
 

 

OPORTUNIDADES DE EMPREGO MARÇO/2011 
(# 04) – 29/Mar/2011 

 

Essa listagem com oportunidades de emprego, é feita a partir de informações enviadas pelos 

amigos e algumas empresas dessa rede. 
É um trabalho voluntário do grupo, que não ganha nada com isso, e que visa divulgar vagas 

recebidas de várias fontes para contribuir com o crescimento profissional de todos, porém 
não podemos nos responsabilizar pelo conteúdo das vagas.  

A maior parte dos voluntários que colabora nessa rede NÃO é dona da vagas. 

Apenas repassa o material recebido. Sendo assim, não nos envie currículos, pois 
não poderemos fazer nada com eles. 

 

 

COLABORARAM NESSA EDIÇÃO : MARCOS MINORU, PAULO MENZE 
& TICIANA REZENDE 

 

Aos amigos listados acima > Cuidado para não enviar em duplicata, as vagas 

que vocês já divulgaram. Veja se seu nome está nessa lista. 
 

AVISO IMPORTANTE: NUNCA DÊ DINHEIRO A EMPRESAS DE RECOLOCAÇÃO, SEM ANTES TER 

A GARANTIA EXPRESSA DE ESTAR EMPREGADO PELA EMPRESA CONTRATANTE. 

 

MARCOS MINORU 
 
CONSULTOR DE RECURSOS HUMANOS PARA TRABALHAR NA BASF DE GUARATINGUETÁ 
 
Requisitos: 
 • Formação Superior completa preferencialmente em Psicologia ou 
 Administração de Empresas; 
 • Desejável pós-graduação ou MBA em Recursos Humanos; 
 • Atuação generalista em Recursos Humanos, com ênfase no 
 desenvolvimento, atração e retenção de pessoas; 
 • Vivência em ambiente fabril será um diferencial; 
 • Inglês avançado, Espanhol desejável; 
 • Disponibilidade para viagens; 
 • Dinamismo, bom relacionamento interpessoal, trabalho em equipe e excelente comunicação são 
competências imprescindíveis para o perfil do (a) candidato (a). 
 
 
Luciana Amaro 
 SA/PE - Recursos Humanos EC, SAB, CC, EB e sites Demarchi, Jaboatão, 
 Indaiatuba e Vila Prudente 
 
 Phone: +55 11 4347-1599, Mobile: +55 11 9613-0625, E-Mail: 
 luciana.amaro@basf.com 
 Postal Address: BASF S.A., Av. Angelo Demarchi, 123, 09844-900 São Bernardo do Campo, SP, Brasil 
 BASF - The Chemical Company 
 
 
 
ANALISTAS DE RH [2 VAGAS] NA COCA-COLA FEMSA 
 



 

 

Estamos com duas oportunidades de analista na Diretoria de Recursos Humanos, sendo uma vaga de 
analista para área de Planejamento e outra para treinamento. 
Solicito a gentileza que repassem e divulguem aos colegas / clientes / alunos os links abaixo com o perfil e 
possibilidade de candidatura e caso tenham indicações, por favor me enviem. 
WWW.vagas.com.br/v360130 
WWW.vagas.com.br/v359672 
Posições para início imediato. 
 
Bruna Giannella 
Planejamento e Desenvolvimento 
Recursos Humanos  
Coca-Cola FEMSA  
Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis, 352, Jurubatuba, São Paulo, SP, BRASIL  
Tel.: 00 55 11 2102-5549 
 
 
 
GERENTE SENIOR / DIRETOR DE CONSULTORIA 
 
GERENTE SENIOR / DIRETOR DE CONSULTORIA - FOCO CONSTRUÇÃO DE MARCAS (Código da 
vaga: Marcas) 
 
A Edelman Significa ( www.edelmansignifica.com.br) está selecionando um profissional para o seu núcleo 
de Consultoria, na posição de Gerente Senior ou Diretor de planejamento, com as funções de planejar, 
implementar e gerir políticas, programas e projetos para a construção de marcas por meio de causas e 
conteúdos, principalmente nas áreas culturais, sociais, esportivos e de entretenimento, para clientes como 
Natura, Instituto Claro, Itaú, Gol, EDP e Vale. 
Características: 
- experiência mínima de 8 anos, preferencialmente em consultorias estratégica ou agências de branding, 
ou nas áreas de marketing, comunicação ou responsabilidade social de empresas 
- formação superior completa, preferencialmente em marketing, comunicação ou administração 
- vocação/interesse relevante para questões culturais, sociais, esportivas e/ou de entretenimento 
- ampla capacidade e experiência analítica, lógica e estratégica 
- ampla capacidade e experiência em planejar e gerir projetos/processos e liderar equipes 
- habilidade para relacionamentos, boa postura, comunicação verbal e escrita 
- liderança, capacidade de organização, proatividade e auto gestão 
- domínio de ferramentas básicas de informática: powerpoint, excel, word, internet 
- inglês fluente 
Cv´s devem ser encaminhados para adriana.nakaguma@edelman.com 
 
 
 
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE MARKETING P/ TOYOTA 
 
Chefe de Departamento/Executivo MKT – Planejamento Mídia - Experiência com estratégia e 
planejamento de mídia, liderança das atividades de varejo, internet e CRM. Acompanhamento das 
atividades dos prestadores de serviço, bem como desenvolvimento de pessoas, experiência com controle 
de budget. Formação superior completa em Marketing/Administração/Comunicação. Inglês: fluente. CVs 
para mnakatsugawa@toyota.com.br 
 
 
 
www.departamentopessoal.com.br 
 
Naveguei agora pelo site e há vagas localizadas. Não custa divulgar. 
Menciona ser gratuito. Se cobrar por algo, não recomendo. 
Esta desempregado ou querendo mudar de emprego???  
Acesse http://www.departamentopessoal.com.br e faça seu cadastro gratuitamente. 

mailto:adriana.nakaguma@edelman.com
mailto:mnakatsugawa@toyota.com.br
http://www.departamentopessoal.com.br/
http://www.departamentopessoal.com.br/


 

 

 
 
ANALISTA DE MOBILIDADE SR. [RH] P/ SCHNEIDER-ELECTRIC 
 
A Schneider Electric é uma empresa francesa, especialista global em gerenciamento de energia. 
Atualmente, conta com a energia de mais de 120 mil colaboradores, em mais de cem paises. No Brasil, há 
60 anos, são aproximadamente 3 mil colaboradores e possui seis unidades fabris – São Paulo (SP), 
Fortaleza (CE), Guararema (SP), Sumaré (SP), Curitiba (PR) e Blumenau.  
Vaga para atuar no RH com a função de Analista de Mobilidade Sênior  
Buscamos um profissional sênior para tratar dos processos de expatriação, impatriação e contratos locais 
na empresa.  
Deve ter bom relacionamento com os diferentes níveis e conhecer a legislação envolvida nesses 
processos.  
Oferecemos salário e benefícios de uma grande multinacional.  
Requisitos:  
· Superior completo;  
· Desejável pós graduação/ especialização;  
· Experiência na função desejada;  
· Inglês fluente é mandatório e espanhol será considerado um diferencial.  
Para candidatar-se envie e-mail para: recrutamento.br@br.schneider-electric.com o mais breve possível, 
colocando no assunto o nome da vaga.  
Para iniciarmos o processo seletivo, pedimos currículo atualizado, expectativa salarial e perspectivas 
profissionais 
 
 
 
