 100% grátis!

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Rede de hotéis conceituada no ramo da hotelaria está com uma vaga(s) em aberto
para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Comprometimento, postura, pontualidade e disponibilidade de
horários. Trabalho em equipe. Fácil acesso ao bairro de Alphaville
Requisitos: Limpeza , organização e manutenção do ambiente de trabalho. Auxiliar
camareiras e cozinha quando necessário.
Salário: R$ 1.100,00
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação
Observações: Disponibilidade de horários para trabalhar em escala de folga
seis×um em diferentes horários. Ter fácil acesso ao bairro de Alphaville.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Felipe para o email gerencia.campinas@bristolhoteis.com.br com a sigla no campo assunto até o
dia 10/09/2017.
Veja outras vagas de Auxiliar de Serviços Gerais no Emprega Campinas. É 100%
grátis!

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Condomínio Residencial e Flat com Serviços de Hotelaria estão com uma vaga(s)
em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atender a clientes externos e internos em todos os aspectos
que envolvem manutenção preventiva e corretiva. Interlocução com fornecedores e
prestadores de serviço terceirizados.
Requisitos: Preferência para experiência em hotelaria. Conhecimento de
manutenção em geral: alvenaria, elétrica, hidráulica, marcenaria, pintura, todos os
equipamentos que envolvem o funcionamento de um prédio e de um apartamento
equipado.
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta básica e vale transporte.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Marcelo para o email ger-cambui@travelinn.com.br com a sigla no campo assunto até o dia
14/09/2016.
Veja outras vagas de Encarregado de Manutenção no Emprega Campinas. São
100% grátis!

OPERADOR DE MAQUINA / AMERICANA / SP / 8 VAGA(S)
Expert Consultoria está com oito vaga(s) em aberto para AMERICANA / SP.
Responsabilidades: Ensino médio completo. Com experiência. Disponibilidade de
horário. Residir em Americana ou Santa Barbara.
Requisitos: Ensino médio completo. Com experiência. Disponibilidade de horário.
Residir em Americana ou Santa Barbara.
Salário: R$ 1.390,00
Benefícios: Vale Transporte, Refeição no local Convenia médico e odontológico,
Seguro de Vida e PLR.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Michelle para o email sel2. ame@expertconsultoria.com.br com a sigla Operador de Maquina no
campo assunto até o dia 15/09/2016.
Veja outras vagas de Operador de Maquina no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

CARPINTEIRO / HORTOLANDIA / 1 VAGA(S)
Especiale Consultoria de RH está com uma vaga(s) em aberto para HORTOLANDIA.
Responsabilidades: EXECUÇÃO DE FORMAS DE MADEIRA PARA A PRODUÇÃO DE
PEÇAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO.
Requisitos: Conhecimento na carpintaria, saber ler e interpretar os projetos.
Experiência com execução de formas de madeira, já ter trabalhado em empresa de
Pré Moldado será um diferencial.
Salário: R$ 1.400,00
Benefícios: VT E CESTA BÁSICA
Observações: Residir em Hortolândia, Sumaré ou Monte Mor. Enviar o currículo no
corpo do e-mail.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de LETÍCIA para o email especialerh@gmail.com com a sigla Carpinteiro no campo assunto até o dia
15/09/2016.
Veja outras vagas de CARPINTEIRO no Emprega Campinas. São 100% grátis!

JARDINEIRO / MONTE MOR / SP / 1 VAGA(S)
Núcleo Serviços. Está com uma vaga(s) em aberto para MONTE MOR / SP.
Responsabilidades: Corte de grama com Equipamentos, recorte dos canteiros, poda
de árvores e arbustos, manutenção de jardins.
Requisitos: Ter experiência na função, ensino fundamental, desejável conhecimento
em Equipamentos.
Salário: a combinar
Benefícios: Cesta Básica Vale transporte e Seguro de Vida.
Observações: Residir na região de Monte Mor, Elias Fausto e Capivari.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rh@nucleoservicos.com.br com a sigla JARDIM no campo assunto até o dia
31/10/2016.
Veja outras vagas de JARDINEIRO no Emprega Campinas. São 100% grátis!

SOLDADOR - MAÇARICO / VOLTA REDONDA / 1 VAGA(S)
Empresa prestadora de serviço em todo território nacional, na area de dragagem.
Está com uma vaga(s) em aberto para Volta Redonda.
Responsabilidades:
Examinar as peças a serem soldadas, verificando especificações, desenhos e outros
detalhes, selecionando o tipo de solda a ser utilizado;
Preparar as partes a serem soldadas, aplicando o tratamento adequado, de forma a
obter uma soldagem perfeita.
Fazer o acabamento final na peça soldada, limando, esmerilando ou lixando as
partes trabalhadas.
Efetuar cortes em materiais ou peças de metal, utilizando maçarico.
Requisitos: Experiencia um ano na função, ensino medio/técnico. Enviar pretensão
salarial
Salário: a combinar
Benefícios: Refeição no local, VT e Seguro de vida.
Observações: Horário de trabalho, de 2ª a 6ª das 07h30min às 17h30min, regime
CLT. Residir em Volta Redonda.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Silvana para o email rh@dragagembrasil.com.br com a sigla Sold no campo assunto até o dia
10/09/2016.
Veja outras vagas de Soldador - Maçarico no Emprega Campinas. São 100% grátis!

SOLDADOR/CALDEIREIRO / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Empresa de Transportes está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Preparação corte solda, montagem, acabamento e caldeiraria.
Requisitos: Experiência comprovada mínima de 02 anos em solda TIG, MIG, MAG,
preparação, corte, montagem e acabamento. Amplo conhecimento em caldeiraria
(com curso).
Salário: a combinar
Benefícios: Salário atrativo + Benefícios + Unimed + Cesta básica
Observações: Residir em Campinas e região
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
rhs@terra.com.br com a sigla Soldadora no campo assunto até o dia 30/11/2016.
Veja outras vagas de SOLDADOR/CALDEIREIRO no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Conferente
Código da vaga: k1669-1924
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Brusque/SC
Salário: Não informado
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 02/09/2016
Previsão de encerramento: 16/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bJjhQe

Motorista Rodoviário (a)
Código da vaga: k1669-1925
Ramo da empresa: Recursos Humanos - Consultorias
Cidade: Brusque/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: duas
Data de abertura: 02/09/2016
Previsão de encerramento: 16/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bJjuCW

OP. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA / ITATIBA / SP / 1 VAGA(S)
Empresa no Ramo de Construção Civil - ITATIBA /SP está com uma vaga(s) em
aberto para ITATIBA / SP.
Responsabilidades: Auxiliar no carregamento de caminhões fora de estrada (FE), ou
basculante, bem como em outras operações de movimentação de materiais e
limpeza de terrenos. Zelar pela manutenção do veículo.
Requisitos: Ensino Fundamental Completo Experiencia mínima de 06 Meses no
Cargo de Op. Mantenedor Escavadeira Hidráulica - Possuir Habilitação D residir na
Região Campinas-SP.
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação Convenia Transporte e Seguro de Vida.

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail
oportunidadestrabalho2@gmail.com com a sigla no campo assunto até o dia
10/10/2016.
Veja outras vagas de Op. Escavadeira Hidráulica no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

SAÚDE

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

Analista de Requisitos
Código da vaga: k2232-120

Ramo da empresa: Consultoria em Saúde
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 05/08/2016
Previsão de encerramento: 30/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2aBzOIE

Técnico (a) em Enfermagem
Código da vaga: k2232-121
Ramo da empresa: Consultoria em Saúde
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 05/08/2016
Previsão de encerramento: 30/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2aBAwFF

Enfermeiro (a)
Código da vaga: k2232-122
Ramo da empresa: Consultoria em Saúde
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 05/08/2016
Previsão de encerramento: 30/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2aAxRsP

AUX / TEC DE ENFERMAGEM / CAMPINAS / SP / 2 VAGA(S)
Home Care Viver Campinas está com duas vagas(s) em aberto para CAMPINAS /
SP.
Responsabilidades: escala fixa na casa do paciente das 13 as 19 h
Requisitos: Experiencia em Ventilação Mecânica, Traqueostomia, Sonda
nasoenteral, banho, curativos.
Salário: R$ 1.200,00
Benefícios: quatro folgas no mês
Observações: Contrato
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Vivian para o email contato@desospitalize-se.com.br com a sigla enfermagem no campo assunto
até o dia 20/10/2016.
Veja outras vagas de Aux / Tec de Enfermagem no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

Gestor de clinica médica
Código da vaga: v1395678
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 20 de Outubro de 2016
Acompanhamento dos números diários da Clínica (Faturamento / Atendimentos);
Suporte a todos os departamentos da Clínica;
Elaboração de Relatórios Administrativos Financeiros;
Relatórios gerenciais;
Gestão Administrativa, Operacional e Financeira;
Verificação da agenda de atendimento;
Definição de Repasse Médico;
Gestão de pessoas;
Acompanhamento de custos e proposta de redução de custos.
Acompanhamento de auditoria externa e interna.
Benefícios; vale transporte, vale alimentação, plano de saúde e assistência
odontológica.
Horário de trabalho: oito; 00 as 18h00min de segunda a sexta-feira.
Local de trabalho: Área hospitalar.
Salário a combinar.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395678/gestor-de-clinicamedica#sthash.bUOYJ9B7.dpuf
www.vagas.com.br

CONSULTOR DE CONTEÚDO - ÁREA DA SAÚDE
Código da vaga: v1394146
Nível hierárquico: Sênior
Local: Valinhos / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 16 de Setembro de 2016
Responsabilidades Principais:
• Seleção de profissionais especialistas, mestres e doutores para atuação como
autor de conteúdo de diversas disciplinas;
• Acompanhamento da produção do material de todos os autores contratados para
produção de conteúdo;
• Orientação e revisão do material produzido pelos autores de conteúdo;
• Elaboração dos conteúdos necessários para a oferta da Modalidade EAD, incluindo
livro, cadernos de atividades, web aulas, vídeo aulas, slides e roteiros;
• Curadoria dos conteúdos necessários para a oferta da Modalidade EAD, incluindo
livro, cadernos de atividades, web aulas, vídeo aulas, slides e roteiros entre outros;
• Elaboração dos conteúdos necessários para a oferta de outros componentes
curriculares do Ensino presencial, incluindo ATPS, web-aulas, slides;
• Curadoria dos conteúdos necessários para a oferta de outros componentes
curriculares do Ensino presencial, incluindo ATPS, web-aulas, slides entre outros
materiais.
• Curadoria de questões vinculadas à avaliação do processo de ensino
aprendizagem (banco de questões e avaliação integrada) e projeto ENADE, para as
modalidades EP e EAD;
REQUISITOS:
- BACHAREL EM ENG DA COMPUTAÇÃO, COM MESTRADO;
- EXPERIÊNCIA COM DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR;
- EXPERIÊNCIA EM ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
ESTA POSIÇÃO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394146/consultor-de-conteudoarea-da-saude#sthash.kOS3hiuC.dpuf
www.vagas.com.br

Enfermeiro (Promoção a Saúde)
Código da vaga: v1395585
Nível hierárquico: Pleno
Local: Florianópolis / SC / BR
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
ATIVIDADES:
Prestar assistência de enfermagem, instrumentalizado 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);
Experiência em atividades de enfermagem;
CNH, categoria B.
REQUISITOS DESEJÁVEIS:
Pós-graduação - Especialização, preferencialmente em Centro Cirúrgico, EMG ou
UTI, Saúde da Família, Obstetrícia.
REMUNERAÇÃO:
R$ 2.808,56.
BENEFÍCIOS:
Vale Alimentação/Refeição (R$ 638,00);
Vale Transporte;
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Auxílio Creche (Filhos até seis anos);
Auxílio Educação;
Plano de Carreira, Cargos e Salários.
CARGA HORÁRIA:
De segunda à sexta-feira (das 8h às 18h).
LOCAL:
Hospital Unimed - São José.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395585/enfermeiro-promocaoa-saude#sthash.Eq5lPH0D.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
Código da vaga: v1395558
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Uberaba / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Principais atividades:
- Coordenar a área de saúde, segurança e meio ambiente gerindo políticas e
procedimentos;
- Responsável por treinamentos de SSMA dos colaboradores diretos e terceiros;
- Controlar a documentação de empresas e funcionários terceirizados;
- Garantindo o cumprimento das normas internas de segurança por colaboradores e
terceiros;
- Fazer a gestão e atualização dos programas para atendimento às Normas
Regulamentadoras (PPRA, PCMAT, NR-20, etc.);