GERENTE PLENO FUNDIÇÃO(SEGMENTO AUTOMOTIVO)-CURITIBA 
 
Reportando-se ao Ger.Geral Produção, terá as responsabilidades:planejar/coordenar as atividades 
referentes ao processo de produção/fundição;elaborar/cumprir o orçamento da área,gerenciando a eficaz 
utilização dos equipa/tos/materiais/pessoal;definir,de comum acordo c/superior, volumes/itens a serem 
produzidos c/o objetivo de maximizar resultados operacionais;gerenciar atividades de 
manufatura,logística,qualidade,processos e manutenção;acompanhar resultados 
quantitativos/qualitativos,tomando ações necessárias;promover racionalização de custos/aumentar 
excelência nos processos e eficiência na produção;implementar programas de melhoria contínua,visando 
à melhoria contínua dos processos de produção;elaborar relatórios mensais: KPIs/principais planos em 
curso.Formação necessária:superior em Engenharia Mecânica/ Metalurgia;ao menos técnico em 
Metalurgia.Experiência necessária:pelo menos 10 anos em empresas de Fundição, c/ao menos 05 anos 
em cargos gerenciais;profundos conhecimentos em máquinas de moldar ferro fundido 
(vertical/horizontal);vivência em processos de Fundição/Macharia;domínio em Controle de 
Processos(CEP);experiência ampla em elaboração/acompanha/to de cronogramas;vivência ampla nos 
sistemas da qualidade da área de autopeças;experiência no Six Sigma, sendo um plus formação em Black 
Belt;experiência na organização da produção c/visão de custos e qualidade;liderança de equipes/forte 
domínio da administração empresarial.Competências:liderança com visão sistêmica de negócios,pulso 
firme,dinamismo,proatividade,bom senso elevado,habilidade de manter seu time integrado, 
motivado/qualificado,capacidade p/implementar novas tecnologias/metodologias de gestão,foco em 
resultados, buscando sempre melhorias na qualidade,custos,processos e entregas.Inglês fluente 
desejável.Benefícios de bom nível.Salário em torno de R$12-13.000,00,bônus ligado a resultados de até 
04 salários anuais.CVs c/último salário e nomes de 3/4 ex-superiores, c/seus fones 
p/animarh@terra.com.br 
 
 
 
GERENTE DE COMPRAS / SUPRIMENTOS SÊNIOR 
 
Estou auxiliando uma Empresa Nacional, para a seguinte oportunidade:  
 
Gerente de Compras / Suprimentos Sênior  

mailto:recrutamento.br@br.schneider-electric.com
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Perfil da Empresa : Empresa Nacional - Bens de Capital -líder do seu segmento, com unidades fabrís em 
Guarulhos e São Paulo  
 
Atuação em diversos setores: petrolíferos, petroquímicos, siderúrgicos, marítimos, papel e celulose, 
mineração, entre outros.  
 
Requisitos : necessário nível avançado na fluência escrita/falada do inglês (em virtude dos alguns 
fornecedores estarem locados na Europa /Ásia).  
 
Faixa salarial e o tipo de contratação CLT ou PJ será tratado diretamente com CEO da Empresa.  
 
Favor encaminhar as indicações para meu e-mail : r_tomaz@hotmail.com 
  
Ricardo Tomaz 
 
 
 
 
ANALISTA DE LOGÍSTICA PLENO 
 
A Novo TempoRH, auxiliando a multinacional Gestamp, seleciona para atuar em Santa Isabel/SP:  
 
Analista de Logística Pleno  
-Superior Completo em: Administração de Empresas, Logística ou áreas afins;  
-Necessário vivência no cargo, em Indústria de Autopeças;  
-Habilidade com Pacote Office;  
-Inglês básico/intermediário;  
 
Interessados deverão enviar currículo para: camila@novotemporh.com.br 
 
Atenciosamente,  
Camila Bonci. 
 
 
 
HR SR. ANALYST FOR TOYOTA 
 
HR Senior Analyst for Toyota. Focus: recruitment, assessment, people development. Advanced English is 
mandatory, all interviews are going to be conducted in English. Resumés to mnakatsugawa@toyota.com.br 
 
 
 
PROFESSOR DE ECONOMIA PARA HORTOLÂNDIA 
 
Estou precisando de um professor de Economia para as segundas-feiras em Hortolandia na 
Uniesp/Hoyler. 
 
Quem tiver interesse, favor enviar CV. Divulguem aos amigos e conhecidos de vcs, por favor. 
 
Melhores cumprimentos / Best regards / Cordiales saludos / Cordiales salutations / Mit freundlichem Gruß 
 
Prof. MSc. Fred Cavalcante 
School of Economic and Management 
University of Minho, Portugal 
fsirotheau@hotmail.com 
FC Auditoria, Pericia e Contabilidade - Consultoria e Treinamento 
55-19-8156-1136 

mailto:r_tomaz@hotmail.com
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VAGAS NA ABYARA BROKERS 
 
ANALISTA DE R&S JR 
 
Exigências: ensino superior completo em psicologia ou administração de empresas; 
 
Experiência mínima de 6 meses em R&S, aplicação e correção de testes e dinâmicas; perfil pessoal 
dinâmico, pró-ativo e resiliente. 
 
Informações: trabalhará na Av. Republica do Líbano, 1.110, de 2ª. a 6ª. Feira, das 09:00 às 18:45, 
VT+VR+assistência médica, odontológica e seguro de vida. 
 
 
- ANALISTA DE T&D JR 
 
Exigências: ensino superior completo em psicologia ou pedagogia; 
 
Experiência mínima de 6 meses em 
 
treinamento/instrutoria, preferencialmente para vendedores, domínio do pacote Office (Word, Excel, 
Outlook e PowerPoint) e aplicação de dinâmicas de grupo; perfil pessoal dinâmico, pró-ativo e resiliente. 
 
Informações: trabalhará na Av. Vereador José Diniz, 3.344, de 2ª. a 6ª. Feira, das 09:00 às 18:45, 
VT+VR+assistência médica, odontológica e seguro de vida. 
 
 
- ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
 
Exigências: ensino superior em andamento em administração ou economia. 
 
Auxílio nas rotinas de admissão, desligamento e demais atividades de administração de pessoal; 
organização de arquivos do setor. 
 
Informações: trabalhará na Av. Republica do Líbano, 1.110, de 2ª. a 6ª. Feira, das 09:00 às 18:45, 
VT+VR+assistência médica, odontológica e seguro de vida. 
 
Os interessados podem encaminhar o currículo no e-mail: cristianezanoelo@abyarabr.com.br 
 
 
 
ANALISTA DE R&S 
 
SEC Talentos Humanos, empresa especializada no recrutamento e seleção de secretárias e profissionais 
especialistas, está assessorando um cliente, na busca de um Analista de Recrutamento e Seleção 
(nomenclatura da Catho), conforme perfil abaixo. 
 
Descrição da vaga: 
 
* Atuará no recrutamento e seleção de profissionais para empresas clientes (nacionais e multinacionais), 
realizando divulgações de vagas, triagem de currículos de acordo com o perfil solicitado, contato com os 
candidatos, agendamento de entrevistas, entrevistas por competência, cadastro de vagas em sites de 
emprego e acompanhamento das mesmas, aplicação e correção de testes e atividades pertinentes a área, 
além do forte atendimento aos clientes. 
* Experiência em recrutamento e seleção, preferencialmente em consultorias de pequeno porte. 
* Ensino Superior completo ou em curso em Psicologia, Administração de Empresas, Recursos Humanos 
ou áreas afins. 
* Bons conhecimentos em informática (pacote Office). 

mailto:cristianezanoelo@abyarabr.com.br


 

 

* Ter dinamismo, bom relacionamento interpessoal, organização, comprometimento e habilidade de 
trabalho em equipe. 
· Benefícios: Tíquete-alimentação, Vale-transporte 
· Regime de contratação: CLT 
· Horário: Das 8h às 18h 
· Informações adicionais: Faixa salarial: R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00. 
· Local de trabalho: Faria Lima - Zona Sul. 
· Idiomas: Português correto. Inglês será considerado um diferencial. 
 
Enviar CV com último/atual salário e pretensão salarial mínima para analistarh@secth.com.br 
 
 
 
GERENTE DE LOGÍSTICA E CHEFE DE MANUTENÇÃO E FERRAMENTARIA 
 
A ThyssenKrupp Bilstein Brasil busca profissionais para posições abaixo. Caso você tenha indicações, 
favor encaminhar curriculo para meu e-mail: adriana.ferrari@thyssenkrupp.com  
 
Gerente de Logística  
Será responsável pelas operações logísticas envolvendo suprimentos, planejamento de produção, 
atendimento a clientes, importação e exportação, gestão de terceiros das plantas de São Paulo e Ibirité 
(MG). Atendimento a clientes O&M e reposição.  
Necessário experiência na industria de autopeças/automotiva. Superior Completo em Engenharia de 
Produção/Industrial/Administração/Logística, com Pós Graduação/MBA. Inglês fluente.  
 
Chefe de Manutenção e Ferramentaria  
Atuará na gestão da manutenção e ferramentaria, planejamento de ações nas áreas preditiva, preventiva e 
corretiva.  
Necessário experiência na industria autopeças/automotiva. Superior Completo em Engenharia ou afins. 
Inglês fluente.  
 
Informar para ambas posições pretensão salarial.  
 
Adriana Ferrari  
TKBilstein Brasil Ltda 
 
 
 
ASSISTENTE/ANALISTA DE DP/RH 
 
Gostaria de aproveitar para enviar o perfil de uma vaga para trabalhar diretamente comigo, favor divulgar 
entre os colegas. 
 
O perfil segue abaixo: 
 
A vaga é de assistente, mas estou negociando um upgrade para analista. 
As atividades de DP são prioritárias e a experiência deve ser comprovada, mas deve ter potencial para 
desenvolver-se em RH também. Porém o contrário não atende nossa necessidade. 
• Experiência em todas as rotinas administrativas de pessoal, tais como Admissão, Férias, Rescisão, 
Caged, Sefip, CNS, Cálculo de Encargos Sociais, PCMSO, PPRA, Controle de Afastamentos, 
Homologações, Folha de Pagamento (Microsiga), Cálculos de Provisões de Férias e 13º salário, Informe 
de Rendimentos, Rais, DIRF, Banco de Horas, Preposto em Instituições Sindicais, análises e integração 
no sistema de fechamento e contabilização entre a Folha e o Contábil; 
• Habilidade em sistemas de ponto eletrônico e Banco de Horas (preferencial – MacChips/Protheus/Dimep) 
• Vivência em atendimentos a auditorias internas e externas; 
• Conhecimento de procedimentos de regularização de CNDs, CRFs, entre outros documentos fiscais da 
área; 
• Administração de benefícios, envolvendo planejamento, compra, distribuição e controles em geral;  
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• Conhecimentos em Seleção de Pessoal, Integração, treinamento, Avaliação de Desempenho, 
Remuneração, auxiliando na criação de procedimentos, controles e demais rotinas  
• Experiência em organização de arquivo digital e físico, e sua manutenção; 
• Conhecimento em sistemas integrados de gestão de DP e RH (diferencial – Protheus/Microsiga) 
• Ótimos conhecimentos em Excel (diferencial – tabela Dinâmica, Proc-v) e demais aplicativos do pacote 
Office. 
• Desejável domínio do idioma Inglês (diferencial); 
• Comunicativo(a), Pró-ativo(a), Discreto(a), Responsável e Organizado(a). 
 
Katia Zuffo 
katia.zuffo@uol.com.br 
55-11-8187-2127 
 
 
 
ANALISTA DE PCP / ANALISTA DE MATERIAIS / TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
A Novo TempoRH, auxiliando a multinacional Gestamp, seleciona para atuar em Santa Isabel/SP:  
 
ANALISTA DE PCP  
-Superior Completo em: Administração de Empresas ou áreas afins;  
-Inglês Básico/Intermediário;  
-Habilidade com Informática: Excel Avançado;  
-Experiência em Indústria de Autopeças com: controle de estoque, necessidade de produção, execução de 
programação de materiais e cálculo da necessidade de materiais para atendimento da produção, etc.  
 
ANALISTA DE MATERIAIS  
-Superior Completo em: Administração de Empresas, Logística ou áreas afins;  
-Conhecimento/Usuário Pacote Office;  
-Inglês Avançado;  
-Espanhol em desenvolvimento;  
-Experiência em Indústria de Autopeças com: análise de estoques e consumo de materiais, forecast dos 
materiais (baseando-se na demanda), reposição de itens no estoque, follow-up da entrega de materiais, 
cotação, pedido de compra, relatórios, etc.  
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
-Técnico Completo em Segurança do Trabalho;  
-Conhecimento/Usuário Pacote Office;  
-Experiência na função em Indústria Automotiva: redução de acidentes e riscos na Unidade, controle do 
orçamento da área, relatórios, etc.  
-Curso na área será um diferencial.  
 
Interessados deverão enviar currículo para: camila@novotemporh.com.br 
 
Atenciosamente,  
Camila Bonci. 
 
 
 
ENGENHEIRO DE MEIO AMBIENTE PLENO P/ SÃO LEOPOLDO-RS 
 
Atuar no proc. de Licencia/to Ambiental p/ obt. de licenças de obras e manutenção em linhas de 
transmissão, subestações e redes de distrib. de energia elétrica. Legislação ambiental aplicada a distrib. 
de energia elétrica, em específico temas de manejo da vegetação e áreas de preservação permanente. 
Controle de licenças ambientais e demais exigências/condicionantes estabelecidas por órgãos ambientais. 
Aval. de impactos ambientais de empreendi/tos de distribuições - Linhas de Transmissão e Subestações. 
Atuar preventiva e corretiva/te na arborização urbana, p/ minimizar impactos/melhorar indicadores de 
desempenho. Elabor. de relatórios pós-cortes, de compensação ambiental e reposição florestal. 
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Desenvolvi/to/aplicação de treina/tos de técs. de podas e licencia/to ambiental. Gestão de Contratos c/ 
fornecedores de materiais e serviços. 
Gestão de empresas parceiras que atuam direta/te nas atividades de licencia/to de obras e manejo da 
vegetação. Realiz. de vistorias técnicas em campo em toda área de concessão. Realizar reuniões/visitas 
periódicas nas coordenações da AES Sul p/ acompanhamento do desemp. ambiental e auxílio na 
implement. do SGA (Sistema de Gestão Ambiental). Tratativas c/ comunidade, principal/te áreas rurais, 
prefeituras e órgãos ambientais. Disponibili/ p/ viagem. 
Exp.: mín. 3 anos na área de Meio Ambiente. Mín. 1 ano em processo de licencia/to ambiental e manejo 
da vegetação. Mín. 1 ano em tratativas c/ comunidade, principal/te áreas rurais, prefeituras e órgãos 
ambientais.  
Conheci/tos de informática: Pacote Office. 
Conheci/tos Específicos: Identificação da Flora do Estado do RS - Desejável. Técs. de podas de árvores, 
supressão e roçadas. Elabor. de laudos ambientais de manejo da vegetação. Técs. de refloresta/to e 
plantio de mudas de árvores - Desejável. Implant./manut. de Sistema de Gestão Ambiental. Técnicas de 
comunicação. 
Formação: Superior completo em Engenharia Florestal ou Agronômica 
Interessados enviar CV para curriculos@aes.com 
 