- Fazer a gestão dos sistemas e equipamentos de combate a incêndio assim como
Brigada de Emergência;
- Prestar orientação à CIPA e suporte na organização da SIPAT;
- Realizar avaliação crítica de novos projetos da empresa garantindo as melhores
condições de segurança;
- Gerenciar KPI´s da área;
- Garantir adequadas investigações de acidentes e contramedidas;
- Garantir os requisitos mínimos e acompanhar auditorias para obtenção de
certificação OHSAS 18001;
- Realizar a implementação de programas de qualidade e meio ambiente;
- Realizar programas de coleta seletiva, disposição de resíduos e PGRS.
- Promover atividades de conscientização e educação ocupacional e ambiental;
- Promover auditorias internas e acompanhar auditorias externas do sistema de
gestão integrado;
- Assegurar a conformidade de toda a documentação das áreas de saúde,
segurança e meio ambiente;
- Realizar a gestão dos requisitos legais aplicáveis, condicionantes ambientais.
Requisitos:
- Formação superior completa;
- Especialização em segurança do trabalho;
- Experiência em coordenação de equipes de saúde, segurança e meio ambiente;
- Experiência em processos de saúde, segurança e meio ambiente;
- Experiência em auditorias internas;
- Conhecimento em sistemas de gestão (ISO 1400 e OHSAS 18001);
- Conhecimento em gestão trabalhista e ambiental.
NÓS VALORIZAMOS A DIVERSIDADE E BUSCAMOS A INCLUSÃO DE
PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA (Pcd)!
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395558/coordenador-de-saudeseguranca-e-meio-ambiente#sthash.wmVz5Fgc.dpuf
www.vagas.com.br

Médico Clínico Geral (Atendimento Domiciliar) Praia do Pipa - Maceió/AL
Código da vaga: v1393379
Nível hierárquico: Pleno
Local: Maceió / AL / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 15 de Setembro 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/v1393379/medico-clinico-geralatendimento-domiciliar-praia-do-pipa-maceio-al#sthash.SFELsIRH.dpuf
www.vagas.com.br

Médico Clínico Geral (Atendimento Domiciliar) Maragogi - Maceió/AL
Código da vaga: v1393380
Nível hierárquico: Pleno
Local: Maceió / AL / BR
Quantidade de vagas: cinco
Data de expiração: 15 de Setembro 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/v1393380/medico-clinico-geralatendimento-domiciliar-maragogi-maceio-al#sthash.S2FBMFYJ.dpuf
www.vagas.com.br

FARMACÊUTICO
Código da vaga: v1392841
Nível hierárquico: Sênior
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Temporário de 150 dias para cobertura de licença maternidade
Salário: R$ 4.366,67
Benefícios e valores: VT + VR (R$ 25,00)
Horário de Trabalho: 09h00min às 18h00min
Local: Copacabana

Descrição das atividades:
Avaliar prescrição médica de acordo com o prontuário do paciente, interagindo
com o setor de Autorização e com o Médico para esclarecer dúvidas e propor
alteração na medicação;
Estabelecer critérios para dispensação de medicamentos via oral, bem Como
contatar equipe médica para alinhamento de informações;
Realizar atividades de Farmácia Clínica, acompanhando os pacientes para
identificar os eventos adversos dos medicamentos, registrando as informações em
prontuários e acionando os setores e Órgãos responsáveis;
Responder pela retirada de medicamento quimioterápicos via oral da farmácia
para entrega ao paciente, bem como prestar orientações quanto ao manejo de
efeito colateral, posologia, armazenamento, interações medicamentos ou com
alimento, cuidados de administração, dentre outras;
Realizar a gestão de suprimentos sob sua competência, solicitando ao
responsável compra de medicação quimioterápica via oral, a fim de atender aos
agendamentos e necessidade de manutenção de tratamentos;
Responder pela compilação de dados e alimentação dos indicadores e não
conformidades referente à farmácia Clínica;
Responder pela elaboração e revisão de manuais, procedimentos e políticas de
sua área de atuação;
Interagir com outros profissionais da clínica promovendo an integração
multidisciplinar, a fim de garantir assistência integral a pacientes e familiares;
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1392841/farmaceutico#sthash.vbR2Wlpj.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Equivalência Farmacêutica Sênior
Código da vaga: v1392933
Nível hierárquico: Sênior
Local: Guarulhos / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Pré-requisitos
- Superior completo: Farmácia;
- Sólida experiência em Indústria Farmacêutica:
- Conhecimentos em laboratório de equivalência farmacêutica;
_ Experiência em análise laboratorial;
- Desejável: Inglês intermediário.
Principais Atividades
- Planejar as atividades do Laboratório de Equivalência Farmacêutica;
- Realizar os cadastros dos Estudos na SINEB;

- Realizar estudos de equivalência farmacêutica e perfil de dissolução, segundo
monografias oficiais ou métodos validados, assegurando os resultados encontrados,
cumprindo os prazos pré-estabelecidos e os procedimentos internos;
- Realizar o desenvolvimento de método de dissolução, segundo legislação vigente,
assegurando os resultados encontrados e cumprindo os prazos pré-estabelecidos e
os procedimentos internos;
- Elaborar, revisar e treinar os procedimentos pertinentes à área, de acordo com
procedimentos específicos;
- Registrar e conferir os dados analíticos nos laudos de análise, seguindo os
procedimentos internos;
- Interpretar os resultados obtidos nas análises realizadas, comparando com os
valores esperados;
- Comunicar ao responsável técnico qualquer resultado fora do esperado e
contribuir na investigação analítica;
- Avaliar, providenciar documentações pertinentes e executar análises para atender
necessidades oriundas de Assuntos Regulatórios;
- Manusear, dominar, dar orientação e suporte nos recursos dos principais
equipamentos tais como: Balanças Analíticas, Balanças Semi-analíticas, Aparelho
de Dissolução, Cromatógrafo Líquido, PH-metro, Durômetro, Friabilômetro,
Desintegrador, Espectrofotômetro (UV/Visível), Microscópio, Estufa, etc.
- Auxiliar na organização geral do laboratório, como identificação de armários do
laboratório, organização de bancadas, identificação de reagentes etc, segundo
instruções específicas;
- Realizar a validação parcial para os métodos não farmacopéicos;
- Realizar a custódia de padrões e medicamentos;
- Efetuar pesquisa em literaturas, internet, legislação e normas para aplicação às
atividades de Equivalência Farmacêutica;
- Executar todas as atividade seguindo as Normas de Qualidade e Segurança da
Empresa.
Local de trabalho: Guarulhos/ SP
Obs: Esta vaga também é destinada a portadores de certa deficiência.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392933/analista-deequivalencia-farmaceutica-sr#sthash.YtOHGaOU.dpuf
www.vagas.com.br

Médico Examinador
Código da vaga: v1392866
Nível hierárquico: Sênior
Local: Brasília / DF / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Requisitos:

Formação superior em Medicina;
Especialização em Medicina do Trabalho será considerado diferencial;
Experiências e habilidades:
- Experiência em atendimento ambulatorial - Habilidade para trabalhar em equipe,
facilidade no relacionamento interpessoal, liderança, empatia, capacidade de
trabalhar sob pressão, senso de urgência.
Principais atribuições:
- Executar e acompanhar: exames admissionais, demissionais, periódicos e
ambulatoriais; - Participar da elaboração e implementação de normas e
procedimentos inerentes à área de atuação; - Desenvolver ações em busca da
qualidade de vida dos colaboradores.
Oferecemos:
• Assistência Médica, Odontológica, Seguro de Vida, Vale Transporte, Vale Refeição,
Cesta Básica, Convênio Farmácia, Auxílio Educação.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392866/medicoexaminador#sthash.IN39xefP.dpuf
www.vagas.com.br

Médico do Trabalho
Código da vaga: v1394961
Nível hierárquico: Sênior
Local: Barueri / SP / BR
Data de expiração: 16 de Outubro de 2016
Atividades principais:
- Coordenar e supervisionar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO);
- Realizar exames médicos ocupacionais (admissionais, periódicos, mudança de
função, retorno ao trabalho e demissionais);
- Elaborar relatórios, estatísticas, políticas e procedimentos;
- Cumprir a legislação trabalhista na área de Segurança e Medicina do Trabalho,
mediante informações obtidas pelo Programa de Prevenção e Riscos Ambientais
(PPRA), prevenindo e tratando as doenças ocupacionais, envolvendo: identificação
de doenças de ordem geral nos funcionários e análise das condições de trabalho
das diversas áreas;
- Realizar o controle dos afastamentos e retornos ao trabalho;
- Acompanhar as atividades da enfermagem do trabalho;
- Controle do absenteísmo e epidemiológico.
Pré-requisitos:
- Graduação em Medicina;
- Especialização em Medina do Trabalho.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394961/medico-dotrabalho#sthash.7uQjTCe4.dpuf
www.vagas.com.br

Médico Auditor
Código da vaga: v1395591
Nível hierárquico: Pleno
Local: Belo Horizonte / MG / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
Responsável pela auditoria de contas, elaboração de pareceres técnicos, avaliação
de autorizações e contestações referentes aos clientes Unimed (Belo Horizonte e
Intercâmbio) e/ou avaliação da qualidade da assistência prestada durante a
internação, conforme normas, manuais, atas, rol, tabelas, legislações vigentes,
avaliação técnica dentre outros, visando garantir a conformidade quanto ao
atendimento e pagamento.
Graduação Completa em Medicina, desejável pós em Auditoria Médica.
Carga horária: 20 horas semanais
Salário + benefícios compatíveis com o mercado.
** Lembramos que a Unimed-BH é uma empresa que se preocupa com a inclusão.
Todas as nossas vagas também são destinadas a candidatos com deficiências. **
Avalie a descrição da empresa
Estas informações são confidenciais e não influenciam no processo seletivo – serão
utilizadas para o prêmio VAGAS 10+, e ajudarão a empresa a melhorar a qualidade
de seus anúncios.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395591/medicoauditor#sthash.sJutYe5P.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Regulação Médica
Código da vaga: v1393640
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Porto Alegre / RS / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016
Pré-requisitos:
• Necessário ensino médio completo;
• Conhecimento intermediário das ferramentas do pacote Office;
• Disponibilidade de horários, inclusive, aos finais de semana;
• Desejável ensino superior em andamento em Administração ou afins.
Principais atividades:
• Atuar na central de atendimento telefônico, registrando as informações prestadas
pelo cliente no sistema;
• Prestar informações a clientes, profissionais de saúde e médicos cooperados;

• Acionar e encaminhar as equipes técnicas para os locais de atendimento,
conforme orientação do médico regulador;
• Acionar o Enfermeiro de sobreaviso para esclarecimento de dúvidas ou repasse de
orientações técnicas;
• Acionar as empresas terceiras solicitando a resolução de problemas pertinentes à
prestação de serviço;
• Realizar o controle operacional da frota de veículos através do sistema de
atendimento pré-hospitalar;
• Manter a equipe da regulação médica atualizada a respeito da situação
operacional de cada veículo;
• Realizar controles, registros e relatórios com informações do serviço.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393640/operador-deregulacao-medica#sthash.0D6Hg6aq.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico de Nutrição e Dietética
Código da vaga: v1397375
Nível hierárquico: Técnico
Local: Florianópolis / SC / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 23 de Setembro de 2016
ATIVIDADES:
Profissional responsável por acompanhar a execução do planejamento feito pela
nutricionista bem como controlar o preparo de refeições de pacientes,
acompanhantes e colaboradores, observando e instruindo, quanto à aplicação de
técnicas adequadas de higienização, preparo cocção e armazenamento de
alimentos.
FORMAÇÃO NECESSÁRIA:
Técnico em Nutrição e Dietética
Registro no CRN10;
Atendimento ao cliente;
Informática (editor de texto, planilhas e apresentações);
Redação.
REMUNERAÇÃO:
R$ 1.514,91.
BENEFÍCIOS:
Vale Alimentação;
Vale Transporte;
Plano de Saúde;
Assistência Odontológica;
Auxílio Creche;
Plano de Carreira, Cargos e Salários.
HORÁRIO:

De Segunda à Sexta-feira, das 07h às 17h.
LOCAL:
Hospital Unimed (São José).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397375/tecnico-de-nutricao-edietetica#sthash.8Ni55CkI.dpuf
www.vagas.com.br

Técnico - Enfermagem - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Atividades:
Realizar procedimentos e assistência de enfermagem a pacientes da instituição, em
tratamento clínico e/ou cirúrgico, envolvendo a preparação e administração de
medicamentos, controle de sinais vitais, higiene, alimentação, mudança de
decúbito, curativos, realização de exames, preparação de anestesias, etc., nas
diversas unidades da enfermagem.
Requisitos:
Experiência na função.
Ensino técnico em enfermagem.
Possuir registro no Coren.
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