 
 
Todascarreiras é o mais novo site de emprego gratuito do Brasil. 
Faça o seu currículo disponível para milhões de empregadores.  
Anuncie suas vagas de emprego para todo o Brasil  
http://www.todascarreiras.com.br 
 
 
 
ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
 
Aplique On-line:  
https://nwl.taleo.net/careersection/10140/jobdetail.ftl?lang=en&job=156680 
 
NEWELL RUBBERMAID  
 
Fabricante global de produtos comerciais e de consumo, com vendas superiores a US$ 6,3 bilhões e mais 
de 31 mil funcionários no mundo. O grupo possui um sólido portfólio de marcas.  
Visite a HomePage: http://www.newellrubbermaid.com  
Descrição: Atuar com elaboração de orçamento e análise de suas variações, análises financeiras, 
apresentações gerenciais, controle de despesas, forecast (P&L, balance sheet e cash flow), análise gross 
margin, análise de negócios, suporte às áreas de marketing, vendas e supply chain. 
Experiência nas atividades descritas. 
Ensino Superior completo em Economia ou Administração de Empresas com Pós-graduação. 
Conhecimentos em normas USGAAP, Lei Sarbanes-Oxley, Excel, Power Point e ERP. Desejável 
conhecimentos em Hyperion e no idioma espanhol. 
Observações: Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Auxílio Creche, Estacionamento, 
Participação nos lucros, Tíquete-refeição, Vale-transporte 
Regime de contratação: CLT (Efetivo) 
Cidades: SAO PAULO - SP (1 vaga) 
 
 
 
REGIONAL TAX MANAGER 
 
We have recently been retained by a 3B dollar leading manufacturing company headquartered in Ohio 
(USA) to locate a Regional Tax Manager - Latin America who will be working out of their Tampa, Florida 
subsidiary location. We would genuinely appreciate your taking the time to review the opportunity below 
and kindly refer this to anyone who you feel may be interested in learning more about this opportunity. 
Regional Tax Manager (Latin-America) 
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The Regional Tax Manager-Latin America is responsible for Latin American tax reporting including special 
projects across Latin American business operations. The Regional Tax Manager reports to the Director of 
Income Tax Accounting at US headquarters in North Canton, Ohio. They also have a dotted line reporting 
relationship to the Director of Finance in the Latin America region and the Director of Global Research and 
Planning. You will be working closely with Finance, Accounting, and Regional Business Groups to ensure 
that all changes affecting the reporting of income taxes are accurately reflected in the financial statements. 
The Regional Tax Manager must have deep understanding of accounting for income taxes in accordance 
with FAS 109 (ASC 740) and a general knowledge of the division and US tax laws and regulations and be 
able to manage the process of reporting the accounting for income taxes in accordance with US GAAP 
FAS 109 (ASC 740) for each assigned legal entity for inclusion in US parent’s financial statements. This 
position is the lead tax professional responsible for the Division’s tax reporting, tax planning and special 
projects across Latin America business operations. 
Some of the responsibilities of this position include supporting the following; strategic tax initiatives in 
combination with the US tax department; the maintenance of current and deferred tax schedules, uncertain 
tax position (FIN 48) analysis, footnote disclosures and return to provision reconciliation for each of the 
Latin American legal tax entities;  
Efforts to prepare, maintain and improve documentation at the local country, regional and headquarters 
level; company’s efforts to re-engineer processes, document policies and implement controls for worldwide 
tax accounting and supporting the Director of Income Tax Accounting, the Director of Global Research and 
Planning, the Regional Finance Director and Local Controllers on tax initiatives. 
Participate in the identification, research and implementation of tax planning initiatives for Diebold Inc. 
operations; support efforts to prepare, maintain and improve documentation at the local country, regional 
and headquarters level and work with management to secure beneficial results. 
Provide tax advice and consulting to business units operating within the assigned region; develop and 
cultivate strong business relationships with the government tax authorities throughout the Division’s region 
and monitor and analyze proposed and newly enacted Division’s tax legislation and communicate relevant 
issues to management and business units. 
Experience working with a subsidiary of a US parent to gather the information required for inclusion in the 
US parent’s income tax footnote and facilitating the submission of data from multiple subsidiaries to a 
common parent is beneficial. 
The role requires an individual with the ability to manage complex projects and work independently to 
achieve overall company business objectives. Strong written and verbal communication skills and 
organizational and prioritization skills are required in this role. The role requires bilingual speaking skills to 
include English and Spanish and/or Portuguese fluency to interact successfully with the Latin American 
management team. 
For your information, ET Search, Inc. is an internationally recognized executive search firm that specializes 
in placing tax professionals around the world. For more than twenty-five years, ET Search, Inc. has been 
retained by multinational organizations throughout the United States, Canada, Europe, Asia and Latin-
America to locate tax professionals for their organizations. 
 
We invite you to visit our website located at www.etsearch.com to learn more about our organization. 
If you are aware of anyone interested in learning more about this opportunity, please contact: 
 
Kathleen Jennings 
ET Search, Inc. 
P.O. Box 2389 
La Jolla, CA 92038 
(858) 459-3443 X100 
http://www.etsearch.com 
Kathleen@etsearch.com 
 
 
 
ANALISTA DE R&S P/ GRUPO RBS 
 
ANALISTA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  
 
Requisitos:  
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Curso superior completo – Psicologia  
Experiência mínima de 2 anos em recrutamento e seleção  
Conhecimento e utilização de instrumentos de avaliação  
Conhecimento de redes sociais como fonte de recrutamento  
Pacote office com excel avançado  
Preferencialmente com prática de seleção em níveis gerenciais e especialistas  
 
Responsabilidades:  
· Definição de fontes de recrutamento;  
· Seleção de consultorias de R&S como parceiras;  
· Seleção e aplicação de instrumentos de avaliação adequados ao perfil solicitado;  
· Condução de dinâmica de grupo;  
· Entrevista por competências;  
· Entrevista de desligamento;  
· Elaboração de relatórios e gráficos;  
 
Remuneração + benefícios: Visa vale, Golden Cross, Seguro de Vida, Participação nos Resultados e 
outros.  
 
Enviar currículo para: liane.malabarba@gruporbs.com.br 
 
Liane Martinez Malabarba  
Recursos Humanos Grupo RBS  
liane.malabarba@gruporbs.com.br  
(11) 38829075  
(11) 85600560  
(11) 95562336 
 
 
 
MARKETING SENIOR ANALYST – CAMPINAS 
 
Our client is a multinational in the premium powersport sector. 
Résumés should be sent to carolinagouveia@ascendrh.com.br 
 
Work place: Campinas, SP - This function requires a lot of travelling and candidates must be available for 
as many trips as necessary (also during weekends). 
 
Academic background / Knowledge: University degree in marketing or other areas of knowledge with a 
post-graduation degree in marketing. 
 
Expert with Excel, Access, PowerPoint and Word.  
 
Foreign Languages: English: fluent. 
 
Experience: Approximately 3 years of experience in the marketing area. Candidates must have strong 
experience in the execution of marketing plans, events and communication actions. Experience leading the 
relationship with advertising agencies and clients is a plus. 
 