Enfermeira - Cti - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: hospitalar
Região / Bairro: Zona Sul
Requisitos:
Formação acadêmica: superior completo em enfermagem
Experiência em cti
Desejável interesse em treinamento.
Coren ativo.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira

Horário / Período:
Das 07h00min horas às 16h00min horas
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no Local, Cesta Básica, Convênio com clubes, Convênio
Médico, Convênio Odontológico, Convênio com Instituições de Ensino, Plano
Funerário, Seguro de Vida, Insalubridade, Alimentação no Local, Cesta Básica,
Convênio com clubes, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Convênio com
Instituições de Ensino, Plano Funerário, Seguro de Vida, Insalubridade, Vale
Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Fisioterapeuta - Laranjal Paulista
Descrição Detalhada
Segmento: saúde (home care)
Atividades:
Atendimento home care.
Requisitos:
Credito ativo.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Médico - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Segmento: saúde
Requisitos:
Residir em aparecida, cachoeira paulista, Caçapava, campos do Jordão,
Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, monteiro lobato, Moreira césar, natividade da serra,

Pindamonhangaba, Potim, redenção da serra, roseira, santo Antonio do pinhal, são
bento do Sapucaí, são José dos campos.
Necessário experiência na área hospitalar
Nível superior completo
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 Médico - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Requisitos:
Graduação em medicina, com CRM ativo.
Especialização na área médica nas áreas: cardiologia, ortopedia, clínica médica e
cirúrgica, etc.
Desejável pós graduação ou MBA em gestão hospitalar e de pessoas
Ter experiência no gerenciamento, coordenação e supervisão do atendimento
médico hospitalar.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Convênio Médico, Convênio Odontológico.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Técnico - Enfermagem do Trabalho - Taubaté
Descrição Detalhada
Requisitos:
Ensino técnico completo
Experiência comprovada na função
Necessário possuir vivencia em ambulatório médico de indústria

Bons conhecimento com informática, principalmente Excel.
Residir em Taubaté
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Técnico - Enfermagem - Centro Cirúrgico - Jacareí
Descrição Detalhada
Requisitos:
Coren ativo.
Residir em Jacareí, santa branca ou são José dos campos.
Escala: 12x36
Horário / Período:
Das 06h00min horas às 18h00min horas
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, Insalubridade, Alimentação no Local, Vale Alimentação, Convênio
Médico, Convênio Odontológico, Insalubridade, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

Farmacêutico Hospitalar - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: hospitalar
Região / Bairro: Zona Sul
Porte da empresa: Grande
Escala: 12x36
Horário / Período:
Noturno
Trabalha aos sábados
Trabalha aos domingos

A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Alimentação no Local, Cesta Básica, Convênio Médico, Convênio
Odontológico, Convênio com Instituições de Ensino, Plano Funerário, Seguro de
Vida, Insalubridade, Alimentação no Local, Cesta Básica, Convênio Médico,
Convênio Odontológico, Convênio com Instituições de Ensino, Plano Funerário,
Seguro de Vida, Insalubridade, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadermonacional.com.br

TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO
Código da vaga: v1397707
Nível hierárquico: Técnico
Local: São Paulo / SP / BR
Data de expiração: 28 de Setembro de 2016
A OS Santa Catarina abre processo seletivo público para o cargo de Técnico de
Imobilização para contratação e formação de reserva técnica para vagas EFETIVAS
E TEMPORÁRIAS. As vagas são para todos os serviços gerenciados pela instituição.
Nossas unidades localizam-se somente na zona sul, região de Cidade Ademar /
Interlagos.
- Principais Atribuições (atividades)
• Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, calhas) e
enfaixamentos com uso de material convencional (gesso ou bandagem).
• Executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais (imobilizações
para os dedos).
• Preparar e executar trações cutâneas, auxiliando o médico ortopedista na
instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução manual.
• Preparar sala para pequenos procedimentos como pequenas suturas e anestesia
local para manobras de redução manual, punções e infiltrações em conjunto com o
Médico;
• Auxiliar o paciente no transporte ao setor de gesso;
• Atender os usuários e profissionais da saúde com a máxima qualidade e
humanidade;
• Anotar nos prontuários todos os procedimentos realizados.
- Requisitos Imprescindíveis;
Ensino Médio Completo, Curso Técnico de Imobilização Ortopédica Completo e
Informática básica.
- Local de trabalho;
Cidade Ademar / Interlagos (zona sul). Obs. não possuímos unidades de saúde em
outras regiões.
Carga Horária de 30 horas semanais.
Remuneração e benefícios compatíveis com o mercado. Contratação CLT.

Etapas do Processo Seletivo:
- Possuir currículo cadastrado e atualizado;
- Efetuar a candidatura;
- Triagem de currículo;
- Análise de currículo;
- Dinâmica de grupo;
- Entrevista individual;
- Exame médico admissional e entrega de documentos.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397707/tecnico-deimobilizacao#sthash.4TfYcaUX.dpuf
www.vagas.com.br

Coordenador Unidade Ambulatoriais
Código da vaga: v1397893
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 29 de Setembro de 2016
Atribuições:
Responsável pela implantação e gestão das Unidades Ambulatoriais para a Saúde
do Colaborador e seus dependentes, visando assessorar a gerência no controle,
execução dos planos operacionais, uso racional dos recursos, capacitação da equipe
sob sua gestão, assim como promover a interface com as demais lideranças,
garantindo a qualidade e a excelência nos serviços prestados.
Local de Trabalho: Vila Mariana
Carga horária: 220 horas/mês
Horário de trabalho: 08h às 18h
Requisitos Imprescindíveis:
Graduação completa em Administração de Empresas, Gestão em Saúde ou curso na
área da saúde/assistenciais;
Experiência em gestão de equipe;
MBA ou Especialização em Administração em Serviços de Saúde ou Saúde Pública;
Experiência anterior em Saúde Pública e/ou em gestão de serviços de saúde;
Experiência em coordenação de Ambulatórios de Atenção Primária em Saúde.
Benefícios: Pacote completo e salário compatível com o mercado.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397893/coordeandor-unidadeambulatoriais#sthash.RZpXt6su.dpuf
www.vagas.com.br

Enfermeiro Auditor (TEMPORÁRIO)
Código da vaga: v1397692
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / BR
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Alocado na área de saúde o enfermeiro será responsável por:
* Realizar a auditoria das contas médicas;
* Análise técnica de procedimentos;
Requisitos: Conhecimento nas tabelas dá área médica, como AMB, Brasíndice,
CBHPM etc.
Excel básico;
Local de trabalho: Pinheiros
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397692/enfermeiro-auditortemporario#sthash.NVq8bczl.dpuf
www.vagas.com.br

Enfermeiro (a) Visitador (Campo Grande) Mato Grosso do Sul
Código da vaga: v1396763
Nível hierárquico: Pleno
Local: Campo Grande / MS / BR
Quantidade de vagas: seis
Data de expiração: 22 de Setembro de 2016
Atividades:
•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.
Requisitos:
- Graduação concluída em Enfermagem
- Coren Ativo
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1396763/enfermeiro-a-visitadorcampo-grande-mato-grosso-do-sul#sthash.sxUqZnav.dpuf
www.vagas.com.br

FARMACEUTICA RESPONSAVEL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Drogaria ativa está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Farmacêutica (o) responsável
Requisitos: conhecimentos e atendimentos em balcão.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Monica para o email drogaria.ativa123@gmail.com com a sigla farma no campo assunto até o dia
20/09/2016.
Veja outras vagas de farmacêutica responsável no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

FARMACEUTICA RESPONSAVEL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Drogaria ativa está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Atendimento ao cliente, assim como as devidas
responsabilidades.
Requisitos: Atendimento ao balcão e exercer a função de farmacêutico responsável.
Salário: a combinar
Benefícios:
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Monica para o email drogaria.ativa123@gmail.com com a sigla Farma no campo assunto até o dia
15/09/2016.
Veja outras vagas de farmacêutica responsável no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

AUXILIAR DE ENFERMAGEM / CAMPINAS / SP / 6 VAGA(S)
Cooperativa está com seis vagas(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Home Care - Assistência integral domiciliar ao paciente de
baixa, média e alta complexidade de cuidados.
Requisitos: Necessário Coren Ativo Rotina pertinente a Assistência de Enfermagem
ao cliente internado no domicílio de baixa, média e alta complexidade, tais como,
banho de leito, aspiração de TQT e VAS, cuidados com SNE, GTT, SVD, curativos,
administração de medicamentos e de O2 prescritos, inaloterapia, mudança de
decúbito, relatório de enfermagem, verificar SSVV, cuidados e controle gerais da
enfermagem. Com ou sem experiência (oferecemos treinamento e suporte técnico)
Salário: a combinar

Benefícios:
Observações: Plantões em escala 12x36h
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CAPTAÇÃO para o
e-mail curriculo.coopsaude@gmail.com com a sigla Aux. Enf / Campinas no campo
assunto até o dia 16/09/2016.
Veja outras vagas de Auxiliar de enfermagem no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

TERAPEUTA OCUPACIONAL / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)
Confidencial está com uma vaga(s) em aberto para CAMPINAS / SP.
Responsabilidades: Graduação completa em terapia ocupacional, com registro no
conselho de classe.
Requisitos: Desenvolver atividades com os pacientes, como um processo criativo,
criador, lúdico, expressivo, evolutivo, Busca desenvolvimento, tratamento e
reabilitação de pessoas de qualquer idade que tenham seu desempenho ou sua
convivência afetado por problemas motores, cognitivos, emocionais e de inserção
social. Ensino Superior em Terapia Ocupacional. Possuir registro no conselho de
classe.
Salário: a combinar
Benefícios: Restaurante na empresa e vale transporte
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Letícia para o email clinicare9@clinicare9.com.br com a sigla T.O. No campo assunto até o dia
15/09/2016.
Veja outras vagas de TERAPEUTA OCUPACIONAL no Emprega Campinas. São 100%
grátis!

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Especialista - TI
Código da vaga: v1392960
Nível hierárquico: Sênior
Local: Curitiba / PR / BR

Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
ATIVIDADES:
Desenvolver e conduzir projetos de alta complexidade voltados para o negócio,
garantindo o engajamento das pessoas, entregas no prazo, atingimento dos
objetivos, gestão financeira e de fornecedores.
OBJETIVOS:
- Gestão de projetos
- Mapeamento de processos
- Análise de dados
- Desenho de soluções
- Construção de planos de negócio
PRÉ-REQUISITOS:
- Graduação completa em áreas exatas, preferencialmente Engenharia, Sistemas ou
Matemática Aplicada.
- Office Avançado, especialmente Excel.
- Inglês Intermediário
* Esta vaga também se destina a pessoas com deficiência
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392960/especialistati#sthash.xvGJGBAO.dpuf
www.vagas.com.br

Supervisor de TI
Código da vaga: v1393717
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016
*** DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
Elaborar, formatar, regularizar políticas de TI e Telecom (utilização de tecnologia e
recursos da empresa, senhas, e-mails, reserva de equipamentos, uso de celulares,
etc). Reestruturar e programar melhorias na área de infraestrutura, suporte,
programas e sistemas de TI. Fazer gestão de produtos, serviços e equipamentos de
Telecom (gestão dos fornecedores de telefonia, sinal, internet, aquisição e
manutenção de aparelhos telefônicos, etc). Atuar com a gestão de sistemas de
segurança da empresa (Câmeras, backups, banco de dados, etc), responsável por
monitoramento, manutenção. Fazer gestão de fornecedores de TI e Telecom. Atuar
com a gestão de ERPs da companhia e apoio às áreas na implementação, revisão e
operacionalização destes. Fazer a gestão do Helpdesk e rotinas de suporte em
campo (chamado ao usuário, suporte telefônico, suporte de email, etc). Atuar com
a gestão de indicadores de TI (Atendimentos gerados, custos, tempo, qualidade,
riscos, etc). Fazer a gestão de segurança da informação (homologar, analisar e
monitorar programas de defesa de segurança da informação, brechas em

processos, atualização de políticas de uso de recursos de TI). Atuar com redução de
custos e gestão de terceiros. Promover serviços de Ti às áreas da empresa,
apoiando-os de forma estratégica e contribuindo com a melhoria de serviços. Fazer
a interface com as áreas da empresa. Fazer gestão da equipe de TI (escala banco
de horas, opinião, reunião, alinhamento). Fazer a gestão de redes da companhia
(garantir funcionamento, espaço útil, reciclagem de arquivos prejudiciais ou
desnecessários). Atuar com a gestão de estoque e laboratório de TI (computadores,
mouses, notebooks, teclados, etc), responsabilizando-se pela revisão, manutenção,
troca, atualização, recuperação, higienização.
*** CONHECIMENTOS TÉCNICOS:
Laravel, HTML cinco, Redes, Github, Javascript, Linguagem de Banco de dados,
Jquery, Idiomas Domínio de lógica de Programação Linguagem de Programação
Linguagem de Banco de dados Configuração de servidor Apache Configuração de
servidor Nginx Linux Básico Linux Avançado APIs de integração Frameworks Front
End Controle de versão Gestão de projetos Gestão de equipe Será um supervisor
mão na massa e eventualmente deverá ajudar a equipe de desenvolvedores
quando necessário.
*** INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA:
- De segunda a sexta, horário comercial. Horas extras serão computadas em
regime de banco de horas.
- Salário a combinar
- Benefícios: VT, VR 20,00 ao dia, Odontológico, Plano de saúde, Seguro de vida.
**Disponibilidade para início imediato.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393717/supervisor-deti#sthash.pLV2ttmq.dpuf
www.vagas.com.br

Arquiteto de TI
Código da vaga: v1394313
Nível hierárquico: Pleno
Local: Rio de Janeiro / BR
Data de expiração: 16 de Setembro de 2016
Requisitos:
- Sólidos conhecimentos em análise de desenvolvimento de sistemas;
- Conhecimento em alguma das seguintes linguagens de programação: Java. NET,
Ruby on, Rails, Angularjs;
- Noções de Banco de dados SQL Server;
- Vivência em projetos envolvendo SOA, ESB, Gestão de APIs e Carga de dados
(ETLs) transacionais;
- Experiência com integração de sistemas
Atividades a serem desenvolvidas:
- Trabalhar em projetos de novos sistemas;
- Realizar manutenção nos sistemas atuais, evolutivas e corretivas;

- Coordenar as atividades dos fornecedores de sistemas de TI;
- Prover opinião e status report aos usuários;
- Validação de propostas e especificações técnicas;
- Elaboração de arquitetura orientada a serviços;
- Controlar o sistema de versionamento de SW.
Local de trabalho: Botafogo
Horário de trabalho: 2ª feira a 6ª feira de 09h00minh as 18h00minh
Estamos trabalhando com pretensão salarial.
Oferecemos benefícios como: Plano de Saúde e Odontológico da Amil, Seguro de
Vida, Vale Transporte, VR ou VA (R$ 550,00/ mês), Bolsa de estudos na Cultura
Inglesa Auxilia Creche, PLR.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394313/arquiteto-deti#sthash.Fri3SNFG.dpuf
www.vagas.com.br

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

Desenvolvedor (a) PHP
Código da vaga: k4415-1
Ramo da empresa: Informática - Desenvolvimento de Software
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 05/08/2016
Previsão de encerramento: 30/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2aBAptY

Analista de TI
Código da vaga: v1397649
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Conhecimento necessário:
- administração de redes Windows/ Linux;
- montagem, reparo e configuração de hardware;
- suporte ao usuário em software e hardware;
- conhecimento de infraestrutura de redes e segurança;
Desejável conhecimento em banco de dados SQL e Oracle, ensino superior
completo e experiência anterior na função.
Local: Curitiba- Água Verde
Horário: de segunda a sexta, das 09h00min às 19h00min.
Benefícios: Vale-transporte, Vale-refeição, Assistência medica e odontológica.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397649/analista-deti#sthash.9SeY3Iom.dpuf
www.vagas.com.br

Especialista de TI
Código da vaga: v1398190
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Atividades:
- Avaliar questões de segurança e infraestrutura;
- Coordenar o projeto de ERP e preparar o ambiente sando;
- Participar de discussões corporativas: Governança de TI, exigências globais, SLAs,
modelo de suporte;
- Dar Suporte / coordenar discussões técnicas do sistema ERP para atribuição do
plano de implementação;
- Suporte e garantia de controle de qualidade de discussões estratégicas sob ponto
de vista técnico, especialmente para as necessidades de migração de dados,
estratégia de conversão e de negócios;
- Coordenar a execução do plano Test (teste de unidade, CRP, UAT);
Requisitos:
- Formação superior completa em Ciência da Computação;
- Inglês fluente;
- Experiência na implementação de ERP;
- Experiência com projetos de TI;

- Capacidade de lidar com pressão, prazos agressivos.
Tipo de contratação: CLT
Contratação por tempo determinado: 24 meses
Local de trabalho: Barra da Tijuca
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398190/especialista-deti#sthash.kzPuLQKv.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Governança de Tecnologia da Informação Senior
Código da vaga: v1397678
Nível hierárquico: Sênior
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
Analisar, organizar e orientar sobre os princípios legais, normas, políticas e
procedimentos adotados pela companhia. Implementar, controlar e monitorar as
políticas e normas da TI baseadas no COBIT cinco e demais frameworks como ITIL,
CMMI, ISO 27.002 entre outros.
Apoiar projetos de Governança, Riscos e Compliance, acompanhar auditorias (Focal
Point), definir plano de ação e efetuar Follow up.
Responsabilidades Permanentes:
· Promover a Governança de TI visando o cumprimento das diretrizes e objetivas do
planejamento de TI, com a finalidade de garantir a entrega dos serviços de TI
dentro das metas de custo, qualidade, prazo e risco.
· Gerir as políticas e Normas da TI.
· Promover o cumprimento das metodologias e governança estabelecidas.
· Definir e divulgar frameworks e padrões de desenvolvimento.
· Atendimento a auditorias;
· Definição de Plano de Ação
· Acompanhamento de implementação de Plano de Ação
· Monitorar / Auditar controles;
· Gerar e apresentar indicadores de Governança de TI (KPI)
Cursos:
· COBIT 5 Foundation
· ITIL Foundation
· ISO 20.000
· Faculdade em área de TI
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1397678/analista-degovernanca-de-tecnologia-da-informacao-senior#sthash.Wb2oqzTU.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Sistemas SR
Código da vaga: k4231-102
Ramo da empresa: Recursos Humanos
Cidade: Salvador/BA
Salário: 6 a 8 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 26/08/2016
Previsão de encerramento: 09/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bnZ8lL

Desenvolvedor (a) Pleno
Código da vaga: k909-105
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 26/08/2016
Previsão de encerramento: 31/10/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2brrtV2

Gerente de Contas
Código da vaga: k909-107
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 26/08/2016
Previsão de encerramento: 24/11/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2brrxE8

Desenvolvedor (a) C#. NET
Código da vaga: k909-108
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 26/08/2016
Previsão de encerramento: 31/10/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2brr7hl

Gerente de Projetos de TI
Código da vaga: k909-109
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Florianópolis/SC
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 26/08/2016
Previsão de encerramento: 31/10/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bnZN6K

Analista Programador de Sistemas Sênior
Código da vaga: k444-1313
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Natal/RN
Salário: 2 a 4 salários mínimos
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 31/08/2016
Previsão de encerramento: 14/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bEzA3U

Atendente de Suporte ao Usuário
Código da vaga: k909-111
Ramo da empresa: Informática - Tecnologia da Informação
Cidade: Recife/PE
Salário: A combinar
Tipo de contratação: Efetivo
N.º vagas: uma
Data de abertura: 02/09/2016
Previsão de encerramento: 31/10/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bLV3YT

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” escrevam o País que consta na vaga;
3 – Clique em pesquisar.

Consultor Comercial
Código da vaga: v1398039
Nível hierárquico: Pleno
Local: Ciudad de México / Distrito Federal / MX
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 24 de Setembro de 2016
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL VACANTE:
Seguimiento a las oportunidades de negocio y propuestas estratégicas, análisis de
La información, para ayudar a la planificación de las ventas con un enfoque en la
finalización de la venta.
Realizar estudios de mercado, volúmenes de ventas, emitir órdenes, La apertura de
nuevos clientes, realizar visitas a clientes. Resolver las cuestiones técnicas,
especificar los productos adecuados a La demanda Del cliente.

Preparar informes de gestión bajo su responsabilidad, su análisis y La crianza de
SUS conclusiones y opiniones, para apoyar SUS decisiones, El control de La Junta y
La planificación de ventas y negocios estratégicos.
Verificar y registrar información sobre las tendencias Del mercado, oportunidades
de negocio, desarrollo de productos de La empresa y los competidores, los ajustes
a los productos de La empresa y las nuevas aplicaciones y / o desarrollos que
sugieren que El nivel de conocimiento y subsidiar El desarrollo y La más amplia
gama de aplicación de productos de La empresa y La realización de las ventas.
Informe semanal a Clamper Brasil de las actividades con clientes actuales y
potenciales, para determinar las acciones y las visitas, los objetivos de negocio
desarrollado en cada uno de los contactos, El apoyo necesario, La creación de un
seguimiento semanal de vigilancia de las actividades.
Participar con regularidad en La preparación, revisión y mantenimiento de las
políticas, procedimientos, procesos y normas de La unidad de trabajo, lo que
sugiere las acciones y La investigación de nuevas metodologías para colaborar con
La Junta en La toma de decisiones
Participar en seminarios, conferencias y exposiciones Del segmento, con El objetivo
de difundir La filosofía de La protección contra sobretensiones, así como La
absorción de los conocimientos necesarios y compatibles con El negocio de La
compañía.
Suportar La equipe de Marketing en Brasil, para preparación de materiales
promocionales y publicidad general
REQUISITOS:
Persona con muy buena comunicación, proactivo, responsable y organizado
Persona con mindset de dueño de Startup (Hay que tener en cuenta que se tiene
varias actividades junto a ventas que desarrollar)
Conocimiento y experiencia anterior con Dispositivos de Protección contra
Sobretensiones (DPS)
Mínimo de cinco años de experiencia en ventas, con comprobados casos de suceso
Disponibilidad para viajes domésticos e internacionales – 30% Del tiempo.
Portugués será considerado un diferencial, así como El Inglés.
ESCOLARIDADE: Ingeniería Eléctrica, Electrónica o Carrera afín;
SUELDO: compatible AL mercado;
BENEFÍCIOS:
15 días de vacaciones
$120 MXN por día útil para comida
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1398039/consultorcomercial#sthash.ZLjISuke.dpuf
www.vagas.com.br

Controller Sênior
Código da vaga: v1401908
Nível hierárquico: Gerência

Local: Luanda / Luanda / AO
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 04 de Outubro de 2016
Buscamos profissionais com formação superior completa, com os seguintes
conhecimentos:
* Gerar reports analítico-gerenciais para o Conselho da empresa;
* Desenvolver Business Plan e análises de viabilidade de novos negócios;
* Reports financeiro-econômicos para bancos e outros investidores;
* Estruturar Fluxo de Caixa Projetado;
* Criar relacionamentos com os bancos (Captação) e gerir a área de Controladoria,
O profissional deverá possuir conhecimentos em implantação de ERP e pacote
Office.
A empresa oferece atrativo pacote de remuneração e benefícios:
- Remuneração: US$ 5.000,00/mês
- Moradia compartilhada em Luanda
- Seguro Saúde
- Veículo
- Passagem aérea três vezes por ano para o Brasil
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1401908/controllersenior#sthash.2DSfdeYH.dpuf
www.vagas.com.br

CONCURSOS PÚBLICOS

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
(SEPLAG) anunciou a abertura do Concurso Público que visa preencher 40 vagas
na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).
Podem se inscrever profissionais que tenham concluído o ensino médio, realizado o
ENEM 2016, e disponham de 40h semanais para cumprir as atividades propostas. A
remuneração do profissional pode chegar até R$ 5.100,00.
Se você tem interesse em participar inscreva-se a partir das 14h do dia 20 de julho
de 2016 até às 23h59 do dia 20 de setembro de 2016 pelo site www.idecan.org.br,
e mediante o pagamento da taxa de R$ 60,00, por boleto.
As etapas para avaliar os inscritos são provas objetivas e de redação, e curso de
graduação em Administração Pública, ministrado pela Escola de Governo Professor
Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, com duração de quatro anos.
O curso é gratuito e há ainda bolsa de estudo mensal correspondente ao salário
mínimo.
A validade deste Concurso Público é de dois anos, no entanto, existe a possibilidade
de ser prorrogado por igual período.