Responsibilities and duties: (70% of his/her time):  
 
manage the organization of Shows, Events and Go-to-Market activities defined in the yearly strategic plan 
for all the product lines in Brazil: 
- manage the relationship with the advertising agency that supports event execution in Brazil. 
- be the bridge between the advertising agency and Dealers, ensuring that events execution is successful. 
- Take the ownership of the event execution on-site and the respect of the agreed budget. 
- By interacting with the local advertising agency, make sure that tools provided by International team are 
adapted to the Brazilian market (brochures, web banners, etc.), work also on media plan execution. 
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- Analyze and recommend promotion, and communication initiatives / improvements. (30% of his/her time): 
internal work, including: 
- Monitor competitive landscape and provide organization with accurate insight into market share 
performance. 
- Gather information on competitors' pricing for Value Chain preparation and analysis. 
- May participate in the development of the marketing plan forBrazil in cooperation with other members of 
the management team. 
Personal traits: Able to work in a collaborative environment. Possesses excellent communication skill 
 
 
 
ENGENHEIRO DE SUPORTE (INDÚSTRIA AERONÁUTICA) P/ PARKER EM GAVIÃO PEIXOTO – SP 
 
A Novo TempoRH, auxiliando a multinacional Parker - divisão AEROSPACE, seleciona para atuar em 
Gavião Peixoto/SP:  
 
Engenheiro de Suporte (Indústria Aeronáutica)  
-Superior Completo em: Engenharia Eletrônica, Mecatrônica ou Aeronáutica;  
-Conhecimento em: CEP, Planos de Controle, Análise de Causa Raiz, Metodologia de Solução de 
Problemas, Gestão da Qualidade (Ciclo PDCA, Melhoria Contínua, Lean Manufacturing, etc.  
-Experiência em manutenção de aeronaves, controladores eletrônicos, atuadores eletro-mecânicos e 
eletro-hidráulicos;  
-Habilidade com Pacote Office, Web-databases, leitura de desenhos técnicos, diagramas 
elétricos/hidráulicos, diagrama de blocos;  
-Utilização de ferramentas manuais, como: alicate de freno, torquímetros, etc.  
***Inicialmente este funcionário será contratado como Terceiro pela Novo TempoRH.  
 
Interessados deverão enviar currículo para: camila@novotemporh.com.br 
 
Atenciosamente,  
Camila Bonci 
 
 
 
GERENTE DE PRODUTOS - MARKETING SERVICES 
 
 
Busco um profissional diferenciado para ocupar a posição de "Gerente de Produtos - Marketing Services" 
em empresa multinacional, que oferece ótimas condições de trabalho e de desenvolvimento profissional, 
sediada em São Paulo (capital). 
Fiquem à vontade para indicarem pessoas da sua confiança profissional, porém conto com vossa discrição 
e parcimônia na divulgação da vaga. 
 
Requisitos: 
 
* Mínimo de 5 anos de vivência em função semelhante 
* Domínio pleno das disciplinas de Marketing Analítico: DBM, CRM, CVM, Segmentação de Mercado, 
Modelagem Preditiva, GeoMarketing e Data Intelligence 
* Experiência em gestão integral do ciclo de vida de produtos: definição da proposição de valor, desenho 
(estratégico, tático e operacional) da solução, estabelecimento e gestão de métricas de desempenho, 
construção de roadmap (correções, melhorias e inovações) do produto e controle orçamentário 
* Auto-propulsão, capacidade de inovação, orientação para resultados, senso de responsabilidade, 
maturidade e comprometimento * Inglês avançado (será testado) 
 
Compensação: 
 
* Salário fixo (CLT) 
* Participação nos Resultados (PPR) 
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* Plano de Saúde 
* Plano Odontológico 
* Previdência Privada 
* Ticket-Refeição 
* Ótimo Ambiente de Trabalho 
* Interação Internacional (Empresa atua em mais de 40 países) 
* Oportunidades de Desenvolvimento Contínuo e Progressivo 
 
Enviar CV com informação de pretensão salarial (obrigatória) para dahbliu@gmail.com 
 
 
 
GERENTE DE CONTROLADORIA P/ ATALLA 
 
Reportando-se ao CEO do Grupo, suas principais atribuições serão: 
 
- Consolidar e elaborar reporte gerencial das demonstrações financeiras do grupo; 
- Auxiliar na elaboração de reportes nas unidades operacionais; 
- Elaborar projeções de curto, médio e longo prazo (Budget/Forecast); 
- Coordenar as ações das equipes de Finanças, Contabilidade e Tesouraria; 
- Participar do planejamento tributário e fiscal da companhia; 
- Efetuar a gestão de fluxo de caixa / contas a pagar e receber; 
- Garantir a implementação e melhoria de controles internos; 
- Prestar atendimento a auditorias nas unidades, quando requerido; 
- Auxiliar na implementação do ERP. 
 
Perfil / Requisitos: 
 
Formação em Ciências Contábeis, Administração ou Economia, com ampla experiência em contabilidade 
e custos, com foco em consolidação e reportes gerenciais. Perfil hands on, com orientação para resultados 
completam o perfil. 
 
Currículos para: rh@atalla.com.br 
 
Eduardo Faria 
Recursos Humanos 
Grupo Atalla 
Tel.: (11) 3350-2500 
Fax: (11) 3350-2569 
e-mail: eduardo.faria@atalla.com.br 
 
 
 
SUPERVISOR DE TRANSPORTES – JUNDIAÍ 
 
Interessados devem encaminhar o currículo para carolinagouveia@ascendrh.com.br 
  
 
Nosso cliente é uma multinacional do segmento farmacêutico.  
 
Subordinado ao Gerente de Distribuição, o Supervisor de Transportes terá como desafios:  
 
- Inicialmente, melhorar o nível de serviço da área. Hoje há um índice de 83% de erro zero e muitas 
reclamações.  
- Gerenciar custos, atualmente sem qualquer controle.  
- Estimular e orientar subordinados a terem uma contribuição mais analítica no trabalho.  
- Garantir a fidelidade da entrega nacional dos produtos aos clientes.  
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Experiência e Conhecimentos necessários:  
 
- O profissional deve ter trabalhado com empresas de movimentação intensiva (alimentos, farmacêutica, 
química), na área de transportes.  
- Estar há 2 anos em função de Supervisão.  
- Visão de negócios e participação na definição e implantação da estratégia de distribuição e transportes.  
Controle e definição de KPI's da área e do operador logístico.  
- Controle de custos e despesas com os fornecedores, validação de faturamento do operador logístico, etc.  
- Sólida experiência em gestão de contratos com fornecedores, identificação de novos fornecedores e 
parcerias de trabalho.  
- Conhecimentos sobre alguma metodologia de gestão de projetos (não é necessária qualquer 
certificação).  
- Conhecimentos de logística (desejável).  
- Excel avançado.  
ERP (SAP, JDEdwards, BPICS, Oracle, Datasul, Microsiga)  
 
Local de trabalho: Jundiaí, disponibilidade para viagens  
 
Formação:  
Administração de Empresas ou Engenharia de Produção. Outras áreas de conhecimento serão 
consideradas, quando a experiência se sobrepuser à formação.  
 
Idioma estrangeiro: Inglês intermediário  
lucia.biancardi@terra.com.br 
 
 
Interessados devem encaminhar o currículo para carolinagouveia@ascendrh.com.br 
 
 
 
COMPRADOR PLENO DE EMBALAGENS INDUSTRIAIS E MATERIAL PROMOCIONAL 
 
A Novo TempoRH está trabalhando uma oprtunidade para COMPRADOR PLENO DE EMBALAGENS 
INDUSTRIAIS E MATERIAL PROMOCIONAL para multinacional de grande porte situada em 
Guararema/SP:  
*Superior Completo;  
*Inglês fluente;  
*Experiência na área de compras de Embalagens Industriais e Materiais promocionais (diferencial);  
*Domínio do pacote Office, principalmente Excel;  
*Conhecimento de SAP é um diferencial.  
 