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) anuncia a primeira retificação do
Processo Seletivo para credenciar Estagiários de níveis Médio e Superior.
O documento corrige o prazo de inscrições, que são gratuitas e devem ser
realizadas por meio do site www.superestagios.com.br de 18 de agosto de 2016,
até às 16h do dia 12 de setembro de 2016.
Após a inscrição, o candidato deve efetuar a Prova Objetiva on-line, que deve ser
concluída até às 18h do dia 12 de setembro de 2016 (horário de Brasília - DF).
Há vagas para atuação no Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito
Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
As áreas anunciadas são: Ensino Médio; Técnico em Administração; Técnico em
Informática; Gestão Pública; Recursos Humanos; Secretariado Executivo; Técnico
em Agricultura; Técnico em Agroecologia; Técnico em Agropecuária; Técnico em
Secretariado; Administração; Antropologia; Ciências Ambientais;
Etnodesenvolvimento; Análise de Sistemas; Engenharia Ambiental; Técnico em
Desenho de Construção Civil; Técnico em Eletroeletrônica; Técnico em Segurança
do Trabalho; Técnico em Arquivologia; Técnico em Contabilidade; Técnico em
Gestão de Recursos Humanos; Arquivologia; Biblioteconomia; Ciências Econômicas;
Geografia; Geodésia/ Cartografia; Sistemas de Informação; Técnico em Meio
Ambiente Integrado; Ciência da Computação; Ciências Contábeis; Ciências Sociais;
Comunicação Social; Letras; Serviço Social; Museologia; Direito; e Pedagogia.
Os estudantes vão atuar em jornadas diárias de 4h ou 6 horas, com bolsa que pode
variar de R$ 203,00 a R$ 520,00, além de auxílio transporte mensal por dia útil de
estágio no valor de R$ 6,00.
A seleção terá validade de um ano, e pode ser prorrogada, a critério do órgão. Em
nosso site você tem acesso ao edital de abertura completo e também ao documento
de retificação.

A Prefeitura Municipal de Guarulhos, no Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Administração e Modernização, anuncia os editais de três Concursos
Públicos, para preenchimento de vagas.
O edital nº 02/2016, tem vagas para Médicos nas seguintes especialidades:
Alergista (1); Cardiologista (1); Cirurgião Pediatra (3); Clínico Geral (15); Clínico
Geral Intensivista (2); Gastroenterologista (1); Geriatra (5); Ginecologista (10);
Infectologista (1); Neurologista (4); Neuropediatra (2); Oftalmologista (1);
Ortopedista (1); Pediatra (10); Pediatra Intensivista (4); Pneumologista (1);
Psiquiatra (3); Psiquiatra Pediatra (2); Reumatologista (1); Socorrista Clínico Geral
(15); Socorrista Ortopedista (5); Socorrista Pediatra (10); Socorrista Psiquiatra
(1); Ultrassonografista (2); Urologista (2) e Médico de Família (5).
Já o Concurso de nº 03/2016, contempla oportunidade para o cargo de Assistente
de Gestão Escolar (5).
Por último, o edital de nº 04/2016, dispõe de vagas para Agente Escolar (5) e
Cozinheiro (5).

Dentro do total de vagas, há oportunidades reservadas para pessoas com
deficiência.
Os profissionais vão atuar em jornadas de trabalho que podem ser de 20h; 24h ou
40h semanais, e receber remunerações que variam entre R$ 1.521,82 a R$
14.430,31.
As inscrições podem ser realizadas pelo site www.vunesp.com.br, no período de 15
de agosto de 2016 até 16 de setembro de 2016, mediante pagamento do boleto da
taxa de participação no valor de R$ 43,00; R$ 61,50 ou R$ 95,30.
Os pedidos de isenção da taxa devem ser realizados entre os dias 15 e 16 de
agosto de 2016.
Todos os inscritos serão classificados mediante aplicação de provas objetivas,
previstas para serem aplicadas nos dias 23 de outubro de 2016 e 13 de novembro
de 2016, e avaliação de títulos, psicológica e prova prática para alguns cargos,
conforme os editais.
Comece a se preparar para a primeira fase das provas, adquirindo a Apostila
Digital, elabora de acordo com o conteúdo exigido.

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

Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 24.386 vagas, além de Cadastro de
Reserva.

NACIONAL
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
ÓRGÃO
ANVISA
Técnico administrativo
FIOCRUZ
Nível Médio/Técnico
Exército Brasileiro
Níveis Fundamental e Médio
Marinha do Brasil
Nível Médio/Técnico

VAGAS
78
61
415
165

MPF - Ministério Público Federal (Procurador da República)
Advogado e Procurador da república
82
CONCURSOS ABERTOS NO CENTRO-OESTE
DISTRITO FEDERAL
ANVISA
Técnico administrativo
78
FIOCRUZ
Pesquisador em saúde pública
58
FUNAI
Estagiário
Vário
UnB - Universidade de Brasília (FUB)
Todos os níveis de escolaridade
50
IFB - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília.
Nível Superior
103
UnB - Universidade de Brasília (FUB)
Professor
12
GOIÁS
FUNAI
Estagiário
Vário
Metrobus Goiás
Todos os níveis de escolaridade
238
Câmara de Luziânia
Todos os níveis de escolaridade
28
FESG - Fundação de Ensino Superior de Goiatuba
Professor
Vário
IF Goiano - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.
Nível Superior
quatro
Prefeitura de Damianópolis
Todos os níveis de escolaridade
123
Prefeitura de Lagoa Santa
Todos os níveis de escolaridade
59
Prefeitura de Nerópolis
Todos os níveis de escolaridade
104
Prefeitura de Porangatu
Todos os níveis de escolaridade
107
Prefeitura de Santa Rita do Araguaia
Níveis Médio e Superior
6
UFG - Universidade Federal de Goiás
Professor e Professor de português
22
UFG - Universidade Federal de Goiás
Todos os níveis de escolaridade
32
MATO GROSSO
FUNAI
Estagiário
Várias
IFMT - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
Nível Superior
5
IFMT - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso.
Nível Superior
4
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
Todos os níveis de escolaridade
82
Prefeitura de Paranatinga
Todos os níveis de escolaridade
5

TJ - Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
Advogado e Juiz leigo
TJ - Tribunal de Justiça do Mato Grosso
Estagiário
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso
Professor
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso
Professor
MATO GROSSO DO SUL
FUNAI
Estagiário
UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados
Todos os níveis de escolaridade
UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Níveis Médio e Superior
IFMS - Instituto Federal de Mato Grosso do Sul
Secretário executivo e Técnico em laboratório de eletrotécnica
IFMS - Instituto Federal de Mato Grosso do Sul
Nível Superior
Prefeitura de Dourados
Todos os níveis de escolaridade
UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados
Professor
CONCURSOS ABERTOS NO NORDESTE
ALAGOAS
FUNAI
Estagiário
IFAL - Instituto Federal de Educação de Alagoas
Nível Superior
MPE - Ministério Público do Estado de Alagoas
Estagiário
Prefeitura de Piaçabuçu
Todos os níveis de escolaridade
UFAL - Universidade Federal de Alagoas
Professor
BAHIA
FIOCRUZ
Nível Médio/Técnico
FIOCRUZ
Pesquisador em saúde pública
FUNAI
Estagiário
IF Baiano - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano.
Níveis Médio e Superior
Câmara de Maragojipe
Todos os níveis de escolaridade
IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.
Nível Superior
IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.
Estagiário
UFBA - Universidade Federal da Bahia
Todos os níveis de escolaridade
UFBA - Universidade Federal da Bahia

1
Várias
1
1
Várias
27
4
2
42
114
45

Várias
24
170
107
31
61
58
Várias
65
14
193
17
124

Professor
63
UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Professor
3
UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Professor
15
UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Professor
59
UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia
Níveis Médio e Superior
52
UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira
Professor
38
UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São Francisco
Professor
29
UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São Francisco
Professor
29
UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco
Nível Superior
9
CEARÁ
FIOCRUZ
Nível Médio/Técnico
61
FIOCRUZ
Pesquisador em saúde pública
58
FUNAI
Estagiário
Várias
Prefeitura de Fortaleza
Níveis Médio e Superior
183
Prefeitura de Sobral
Guarda municipal
85
Prefeitura de Sobral
Agente administrativo
100
Câmara de Aquiraz
Níveis Fundamental e Médio
12
Correios do Ceará
Estagiário
1
ESP/CE - Escola de Saúde Pública do Ceará
Colaborador e Enfermeiro
Várias
IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
Todos os níveis de escolaridade
189
IJF - Instituto Dr. José Frota
Níveis Médio e Superior
Várias
IPECE - Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Estagiário
11
METROFOR - Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos
Nível Médio
19
UFC - Universidade Federal do Ceará
Professor
5
UFC - Universidade Federal do Ceará
Assistente em administração
30
UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira
Professor
38
MARANHÃO
SEDUC - Secretaria de Estado da Educação

Níveis Médio e Superior
1.400
Prefeitura de Anapurus
Todos os níveis de escolaridade208
Prefeitura de Capinzal do Norte
Todos os níveis de escolaridade
UFMA - Universidade Federal do Maranhão
Professor
PARAÍBA
EBSERH - Hospital Universitário Alcides Carneiro/UFCG
Níveis Médio e Superior
EBSERH - Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Mello/UFCG
Níveis Médio e Superior
Câmara de Itaporanga
Níveis Fundamental e Médio
Câmara de Pedra Branca
Assistente administrativo e Auxiliar de serviços gerais
Prefeitura de Cuité de Mamanguape
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Juripiranga
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Mamanguape
Agente de combate às endemias
Prefeitura de Mamanguape
Agente de trânsito
Prefeitura de Monte Horebe
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Piancó
Agente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias
Prefeitura de Pilar
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de São José de Piranhas
Todos os níveis de escolaridade
UFCG - Universidade Federal de Campina Grande
Professor
UFCG - Universidade Federal de Campina Grande
Professor
UFPB - Universidade Federal da Paraíba
Professor
UFPB - Universidade Federal da Paraíba
Nível Superior
PERNAMBUCO
FIOCRUZ
Nível Médio/Técnico
FIOCRUZ
Pesquisador em saúde pública
IF Sertão Pernambucano
Níveis Médio e Superior
IFPE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
Níveis Médio e Superior
TRE - Tribunal Regional Eleitoral
Níveis Médio e Superior
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

158
20
293
302
6
3
22
101
28
7
42
13
82
Várias
3
2
Várias
47
61
58
29
75
4

Todos os níveis de escolaridade
63
ADAGRO
Técnico em agropecuária
Prefeitura de Camutanga
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Cedro
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Recife
Agente social e Profissional de educação física
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Professor
UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São Francisco
Professor
UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São Francisco
Professor
UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco
Nível Superior
PIAUÍ
FIOCRUZ
Pesquisador em saúde pública
IFPI - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí.
Todos os níveis de escolaridade
UFPI - Universidade Federal do Piauí
Professor
UNIVASF - Universidade Fed. do Vale do São Francisco
Professor
UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco
Nível Superior
RIO GRANDE DO NORTE
UFERSA - Universidade Federal Rural do Semiárido
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Jucurutu
Níveis Fundamental e Superior
UFERSA - Universidade Federal Rural do Semiárido
Professor
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Níveis Médio e Superior
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Professor
SERGIPE
CRO - Conselho Regional de Odontologia
Níveis Médio e Superior
EBSERH - Hospital Regional de Lagarto/UFS
Níveis Médio e Superior
IFS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe.
Professor
IFS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe.
Nível Superior
UFS - Universidade Federal de Sergipe
Professor
CONCURSOS ABERTOS NO NORTE
ACRE

18
118
41
60
8
29
29
9
58
114
13
29
9
12
94
43
6
57
4
597
12
16
6

FUNAI
Estagiário
Exército Brasileiro - 12ª Região Militar
Todos os níveis de escolaridade
IFAC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre.
Professor
IFAC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre.
Todos os níveis de escolaridade
UFAC - Universidade Federal do Acre
Professor
UFAC - Universidade Federal do Acre
Todos os níveis de escolaridade
AMAPÁ
FUNAI
Estagiário
IFAP - Instituto Federal de Educação do Amapá
Nível Superior
AMAZONAS
FIOCRUZ
Nível Médio/Técnico
FIOCRUZ
Pesquisador em saúde pública
FUNAI
Estagiário
IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas.
Todos os níveis de escolaridade
Exército Brasileiro - 12ª Região Militar
Todos os níveis de escolaridade
IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas.
Nível Superior
IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas.
Professor
PARÁ
FUNAI
Estagiário
UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará
Níveis Médio e Superior
UFPA - Universidade Federal do Pará
Professor
UNIFESSPA - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
Professor
IFPA - Instituto Federal de Educação do Pará
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Água Azul do Norte
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Jacundá
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Nova Ipixuna
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Pacajá
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Tomé-Açu
Todos os níveis de escolaridade

Várias
101
54
83
12
26
Várias
11
61
58
Várias
27
101
11
59
Várias
76
2
70
42
231
228
151
11
573

UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará
Professor
UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará
Professor
UFPA - Universidade Federal do Pará
Professor
UFPA - Universidade Federal do Pará
Professor
UFPA - Universidade Federal do Pará
Níveis Médio e Superior
UFPA - Universidade Federal do Pará
Nível Superior
UFPA - Universidade Federal do Pará
Professor
UFPA - Universidade Federal do Pará
Professor
UFPA - Universidade Federal do Pará
Nível Superior
UFPA - Universidade Federal do Pará
Professor
UFPA - Universidade Federal do Pará
Professor
UFPA - Universidade Federal do Pará
Professor
UFPA - Universidade Federal do Pará
Professor
UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia
Professor
UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia
Professor
RONDÔNIA
FIOCRUZ
Nível Médio/Técnico
FIOCRUZ
Pesquisador em saúde pública
FUNAI
Estagiário
IFRO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia.
Níveis Médio e Superior
Exército Brasileiro - 12ª Região Militar
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Pimenta Bueno
Todos os níveis de escolaridade
UNIR - Universidade Federal de Rondônia
Nível Superior
UNIR - Universidade Federal de Rondônia
Professor
RORAIMA
Câmara de Boa Vista
Advogado e Procurador
Exército Brasileiro - 12ª Região Militar
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Boa Vista

52
48
15
27
48
15
13
9
8
53
2
5
7
93
27
61
58
Várias
120
101
29
26
27
4
101

Agente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias
105
TOCANTINS
FUNAI
Estagiário
IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Tocantins.
Todos os níveis de escolaridade
UFT - Universidade Federal do Tocantins
Professor
Prefeitura de Ananás
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Brasilândia do Tocantins
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Santa Rita do Tocantins
Todos os níveis de escolaridade
SECIJU - Secretária de Cidadania e Justiça
Advogado e Assistente social
UFT - Universidade Federal do Tocantins
Níveis Médio e Superior
CONCURSOS ABERTOS NO SUDESTE
ESPÍRITO SANTO
CRM - ES - Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Cariacica
Níveis Médio e Superior
IFES - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo.
Todos os níveis de escolaridade
IFES - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo.
Professor
IFES - Instituto Federal do Espírito Santo
Professor
Prefeitura de Apiacá
Todos os níveis de escolaridade
SECTI - Secretaria da Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
Cuidador
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Professor
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Todos os níveis de escolaridade
MINAS GERAIS
CEMIG Telecom
Nível Superior
CIAS - Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
Níveis Médio e Superior
FIOCRUZ
Nível Médio/Técnico
FIOCRUZ
Pesquisador em saúde pública
FUNAI
Estagiário
PMMG - Polícia Militar de Minas Gerais
Soldado da polícia militar
Prefeitura de Uberlândia

Várias
32
33
133
65
95
2
10

484
452
44
Várias
Várias
49
1
24
25
11
247
61
58
Várias
429

Todos os níveis de escolaridade
643
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
Administrador público e Especialista em políticas públicas e gestão governamental
40
UFTM - Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Assistente em administração
10
UFTM - Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Níveis Médio e Superior
25
Câmara de Morada Nova de Minas
Níveis Fundamental e Médio
Várias
Câmara de Ouro Verde de Minas
Todos os níveis de escolaridade
6
Câmara de Vargem Alegre
Todos os níveis de escolaridade
7
Câmara Municipal de São João Batista do Glória
Todos os níveis de escolaridade
Várias
CEFET MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Nível Superior
7
CREF - Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região
Níveis Fundamental e Médio
19
IFSULDEMINAS - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais
Todos os níveis de escolaridade
13
IFSULDEMINAS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais.
Nível Superior
6
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais.
Todos os níveis de escolaridade
109
Itabiraprev - Instituto de Previdência de Itabira
Níveis Médio e Superior
4
Missão Sal da Terra
Todos os níveis de escolaridade
206
MPE - Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Estagiário e Estágio em direito
1
PFN - Procuradoria da Fazenda Nacional em Minas Gerais
Estagiário e Estágio em direito
Várias
Prefeitura de Aimorés
Todos os níveis de escolaridade
126
Prefeitura de Araguari
Níveis Médio e Superior
114
Prefeitura de Araxá
Todos os níveis de escolaridade
301
Prefeitura de Barão de Monte Alto
Todos os níveis de escolaridade
25
Prefeitura de Boa Esperança
Níveis Médio e Superior
75
Prefeitura de Candeias
Todos os níveis de escolaridade
78
Prefeitura de Carlos Chagas
Todos os níveis de escolaridade
65
Prefeitura de Carvalhos
Todos os níveis de escolaridade
Várias

Prefeitura de Catas Altas da Noruega
Níveis Médio e Superior
25
Prefeitura de Catas Altas da Noruega
Níveis Fundamental e Superior
15
Prefeitura de Coqueiral
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Dom Viçoso
Todos os níveis de escolaridade
16
Prefeitura de Dom Viçoso
Todos os níveis de escolaridade
13
Prefeitura de Engenheiro Caldas
Todos os níveis de escolaridade
191
Prefeitura de Felisburgo
Todos os níveis de escolaridade
20
Prefeitura de Fronteira
Todos os níveis de escolaridade
54
Prefeitura de Grupiara
Agente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias
6
Prefeitura de Guaxupé
Todos os níveis de escolaridade
215
Prefeitura de Iapu
Todos os níveis de escolaridade
87
Prefeitura de Ipatinga
Níveis Médio e Superior
Várias
Prefeitura de Ituiutaba
Agente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias
130
Prefeitura de João Molevarde
Todos os níveis de escolaridade
301
Prefeitura de Lagoa Dourada
Todos os níveis de escolaridade
99
Prefeitura de Lamim
Todos os níveis de escolaridade
Várias
Prefeitura de Manhumirim
Todos os níveis de escolaridade
156
Prefeitura de Mercês
Todos os níveis de escolaridade
132
Prefeitura de Monte Belo
Todos os níveis de escolaridade
81
RIO DE JANEIRO
EBSERH - Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF
Níveis Médio e Superior
259
FIOCRUZ
Nível Médio/Técnico
61
FIOCRUZ
Pesquisador em saúde pública
58
FUNAI
Estagiário
Várias
IFRJ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.
Níveis Médio e Superior
82
Prefeitura de Belford Roxo
Todos os níveis de escolaridade
2.534
TCM/RJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Técnico em controle externo
18

UFF - Universidade Federal Fluminense
Todos os níveis de escolaridade
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Níveis Médio e Superior
UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Professor
Câmara de Nilópolis
Todos os níveis de escolaridade
Colégio Pedro II
Nível Superior
EBSERH - Hospital Universitário Gaffrée Guinle/UNIRIO
Níveis Médio e Superior
IFF - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense.
Todos os níveis de escolaridade
IFF - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense.
Professor
Prefeitura de Rio Claro
Todos os níveis de escolaridade
UFF - Universidade Federal Fluminense
Professor
UFF - Universidade Federal Fluminense
Professor
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Professor
UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Professor
UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Professor
UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Níveis Médio e Superior
UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Professor
UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Professor
SÃO PAULO
Concurso TRE SP
Níveis Médio e Superior
FUNAI
Estagiário
Prefeitura de Guarulhos
Todos os níveis de escolaridade
Câmara de Coroados
Auxiliar de secretaria
Câmara de Várzea Paulista
Advogado e Procurador jurídico
Correios de São Paulo
Estagiário
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Professor
FAMESP - Fundação para o Desenvolvimento Médico-Hospitalar
Biomédico
FAMESP - Fundação para o Desenvolvimento Médico-Hospitalar
Médico e Médico da saúde da família

113
128
Várias
91
14
523
11
2
Várias
1
Várias
79
2
2
8
1
5
14
Várias
123
1
1
8
Várias
1
1

FATEC de Praia Grande
Professor e Professor de inglês
Fundação VUNESP
Auxiliar de serviços gerais
HCFMRP - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
Níveis Médio e Superior
IMPS - Instituto Municipal de Previdência Social de Jales
Níveis Médio e Superior
Instituto SIM de Presidente Prudente
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Bauru
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Bebedouro
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Catanduva
Agente comunitário de saúde
Prefeitura de Catanduva
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Cerqueira César
Médico e Médico intervencionista
Prefeitura de Guarulhos
Agente comunitário de saúde
Prefeitura de Ibiúna
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Ilhabela
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Jaú
Orientador social e Técnico em atendimento socioeducativo
Prefeitura de Lençóis Paulista
Terapeuta ocupacional
Prefeitura de Ourinhos
Nível Superior
Prefeitura de Palmares Paulista
Nível Superior
Prefeitura de São Vicente
Estagiário
Prefeitura de Taiaçu
Guarda civil municipal
Prefeitura de Vargem Grande do Sul
Nível Superior
UFABC - Universidade Federal do ABC
Professor
UFABC - Universidade Federal do ABC
Professor
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos
Níveis Médio e Superior
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos
Professor
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos
Professor e Professor de educação física
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos
Nível Superior
UFSCar - Universidade Federal de São Carlos

1
1
4
2
6
4
Várias
62
118
1
77
69
33
10
1
Várias
11
Várias
3
Várias
Várias
4
6
7
1
3

Professor
2
UNESP - Universidade Estadual Paulista
Professor
UNESP - Universidade Estadual Paulista
Assistente de suporte acadêmico
UNESP - Universidade Estadual Paulista
Assistente de suporte acadêmico
UNESP - Universidade Estadual Paulista
Professor
UNESP - Universidade Estadual Paulista
Assistente de suporte acadêmico
UNESP - Universidade Estadual Paulista
Professor
UNESP - Universidade Estadual Paulista
Professor
UNESP - Universidade Estadual Paulista
Professor
UNESP - Universidade Estadual Paulista
Professor
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo
Professor
Votuprev - Instituto de Previdência do Município de Votuporanga
Todos os níveis de escolaridade
CONCURSOS ABERTOS NO SUL
PARANÁ
FIOCRUZ
Nível Médio/Técnico
FIOCRUZ
Pesquisador em saúde pública
FUNAI
Estagiário
Polícia Militar do Paraná
Cadete da polícia militar e Tenente da PM
SEJU - Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania e Direitos Humanos
Níveis Médio e Superior
UEM - Universidade Estadual de Maringá
Todos os níveis de escolaridade
Câmara de Campo Mourão
Todos os níveis de escolaridade
CIAS - Pontal do Paraná
Todos os níveis de escolaridade
IPASPMJ de Jaguariaíva
Todos os níveis de escolaridade
MPE - Ministério Público do Estado do Paraná
Estagiário e Estágio em direito
MPE - Ministério Público do Estado Paraná
Advogado e Promotor de justiça
Prefeitura de Balsa Nova
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Palmas
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Santo Antônio da Platina

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5

61
58
Várias
10
61
46
6
Várias
4
1
10
2
64

Todos os níveis de escolaridade
10
Prefeitura de São Pedro do Paraná
Motorista e Professor
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Todos os níveis de escolaridade
SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tapejara
Níveis Fundamental e Médio
SAMAE de Andirá
Todos os níveis de escolaridade
SAMAE de Jaguariaíva
Todos os níveis de escolaridade
Serviço Social Autônomo PARANAEDUCAÇÃO
Arquiteto
UEM - Universidade Estadual de Maringá
Professor
UEM - Universidade Estadual de Maringá
Nível Superior
UEM - Universidade Estadual de Maringá
Professor
UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa
Analista de sistemas e Engenheiro da computação
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul
Níveis Médio e Superior
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Professor
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Professor
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Todos os níveis de escolaridade
UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná
Professor
UNILA - Universidade da Integração Internacional Latino-Americana
Professor
UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Professor
UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Professor
UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Professor
UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Professor
RIO GRANDE DO SUL
FUNAI
Estagiário
Iffar - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha.
Todos os níveis de escolaridade
UFPEL - Universidade Federal de Pelotas
Professor
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Todos os níveis de escolaridade
Iffar - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha.
Todos os níveis de escolaridade