Interessados devem enviar o currículo para: camila@novotemporh.com.br 
 
Atenciosamente,  
Camila Bonci.  
camila_bonci@yahoo.com.br 
 
 
 
 
SUPERVISOR DE SERVIÇOS E PEÇAS – TOP SERVICE – RJ 
 
Requisitos: Superior em Engenharia; desejável pós-graduação em Administração. Vivência no segmento 
de pós-vendas e serviços. Inglês Fluente. Excel Intermediário. Vivência com Gestão de Equipes. 
Atividades: Assegurar a satisfação do Consumidor maior ou igual a meta Top Service nos atendimentos 
realizados dentro e fora da garantia bem como com os demais indicadores da operação e orçamento. 
Garantir que a operação cumpra todos os processos, atendimentos, lay out e organização. Garantir 
produtividade da equipe técnica interna e externa. Garantir o alcance dos indicadores de performance e 
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resultados. Implementação de ações para melhoria da qualidade dos serviços, aumento da produtividade 
técnica, aumento das vendas de peças e acessórios no varejo. Coordenar atendimentos e reparos. Enviar 
periodicamente á áreas de engenharia informação dos produtos em campo, não-conformidades e 
sugestões de melhorias em produtos e processos. Elaborar e acompanhar Budget de sua área. 
Administrar quadro de pessoal. Fazer gestão e desenvolvimento da equipe. Participação de projetos junto 
com outras áreas promovendo melhorias. Controlar a operação. Contratos e fornecedores. 
Interessados enviar currículo para caroline@apriorirh.com.br e cadastrar na vaga no site 
www.apriorirh.com.br 
 
 
 
GERENTE INDUSTRIAL E GERENTE DE LOGÍSTICA P/ SUL DE MG 
 
Tenho uma oportunidade para Gerente Industrial e Gerente de Logística,para uma indústria do setor 
automotivo localizada no Sul de Minas Gerais.Gostaria de saber se tem alguma indicação para a vaga.  
 
Josilene Guersoni  
Recrutamento  
Autêntica Recursos Humanos  
(35)9835-7108 
josillennemg@hotmail.com 
 
 
 
GERENTE COMERCIAL 
 
A APEX EXECUTIVE SEARCH, empresa sediada em Joinville-SC com atuação nacional e forte presença 
no Sul do país, é especializada no atendimento a pessoa jurídica, prestando ASSESSORIA para empresas 
de médio e grande porte, nacionais e multinacionais. 
Nosso trabalho se concentra no desenvolvimento de quatro subsistemas de recursos humanos como: 
projetos de EXECUTIVE SEARCH, EXECUTIVE COACHING, ASSESSMENT e OUTPLACEMENT, sendo 
todos, serviços dirigidos para cargos estratégicos: presidentes, diretores, gerentes, técnicos de nível 
superior e especialistas. 
 
Para maiores informações acesse nosso site www.apexexecutive.com.br 
 
No momento estamos trabalhando uma oportunidade para GERENTE COMERCIAL, para atuar em 
Empresa em Santa Catarina. 
 
Perfil: 
· Formação em Engenharia, preferencialmente Mecânica; 
· Pós-Graduação será diferencial; 
· Experiência em negociações com Indústrias do setor Automotivo. 
· Experiência em negociações internacionais; 
· Vivência em Planejamento Estratégico; 
· Profissional “hands on” e firme na tomada de decisões; 
· Japonês Fluentes; 
· Residir em Santa Catarina; 
· Total disponibilidade para viagens. 
 
Apreciaríamos a indicação de profissionais de sua rede de relacionamentos, que estejam dentro deste 
perfil. Para tanto, fique a vontade em repassar meus contatos a quem julgar interessante ou, se preferir, 
nos encaminhe suas indicações para que possamos contatar.  
 
Yumi Meireles Suzuki 
Consultora 
www.apexexecutive.com.br 
(47) 3026-2727 
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DIVERSAS VAGAS NA COCA-COLA FEMSA 
 
Temos diversas vagas. Por favor divulguem para os seus contatos e amigos:  
 
GERENTE DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS;  

GERENTE DE RH (GENERALISTA)  

COORDENADOR DE RH (ADM. DE PESSOAL)  

ANALISTA DE RH (ADM. DE PESSOAL)  

ESPECIALISTA DE CONTROLADORIA  

SECRETÁRIA EXECUTIVA BILINGUE  

COORDENADOR DE TRADE MARKETING  

ANALISTA DE TRADE MARKETING PLENO  

MOTORISTA DE DIRETORIA  

ANALISTA FISCAL SENIOR  

COORDENADOR DE TREINAMENTO (COMERCIAL E INDUSTRIAL)  

ANALISTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO SENIOR  

 
Local de Trabalho: SP  
 
Os interessados deverão enviar o cv para larissazalewski.andrade@kof.com.mx 
  
Larissa Zalewski  
Coca Cola FEMSA 
 
 
 
SPJOBS 
 
Centralização de Vagas: Aqui temos as melhores vagas, todas segmentadas por: 
Área de Atuação: Tecnologia, Administrivo, Comercial, Jurídica, Saúde, Indústria e Serviços. 
E por Região: Centro SP, Grande ABC, Zonas Norte, Sul, Leste, Oeste, Litoral, Campinas, Guarulhos, etc. 
Vagas por Email: Cadastre-se e receba informativos semanais Gratuitamente em seu Email! 
Atualizações Diárias! 
Se nosso serviço lhe interessar, visite nosso site e cadastre-se ! 
Caso esta mensagem nõo lhe foi útil, favor desconsiderar, este email não será enviado novamente.  
Atenciosamente, Equipe SPJobs 
http://spjobs.gruposwr.com.br/ 
 
 
 
OPORTUNIDADES NA VALE 
 
Venha trabalhar numa empresa de ponta, e tenha uma carreira e um salário atraente. 
 
Visite : http://www.vale.com/pt-br/carreiras/oportunidades-na-vale/paginas/default.aspx 
 
Lembre-se : a Vale valoriza o profissional 
 
 
 
NMHG BRASIL ESTÁ SELECIONANDO UM (A) PROFISSIONAL PARA O CARGO DE SUPERVISOR 
DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

mailto:larissazalewski.andrade@kof.com.mx
http://spjobs.gruposwr.com.br/
http://www.vale.com/pt-br/carreiras/oportunidades-na-vale/paginas/default.aspx


 

 

 
A NMHG Brasil está selecionando um (a) profissional para o cargo de Supervisor de Planejamento e 
Logística Internacional com as seguintes características:  
Formação superior completa em Engenharia de Produção ou Mecânica,  
Fluência no idioma inglês,  
Significativa vivência na área de Supply Chain em empresas do segmento metal/mecânico,  
Bons conhecimentos sobre o processo de planejamento e programação de materiais produtivos para 
atender a necessidade da Produção,  
Necessária experiência na implantação dos módulos PP e MM do SAP,  
 
O (a) profissional em questão será responsável pelo planejamento e programação de materiais produtivos 
e assegurar a acuracidade dos estoques da empresa através de inventário rotativo e estoques visuais.  
 
A empresa oferece atrativo pacote de remuneração e benefícios inerente a empresa multinacional de 
porte.  
 