4
16
5
50
9
2
61
3
2
2
45
4
4
15
69
1
12
1
1
7
Várias
28
35
69
28

Ifsul - Instituto Federal Sul-Rio-grandense
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Entre Rios do Sul
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Giruá
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Pinheirinho do Vale
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Pinheirinho do Vale
Agente comunitário de saúde e Visitador do PIM
Prefeitura de Pontão
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Santo Antônio do Palma
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de São José do Norte
Todos os níveis de escolaridade
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul
Níveis Médio e Superior
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul
Professor
Ufpel - Universidade Federal de Pelotas
Nível Superior
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Nível Superior
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria
Professor
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria
Níveis Médio e Superior
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria
Professor
UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa
Níveis Médio e Superior
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Professor
SANTA CATARINA
EBSERH - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago/UFSC
Níveis Médio e Superior
FUNAI
Estagiário
Prefeitura de Lages
Todos os níveis de escolaridade
Câmara de Itapiranga
Contador
Câmara de São João do Sul
Nível Superior
FCEE - Fundação Catarinense de Educação Especial
Nível Superior
IFC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense.
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Blumenau
Agente comunitário de saúde
Prefeitura de Florianópolis
Níveis Médio e Superior

18
6
13
6
6
Várias
14
18
45
10
6
10
24
13
12
40
10
421
Várias
733
1
2
Várias
97
Várias
Várias

Prefeitura de Fraiburgo
Professor e Professor de artes
Prefeitura de Fraiburgo
Auxiliar educacional
Prefeitura de Içara
Nível Superior
Prefeitura de Maracajá
Professor e Professor de artes
Prefeitura de Orleans
Níveis Médio e Superior
Prefeitura de Palma Sola
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Peritiba
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Salto Veloso
Níveis Fundamental e Superior
Prefeitura de São Bento do Sul
Fonoaudiólogo
Prefeitura de São José
Todos os níveis de escolaridade
Prefeitura de Seara
Médico e Médico ESF
Prefeitura de Trombudo Central
Agente comunitário de saúde
Prefeitura de Xaxim
Níveis Médio e Superior
SANEFRAI - Autarquia de Saneamento de Fraiburgo
Agente operacional
SEMASA - Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura.
Níveis Médio e Superior
SES - Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina
Nível Superior
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul
Níveis Médio e Superior
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul
Professor
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Professor

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA

Pessoa com Deficiência

Várias
Várias
Várias
Várias
27
Várias
23
4
1
Várias
1
1
Várias
Várias
9
2
45
10

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

RECEPCIONISTA I PCD
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1393419
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Goiânia / GO / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016
REQUISITOS
• Ensino Médio Completo
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NECESSÁRIO
• Conhecimento em informática em nível básico;
• Conhecimento em técnicas de atendimento e retenção de clientes;
HABILIDADES TÉCNICAS
• Agilidade para trabalhar com diversos sistemas
• Disciplina
HABILIDADES COMPORTAMENTAIS
• Fluência verbal e escrita;
• Postura;
• Habilidade de relacionamento e paciência para lidar com os clientes;
• Concentração e percepção a detalhes;
• Capacidade de ouvir atentamente;
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
• Participar ativamente dos processos de treinamento de: Uso dos Sistemas de
Atendimento, Características do Produto/ Serviços; Características dos Clientes;
Padrões de Atendimento; Scripts de atendimento; Manter interação com a

Liderança da área, discutindo situações de atendimento, solicitando
apoio especifico, sugerindo melhorias.
• Seguir as normas de atendimento estabelecidas pelo setor de qualidade, bem
como as determinadas em treinamento e pela liderança;
• Executar as atividades relacionadas ao processo de Atendimento, de maneira a
atender da melhor maneira possível todas as solicitações recebidas do Cliente
quanto às explicações sobre características dos exames, pré-requisitos e orientá-lo
quanto aos procedimentos e confirmação de dados cadastrais, particularidades do
convênio, plano, necessidade de encaminhamento de fax ou e-mail para
identificação dos exames a serem realizados caso necessário;
• Divulgar a marca e características dos exames solicitados, apoiando a sua melhor
imagem e fidelização do seu público potencial; buscar o melhor atendimento
possível, no tempo ideal;
• Seguir as normas do manual de conduta e regras do negócio em relação à
organização e postura no site;
• Cumprir rigorosamente a aderência à escala conforme determinação do setor de
Planejamento;
• Executar outras atividades, conforme necessidades do negócio, ou a critério de
seu superior;
INFORMAÇÕES
• Local de trabalho: Unidades Atalaia
• Horário de trabalho: De 2ª a 6ª - 06h30minh às 16h30minh e Sábado das
07h00minh às 11h00minh
• Tipo de contrato: Efetivo
• Benefícios: Plano de saúde, odontológico, Cesta básica no valor de R$105,00,
ticket restaurante, vale transporte e outros.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393419/recepcionista-ipcd#sthash.8IIRvlkr.dpuf
www.vagas.com.nbr

Vendedor (a) PCD
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1393425
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Porto Alegre / RS / BR
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016
Para atuar na venda de bens e serviços.

Requisitos:

*Ensino médio
*Conhecimentos básicos em informática
*Interesse pela área comercial
A empresa oferece:
*Vale-transporte
*Vale-alimentação
*Plano de saúde
*Convênio Odontológico
*Cartão Farmácia
*Previdência Privada
*Seguro de Vida
Venha fazer parte desta equipe de sucesso!
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393425/vendedor-apcd#sthash.aNHEYCWC.dpuf
www.vagas.com.br

Operador de Tele Atendimento III (PCD)
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1393468
Nível hierárquico: Júnior/Trainee
Local: São Paulo / SP / BR
REQUISITOS:
•Conhecimentos do pacote Office;
•Habilidade em atendimento a clientes;
•Ter disponibilidade para atuar na Zona Sul de SP (Chácara Santo Antônio - Santo
Amaro).
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
•Realizar agendamento de exames e fornecer informações pertinentes à marca
atendida, de acordo com a solicitação do cliente;
•Atender ao cliente de acordo com o script de atendimento formatado para aquele
público/ marca;
•Zelar pelo bom atendimento do cliente, prontificando-se a fornecer tratativa a
todas as solicitações que o cliente venha a fazer;
•Manusear as ferramentas disponíveis para consultas e agendamento;
•Realizar os registros necessários nos sistemas;

•Acionar as áreas de suporte, quando necessário, a fim de esclarecer dúvidas
durante o atendimento ao cliente;

•Realizar contato ativo com clientes, para realização de agendamento
e/ou esclarecimento de qualquer outra informação, mediante autorização da
liderança.
Formação Acadêmica: Ensino Superior Cursando ou Completo.
LOCAL DE TRABALHO: São Paulo - SP (Região de Santo Amaro)
Carga horária: 5 horas e 20 minutos /dia (vagas no período da tarde / noite)
Escala: 6x1- Folga conforme Escala.
Treinamento: 30 dias (Período Manhã)
Benefícios: Vale-transporte Vale Alimentação, Plano Médico e Odontológico, Seguro
de Vida, Previdência Privada, Plano de Carreira.
"O Grupo Fleury tem interesse em receber candidaturas de profissionais com
deficiência".
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393468/operador-de-teleatendimento-iii-pcd#sthash.3K3vMI5h.dpuf
www.vagas.com.br

Auxiliar de Produção PCD
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1393754
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Diadema / SP / BR
Requisitos:
Ensino Médio Completo;
Experiência em produção, preferencialmente em indústria.
Disponibilidade de horário'
Atividades:
Irá preparar materiais para alimentar a linha de produção, conferindo junto com o
operador a Ordem de Serviço (OS);
Identificação e requisição dos materiais necessários, bem como seu transporte das
áreas de estoque e almoxarifado para as máquinas;
Separar e colocar matéria-prima na máquina conforme necessário;
Organizar a área de serviço, limpando a área de trabalho entre outras atividades.
Oferecemos:
Salário de R$ 1350,00;
Vale Transporte
Vale Refeição

Vale Alimentação
Assistência Médica e Odontológica

Convênio Farmácia
Seguro de Vida
Local de trabalho: Diadema - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393754/auxiliar-de-producaopcd#sthash.912kfi6R.dpuf
www.vagas.com.br

Analista de Suporte de TI - PCD
Vaga exclusiva para deficiente
Código da vaga: v1365213
Nível hierárquico: Supervisão/Coordenação
Local: Curitiba / PR / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
Instalar, configurar e atualizar softwares sistemas utilizados pela empresa (sistema
operacional, antivírus, anti-spam, firewall, etc), redes de computadores e
equipamentos, conforme demandas, em conformidade com as políticas de
segurança da empresa. Prestar atendimento e suporte aos usuários dos sistemas
corporativos, no que diz respeito à configuração de parâmetros de acesso,
padronização de identificação e compartilhamento, de recursos e informações,
esclarecendo suas dúvidas e buscando soluções de forma ágil, conforme
procedimentos definidos.
Exigências: Estar cursando ensino superior e experiências nas atividades de suporte
técnico.
Salário: 1997,00
Benefícios: assistência médica, assistência odontológica, convenia farmácia,
participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida vale-refeição e
transporte.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1365213/analista-de-suportede-ti-pcd#sthash.9hbKNVyy.dpuf
www.vagas.com.br

Assistente Administrativo - PCD
Vaga exclusiva para deficiente

Código da vaga: v1393602
Nível hierárquico: Auxiliar/Operacional
Local: Ribeirão Preto / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 15 de Setembro de 2016
- Lançamentos de NF-s; Benefícios; MAXIMO.
- Cálculos de impostos, retenção.
- Inclusão e exclusão de beneficiários no sistema.
- Manejo de planilhas no Excel (todo tempo).
- Contato com outras áreas
Requisitos:
Formação: Superior cursando ou formado em:
Administração de empresas;
Contabilidade;
Finanças;
Gestão;
- Excel - Bons conhecimentos em Excel (Gráficos, Fórmulas, inputs).
- Inglês - Bons conhecimentos (trata-se de uma empresa Americana).
- Raciocínio lógico e rápido
- Conhecimentos em cálculos, impostos, retenção (diferencial).
Local de trabalho: Ribeirão Preto - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1393602/assistenteadministrativo-pcd#sthash.TRBrPLuZ.dpuf
www.vagas.com.br

PCD - Auxiliar Administrativo - São José dos Campos
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Atividades:
Atuará no setor de arquivos
Requisitos:
Segundo grau completo
Com ou sem experiência na função.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira

Horário / Período:
Das 10h45min horas às 17h00min horas
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

PCD - Auxiliar Administrativo - São Paulo
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Região / Bairro: Morumbi
Porte da empresa: Multinacional
Requisitos:
Necessário ter atuado no departamento de pessoal com folha de pagamento,
benefícios, admissão, demissão, etc.
Informar link para acesso ao laudo médico
Informar o Cid
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
Trabalha aos sábados
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$1500,00
Benefícios: a combinar
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

PCD - Atendente - Duque de Caxias
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência

Atividades:
Atuar na área de atendimento (caixa, balcão, copa, limpeza).
Requisitos:
Saber ler e escrever
A partir de 16 anos

Com experiência, ou pode ser primeiro emprego.
Informar à deficiência que possui e o Cid
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$501,00 à R$1000,00
Benefícios: Alimentação no Local, Alimentação no Local, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

PCD - Gerente da Garantia da Qualidade - Sabará
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Segmento: indústria (farmacêutica)
Atividades:
Assegurar o cumprimento do sistema ISO-9001 e bpf, monitorando a execução dos
processos.
Propondo melhorias.
Ministrando cursos internos.
Visando a eficácia em procedimentos e na comercialização dos produtos hipolabor.
Requisitos:
Formação em farmácia industrial
Inglês (avançado).
Estatística (avançada).
Ferramentas da qualidade
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar

Benefícios: Alimentação no Local, Cesta Básica, Assistência Farmacêutica, Convênio
Médico, Convênio Odontológico, PLR, Alimentação no Local, Cesta Básica,
Assistência Farmacêutica, Convênio Médico, Convênio Odontológico, PLR, Vale
Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.

www.cadernonacional.br

PCD - Assistente de Tecnologia da Informação - Belo Horizonte
Descrição Detalhada
Vaga exclusiva para pessoa com deficiência
Região / Bairro: Santa Efigênia
Atividades:
Promover suporte técnico garantindo alta disponibilidade e desempenho, das
plataformas dos clientes, e quando necessário, orientar e treinar os usuários.
Atender pronta e corretamente as solicitações dos clientes, registrando e solicitando
conforme procedimento técnico.
Manter atualizados os procedimentos técnicos
Manter atualizada a base de conhecimentos.
Acompanhar a revisão dos procedimentos operacionais (documentos), pesquisando
novas soluções, analisando criticamente os processos e propondo melhorias.
Interagir com outros solucionando para resolução, tratativa e acompanhamento das
solicitações.
Requisitos:
Necessário conhecimento especifica e administração nas seguintes plataformas
Windows, noções de rede de computadores noções de segurança da informação.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: de R$1001,00 à R$1500,00
Benefícios: Vale Alimentação, Convênio Médico, Vale Alimentação, Convênio
Médico, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

ESTÁGIOS

ESTÁGIO EM ARQUITETURA

Código da vaga: v1392254
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
REQUISITOS:
• Ensino superior cursando em Arquitetura;
• Conhecimento avançado no pacote Office, principalmente em Excel;
ATRIBUIÇÕES:
• Irá atuar com gestão de projetos de mudança (reforma retrofits e intervenções
pontuais das lojas em operações);
• Analise e aprovação dos projetos de arquitetura e VM;
• Levantamento de projetos e elaboração de requisitos de compra.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
• Bolsa auxilia a combinar;
• Benefícios: Vale transporte, restaurante no local, assistência médica;
• Horário: De segunda a sexta-feira, das 09hs às 16hs (com 1 hora de intervalo
para o almoço);
• Local de trabalho: Zona Norte de São Paulo, bairro casa verde.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392254/estagio-emarquitetura#sthash.igCyQCpI.dpuf
www.vagas.com.br

Estágio em Finanças
Código da vaga: v1392337
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
Requisitos Básicos
• Estudantes de Ciências Contábeis, Economia, Administração com conclusão a
partir de Dezembro/2017;
• Estudar no período noturno;
• Disponibilidade para estagiar 6 horas na região de São Bernardo do Campo;
• Inglês Intermediário;
• Excel Avançado.

Benefícios
• Bolsa auxílio a partir de R$ 1.250,00;
• Plano Médico, Plano Odontológico e Seguro de Vida;
• Restaurante e estacionamento no local.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392337/estagio-emfinancas#sthash.W9e3hZRn.dpuf

www.vagas.com.br

Estagiário (a) de Compras
Código da vaga: v1392589
Nível hierárquico: Estágio
Local: Rio de Janeiro / RJ / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 11 de Setembro de 2016
O que é necessário para concorrer à vaga?
- Superior cursando em Administração ou áreas ou áreas afins com previsão de
formatura para segundo semestre de 2017/2018;
- Inglês Intermediário/Avançado;
- Conhecimento do pacote Office;
O que esperamos desse estagiário (a)?
- Dinamismo, boa comunicação, comprometimento e praticidade.
Quais serão as atividades exercidas?
- Auxílio com as rotinas de administração predial e compras;
- Auxílio no controle das atividades de facilities;
- Controle de estoque.
Quais as condições de trabalho?
- Carga Horária de 30 horas semanais;
- Bolsa Auxílio;
- Vale Transporte;
- Vale Refeição;
- Assistência Médica;
- Assistência Odontológica.
Local de Trabalho: Botafogo - RJ
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1392589/estagiario-a-decompras#sthash.WX3Uyk99.dpuf
www.vagas.com.br

ESTÁGIO EM MARKETING (duas VAGAS)
Código da vaga: v1394345
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: duas
Data de expiração: 16 de Setembro de 2016

REQUISITOS:
Curso: Administração de Empresas, Jornalismo, Web Design, Publicidade e
Propaganda, Criação e Correlatas.
Formação prevista: Dez/2017 a Jun/2019.
Estudantes noturnos.
Conhecimentos necessários:
• Inglês avançado;
• Bons conhecimentos no pacote Office.
Conhecimento em Illustrator e Photoshop - diferencial.
INFORMAÇÕES DAS VAGAS:
Local de estágio: Santo Amaro - SP.
Horário do estágio: 09h às 16h (Seg a sexta).
Bolsa-auxílio: R$1500,00
Benefícios: Vale transporte, vale refeição (R$28,00), Recesso remunerado e Seguro
de Vida.
VAGA um: Criação e Digital.
Atividades: Criação de materiais de comunicação (KV para promoções, catálogos de
produtos virtuais, e-books, banners, entre outros); Criação de e-mail mkt e peças
de comunicação digital; Edição de vídeos; Acompanhamento de promoções online;
Atualização de informações nos websites das marcas.
VAGA dois: Content
Atividades: Interlocução com agências de marketing de conteúdo; Revisão e
publicação de conteúdo para e-books e blogs especializados nos temas das marcas
(café e gastronomia); Posts e conteúdo para redes sociais (Facebook e Instagram);
Criação de textos para produtos e marcas; Análises de resultados de atividades
online (ROI e impactos).
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394345/estagio-em-marketing2-vagas#sthash.PIj3gHgh.dpuf
www.vagas.com.br

ESTÁGIO EM LETRAS
Código da vaga: v1394507
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Setembro de 2016

REQUISITOS:
Curso: Letras Português/Inglês
Formação prevista: Dezembro/2017 a Dezembro/2019
Necessário conhecimento em Inglês Avançado.
INFORMAÇÕES DA VAGA:
Área: Acadêmica

Atividades: Observação de aula, diversos níveis; Monitoria em sala de
aula; Suporte acadêmico aos alunos / plantão de dúvidas; Auxílio no
esclarecimento de dúvidas, revisão de conteúdo dado em aula; Aplicação e suporte
de provas substitutivas e de segunda chance;
Auxilio em atividades do dia a dia do professor na filial; Atividades do Programa de
Estágio da CISP.
Bolsa-auxílio: R$1294,61
Benefícios: Seguro Saúde Sul América (coparticipação), Seguro de Vida, Assistência
Odontológica, Curso de inglês gratuito após 03 meses e convênio com algumas
faculdades.
Horários:
Seg a Qui: Das 16h às 20h.
Sexta NÃO tem expediente.
Sábado: 10h às 15h.
Local: Higienópolis - SP
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1394507/estagio-emletras#sthash.3cfQmgOP.dpuf
www.vagas.com.br

Estágio em Farmácia
Código da vaga: v1395047
Nível hierárquico: Estágio
Local: Campinas / SP / BR
Quantidade de vagas: quatro
Data de expiração: 17 de Setembro de 2016
INFORMAÇÕES SOBRE AS VAGAS:
Estágio em Indústria Farmacêutica - Produção
Quantidade de vagas: 01
Horário do estágio: 14h30min às 23h19min. Estágio de 8h
Atividades básicas desempenhadas: Suporte em processos de embalagem de
medicamentos com foco em produtividade e gerenciamento de KPI´s; Investigação
de desvios e reclamações de mercado; Entre outras atividades pertinentes à área.
Estagio em Farmacotécnica Industrial
Quantidade de vagas: 01
Horário do estágio: 6H às 15H. Estágio de 8h
Atividades básicas desempenhadas: Suporte na otimização de processos e produtos
por meio da participação em projetos de melhorias; Assegurar a qualidade de

novos materiais e fornecedores por meio da execução de testes de bancada,
quando aplicáveis. Entre outras atividades pertinentes à área.
Estagio em Garantia de Qualidade
Quantidade de vagas: 02
Horário do estágio: 14h30min às 23h19min ou das 06h00min as 15h00min. Estágio
de 8h

Atividades básicas desempenhadas: Suporte na conferência de
documentações de registro; Revisão e auxilio na investigação de desvios de
qualidade, identificando pontos de atenção e ações de melhoria; Suporte na revisão
de procedimentos operacionais. Entre outras atividades pertinentes à área.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395047/estagio-emfarmacia#sthash.305tK8QN.dpuf
www.vagas.com.br

ESTÁGIO EM RH
Código da vaga: v1395575
Nível hierárquico: Estágio
Local: São Paulo / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 18 de Setembro de 2016
REQUISITOS:
Cursos: Técnico em Administração, Recursos Humanos ou Secretariado.
Formação prevista em: Dez/2017 a Jun/2018 (1º e 2º sem).
INFORMAÇÕES DA VAGA:
Horário do estágio: Variável (6h de estágio).
Bolsa-auxílio: R$700,00 a R$800,00
Benefícios: Vale Transporte, vale refeição, recesso remunerado e seguro de vida.
Local de estágio: Vila Mariana (Próximo da estação Paraíso - linha azul do metrô).
Atividades:
- Auxiliar na divulgação de vagas;
- Agendamento de processos seletivos;
- Triagens de currículos;
- Opinião positiva e negativa.
Área: Recrutamento & Seleção.
- See more at: https://www.vagas.com.br/vagas/v1395575/estagio-emrh#sthash.0F25wH9I.dpuf
www.vagas.com.br

Estágio
Código da vaga: v1392915
Nível hierárquico: Estágio
Local: Indaiatuba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma

Data de expiração: 14 de Setembro de 2016
Descritivo: Recepção, atendimento telefônico. Organização de agenda para
reuniões com clientes internos e externos, auxilio na reserva de salas. Auxilio na
solicitação de aéreos/hospedagens em níveis gerenciais, auxilio nas rotinas
administrativas.
Benefícios: Vale Transporte, Assistência Médica, Tíquete Refeição, Seguro de Vida
em Grupo.
Salário: R$ 1.165,28
Horário: De segunda a Sexta das 08h00min às 15h00minh.
Requisitos:
Cursando Ensino Superior em Secretariado Executivo, Administração de Empresas
ou correlatas.
Inglês avançado
Desejável espanhol
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1392915/estagio#sthash.2UKn7tLU.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário
Código da vaga: v1393974
Nível hierárquico: Estágio
Local: Piracicaba / SP / BR
Quantidade de vagas: uma
Data de expiração: 16 de Setembro de 2016
•Conferir, organizar e arquivar documentos;
•Elaborar planilhas;
•Gerar e conferir relatórios;
•Fazer contato com Fornecedores e Clientes;
•Realizar e recepcionar chamadas telefônicas relacionadas à área de atuação;
•Executar demais tarefas compatíveis com o exercício do estágio;
•Participar de reuniões e programas de treinamento, quando convocado.
- See more at:
https://www.vagas.com.br/vagas/v1393974/estagiario#sthash.Oruk59UK.dpuf
www.vagas.com.br

Estagiário (a) Programador (a)
Código da vaga: k444-1314
Ramo da empresa: Consultoria Empresarial
Cidade: Natal/RN

Salário: A combinar
Tipo de contratação: Estágio
N.º vagas: duas
Data de abertura: 31/08/2016
Previsão de encerramento: 14/09/2016
Detalhes da vaga e envio de currículo através do endereço: http://bit.ly/2bEzmcX

DIVERSOS

Consultor Cervejeiro - Fortaleza
Descrição Detalhada
Região / Bairro: Aldeota
Atividades:
Atendimento ao público.
Organização e limpeza do ambiente de trabalho.
Responsável pela conferência do caixa.
Supervisão de equipe.
Requisitos:
Ensino médio completo ou superior cursando.
Experiências com atendimento ao público.
Desejável conhecimento com carnes e cervejas especiais.
Pacote Office básico.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Refeição, Vale Refeição, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Consultor de Moda - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Segmento: decoração
Região / Bairro: São Cristóvão
Atividades:

Cuidar da ficha técnica dos tecidos, etiquetagem, controle da produção
externa e interna, inventário, estoque, distribuição e abastecimentos das lojas.
Requisitos:
Graduação em moda.
Experiência em tecidos, produção ou confecção.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Transporte
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado
informando a pretensão salarial.
www.cadernonacional.com.br

Animador Infantil - Rio de Janeiro
Descrição Detalhada
Requisitos:
Experiência em animação de festas e eventos.
Se identificar com a criação e realização de brincadeiras.
Desejável fácil acesso à zona sul e zona oeste.
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 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

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

Arquivologia a / Biblioteconomista - Porto Alegre
Descrição Detalhada
Atividades:

Atuar com identificação da natureza de acervo, arquivo ativo e inativo,
levantamento técnico de dados, tipos e volume documental, revisão, correção e
atualização da tabela de temporalidade e elaboração de uma listagem de
documentos a serem eliminados.
Requisitos:
Ensino superior completo ou cursando em arquivologia ou biblioteconomia.
Dias da Semana: Não Informado
Horário / Período:
A definir
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale
Transporte.
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

Arte Finalista - Fortaleza
Descrição Detalhada
Segmento: gráfica
Atividades:
Recepção de arquivos no site, atendimento ao cliente, vendas, pré-impressão e
fechamento de arquivo.
Requisitos:
Ensino médio completo ou ensino superior cursando
Experiência na função.
Experiência com fechamento de arquivo.
Experiência com pré-impressão.
Experiência no ramo de gráficas.
Dias da Semana: De segunda-feira à sexta-feira
Horário / Período:
Comercial
A empresa oferece:
Salário: a combinar
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Alimentação, Vale Transporte.
Os interessados na oportunidade deverão encaminhar o currículo atualizado.
www.cadernonacional.com.br