Os interessados devem contatar Luiz Everardo através do e mail luiz.everardo@nmhg.com 
 
Luiz Everardo Muezerie 
 
 
 

FINAL DAS OPORTUNIDADES ENVIADAS POR MARCOS MINORU 
 

 

PAULO MENZE 
 
COORDENADOR DE COMPRAS 
 
Estou com uma oportunidade para Coordenador de Compras de Material Direto na Continental (Freios) em 
Varzea Paulista (Jundiaí). Necessariamente deve ter experiência nas seguintes commodities: Estampados, 
Usinados, Fundidos, Borracha, Plasticos, Ferro Gusa e Ligas, Fixação, Material de Atrito e Forjados, e 
principalmente no Gerenciamento de Pessoas.  
O PVO é da ordem de BRL 500 Milhões e estará sob a responsabilidade desta pessoa. Esta função se 
reportará diretamente a mim.  
Peço aos interessados que me enviem CVs no e-mail rogerio.bergh@continental-corporation.com 
 
 
VAGAS PARA ZONA NORTE EM REDE DE SUPERMERCADO 
 
Consultor de Vendas 
R$ fixo+ comissão .  
Irá prospectar clientes e fazer visitas como Empresas e Condomínios para a venda do Cartão da rede do 
mercado 
Dominar o computador. Experiencia anterior na área. 
Horário comercial - das 8hs - 17:30hs de segunda a sexta 
Residir na ZN ou Guarulhos 
  
ANALISTA FINANCEIRO 
Experiência e formação em contábeis. Ser de fato um contador e ter experiência. 
Salario a combinar 
Horário comercial - das 8hs - 17:30hs de segunda a sexta 
Residir na ZN ou Guarulhos 
 
GERENTE DE FRENTE DE CAIXAS 
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Experiência na função, como responsável pela frente de caixas. R$1.800,00. Horário - Cargo de confiança 
e disponibilidade para finais de semana e feriados.  
  
COMPRADOR 
Trabalhar com pretensão salarial - r$1.800,00. Alguém com experiência na função, de preferencia em 
produtos semelhantes ou de supermercado. Alguém que tenha domínio do computador, que traablhe com 
sistema integrado e faça análise e palnejamento da compra. Horário Comercial. 
  
Benefícios: Refeitório no local, VT, Plano de Saúde, Plano Odontológico. Tem alguns convênios com 
desconto em folha e desconto nos serviços - cabelereiro / cartão ourinhos/ farmácia. 
  
Interessados encaminhar CV com pretensão salarial e mencionar no titulo da vaga para 
selecao2@hotmail.com 
 
 
 
DIVERSAS VAGAS 
 
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
FORMAÇÃO 
Ensino Médio -  Técnico em Segurança do Trabalho completo. 
 Desejável Ensino Superior.  
  
EXPERIÊNCIA 
Atuação mínima de  5 anos como Técnico em Segurança do Trabalho, sendo pelo menos 2 deles em 
empresas de Call Center. 
  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Normas Regulamentadoras (NRs) 
Gestão de Ambulatório Médico 
Brigada de Incêndio 
CIPA 
Ergonomia 
Desejável conhecimento em Sistemas da Qualidade, desenho de fluxos e definição de procedimentos 
  
RESPONSABILIDADES 
Aperfeiçoar e implementar ações, processos e procedimentos referentes à Segurança do Trabalho 
Acompanhar junto aos fornecedores a realização de PPRA, PCMSO e demais laudos 
Acompanhar acidentes e emitir CAT 
Definir e implantar ações preventivas 
Contribuir para o processo de integração de novos colaboradores 
Identificar as necessidades de ajustes em relação à ergonomia 
  
Benefícios: Assistência Médica; Assistência Odontológica; Vale-refeição;  Vale-transporte;  Seguro de 
Vida; Auxílio Creche e Empréstimo Consignado. 
  
Local de trabalho: Av. Indianópolis – próximo ao Metrô São Judas. 
  
CVs com pretensão salarial para selecao@veganet.com.br, indicando no campo assunto a sigla 
“Segurança”. 
 

 
ANALISTA PROGRAMADOR C 
  
Experiência no desenvolvimento de sistemas utilizando linguagem C. 
Desejável conhecimentos em C# ou Java. 
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Inglês Intermediário. 
  
Contratação: PJ  
Benefícios: Assistência Médica, Vale-Refeição e Estacionamento 
Prazo: indeterminado 
Local: Chácara Santo Antônio (São Paulo/SP) 
 
ARQUITETO DE SOFTWARE 
  
Experiência em arquitetura de software, preferencialmente .Net. 
Conhecimento no desenvolvimento de sistemas em C/ C++. 
Conhecimentos em análise de requisitos e métricas. 
Inglês fluente. 
Disponibilidade para viagens. 
  
Contratação: PJ  
Benefícios: Assistência Médica, Vale-Refeição e Estacionamento 
Prazo: indeterminado 
Local: Chácara Santo Antônio (São Paulo/SP) 
  
ANALISTA PROGRAMADOR .NET/ C# 
  
Experiência em desenvolvimento de sistemas .Net/C#. 
Conhecimento em Banco de Dados SQL Server ou Oracle. 
Desejável conhecimento em Java. 
Inglês intermediário para escrita e leitura. 
  
Contratação: PJ  
Benefícios: Assistência Médica, Vale-Refeição e Estacionamento 
Prazo: indeterminado 
Local: Chácara Santo Antônio (São Paulo/SP) 
  
PROGRAMADOR .Net/ VB 
  
Experiência no desenvolvimento de sistemas em Asp.Net e Visual Basic. 
Contratação: PJ  
Prazo: indeterminado 
Local: Americana/SP 
  
ANALISTA PROGRAMADOR 
  
Experiência em programação utilizando Visual Studio 2005/2008 e SQL Server 2005. 
Desejável conhecimento em Telerik. 
  
Contratação: PJ  
Benefícios: Cesta Básica, refeitório e 15 dias de férias 
Prazo: indeterminado 
Local: Barueri/SP 
 
Cristiane Lima 
Recursos Humanos 
Projeto Maior Inteligência & Tecnologia 
Fone:+55(11) 3594-5113 
Fax : +55(11) 3594-5144  
cristiane.lima@projetomaior.com.br 
www.projetomaior.com.br 
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Estou recrutando uma ASSISTENTE DE RH / SOCIAL com as seguintes características: 
  
Sexo – Feminino 
Idade – 30 à 45/50 anos 
Formação – Serviço Social 
Experiência – Toda área de benefícios a funcionários, visitas a afastados e hospitalizados, etc  
Salário – 2.000,00/3.000,00 
Horário de trabalho – 7:00 às 16:48hs (porém com disponibilidade de horário) 
Necessita ter CNH e carro próprio 
  
Maristela Matiusso 
Gestão de Pessoal 
maristela.matiusso@uniforja.com.br 
(11) 4057-5849 
7+55 (11) 4051-1999 
Rua São Nicolau, 210, Centro - Diadema – SP – Cep: 09913-030 
 

 
ANALISTA DE ADM. PESSOAL 
  
Requisitos 
  
- Formação superior completa   
- Excel avançado é indispensável 
- Profissional com sólido conhecimento em rotinas de Departamento Pessoal e benefícios.  
- Desejável conhecimento do sistema TOTVS / Protheus 
 
Atividades 
  
Atividades analíticas e operacionais, tais como:  
- cadastro, rateio, benefícios, rotinas do departamento pessoal, (folha de pagamento, encargos, rescisões, 
férias, homologação e preposto). 
- melhoria de processos internos e novos projetos. 
  
Benefícios 
 
Assistência Médica 
Assistência Odontológica 
Seguro de Vida 
Vale refeição 
Vale transporte 
Auxílio Creche 
Empréstimo Consignado 
  
Local de Trabalho 
Av. Indianópolis, 2950 – Planalto Paulista 
CVs com pretensão salarial para selecao@veganet.com.br, indicando no campo assunto o título da 
posição. 
  

 
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES 
  
MISSÃO: Gerir a equipe de Operadores de Telemarketing, desenvolvendo, mobilizando e direcionando o 
grupo rumo ao atingimento das metas de vendas e qualidade. 
 
PAPEL E RESPONSABILIDADES: 
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- Acompanhar a equipe no desenvolvimento das atividades diárias, apresentando orientações, 
direcionamento e informando a meta a ser conquistada. 
- Motivar a equipe na constante busca pelos resultados. 
- Desenvolver os profissionais através de monitorias  e aplicação de feedbacks. 
- Realizar campanhas motivacionais. 
- Acompanhar, medir e cumprir metas de produção, turn over e absenteísmo. 
- Analisar relatórios. 
- Administrar conflitos. 
- Fazer cumprir as normas internas. 
- Transmitir para a equipe todas as informações institucionais relevantes para este público 
  
PRÉ- REQUISITOS:  
  
- 2º Grau completo. Preferencialmente cursando superior. 
- Usuário de informática – Pacote Office e Internet 
- Experiência mínima de um ano como Líder / Supervisor de equipes de Call Center  ou como Back Up da 
Supervisão. 
  
PERFIL PESSOAL:  
  
- Facilidade no relacionamento interpessoal 
- Alto nível de energia 
- Senso de urgência 
- Comprometimento 
- Disponibilidade para aprender e ensinar 
- Perseverança 
- Dedicação 
- Determinação. 
 
Remuneração 
R$1.300,00 + variável 
  
Benefícios: 
 
Assistência Médica   
Assistência Odontológica 
Seguro de Vida   
Vale-transporte 
Vale-refeição  
Auxílio Creche 
Convênio Universidade 
Empréstimo Consignado 
  
Oferecemos um excelente ambiente de trabalho e reais oportunidades de crescimento profissional. 
  
CVs com pretensão salarial para selecao@veganet.com.br, indicando no campo assunto a sigla 
“SUPERVISÃO” 
 

  
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 
  
FORMAÇÃO 
Ensino Médio -  Técnico em Segurança do Trabalho completo. 
 Desejável Ensino Superior.  
EXPERIÊNCIA 
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Atuação mínima de  5 anos como Técnico em Segurança do Trabalho, sendo pelo menos 2 deles em 
empresas de Call Center. 
  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Normas Regulamentadoras (NRs) 
Gestão de Ambulatório Médico 
Brigada de Incêndio 
CIPA 
Ergonomia 
Desejável conhecimento em Sistemas da Qualidade, desenho de fluxos e definição de procedimentos 
  
RESPONSABILIDADES 
Aperfeiçoar e implementar ações, processos e procedimentos referentes à Segurança do Trabalho 
Acompanhar junto aos fornecedores a realização de PPRA, PCMSO e demais laudos 
Acompanhar acidentes e emitir CAT 
Definir e implantar ações preventivas 
Contribuir para o processo de integração de novos colaboradores 
Identificar as necessidades de ajustes em relação à ergonomia 
  
Benefícios: Assistência Médica; Assistência Odontológica; Vale-refeição;  Vale-transporte;  Seguro de 
Vida; Auxílio Creche e Empréstimo Consignado. 
  
Local de trabalho: Av. Indianópolis – próximo ao Metrô São Judas. 
  
CVs com pretensão salarial para selecao@veganet.com.br, indicando no campo assunto a sigla 
“Segurança”. 
  

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO   
  
Requisitos 
  
Ensino médio completo 
Formação técnica em Enfermagem do Trabalho 
Conhecimentos de informática: Word, Excel, Internet e E-mail 
Experiência mínima de 06 meses na função, preferencialmente em empresas com mais de 1.000 
funcionários 
Disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado 
  
Principais atribuições 
  
Atendimento de emergência aos funcionários - prestação de primeiros socorros  
Encaminhamento de funcionários para atendimento médico especializado em Hospitais e Clínicas Médicas 
Realização de medicações conforme prescrição médica 
Registro em sistema de exames médicos admissionais, demissionais e periódicos 
Controle de medicamentos e materiais de primeiros socorros 
Organização de arquivos de fichas clínicas 
Controle de atestados médicos  
  
Benefícios 
Assistência Médica   
Seguro de Vida   
Vale-transporte 
Vale-refeição  
Auxílio Creche 
Convênio Universidade 
  



 

 

  
Disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 15h às 21h e sábados alternados das 10h às 
16h. 
  
Oferecemos um excelente ambiente de trabalho e reais oportunidades de crescimento profissional. 
  
CVs com pretensão salarial para selecao@veganet.com.br, indicando no campo assunto a sigla 
“Enfermagem” 
 

 
ANALISTA FINANCEIRO PLENO  
 
 
Empresa Multinacional Americana de grande porte do segmento de Serviços. 
 
Principais atividades:  
Estruturar e suportar time de Planejamento nos principais processos de FP&A: Budget, Forecast e 
Fechamento (elaboração de schedules, templates padrões,   fluxograma/documentação dos processos. 
Elaboração/atualização de todos os templates pertinentes aos processos de Fechamento, Forecast e 
Budget definidos pela Corporação.  
Responsável pela revisão de Budget, Forecast e pelo acompanhamento/drill down do Actual das principais 
linhas de OPEX:  Payroll/Headcoun, Data Acquisition, IT, Marketing etc. 
Atualização mensal do management reporting com os principais KPI' do negócio e entendimento das 
relações de causa/efeito com demais pares.   
 
Formação: Administração de Empresas / Contabilidade / Economia 
 
ANALISTA DE BENEFÍCIOS E REMUNERAÇÃO SÊNIOR  
 
Empresa Multinacional Americana de grande porte do segmento de Serviços. 
Formação: Administração de empresas  / Economia 
 
 
ESTAGIÁRIO DE RECURSOS HUMANOS  
 
Empresa Multinacional Americana de grande porte do segmento de Serviços. 
 
Principais atividades:  
Suporte nos processos de Recrutamento e Seleção; 
Acompanhamento das vagas junto as Consultorias 
Suporte nos treinamentos internos 
Suporte nos programas de desenvolvimento 
Rotina geral de Recursos Humanos 
 
Cursando: 2º ou 3º ano de Administração de empresas 
Imprescindível: Estudar no período noturno / Inglês Fluente 
Interessados enviar currículo para: 
roberta.marino@equifax.com.br 
 
Roberta Marino  
Recursos Humanos  
Equifax Brasil  
Tel: +55 11 3016-6984  
roberta.marino@equifax.com.br 
www.equifax.com.br 
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 WEB DESIGNER 
 
     Profissional -  Mínimo de 03 anos comprovados em desenvolvimento de Websites utilizando as 
ferramentas Photoshop, Flash e HTML  . 
     Desenvolvimento de Websites, tratamento de imagens, criação de ilustrações e ícones, banners e 
animações em flash. 
     Para Alto de Pinheiros – São Paulo – período integral (segunda a sexta-feira) 
     Possibilidades de contratação CLT ou PJ. 
     Interessados encaminhar currículo com pretensão salarial e, se possível, portifólio on-line para 
rh@omnion.com.br 
 
 
Valéria Vasconcelos 
Recursos Humanos 
http://www.omnion.com.br 
 

 
ASSISTENTE CONTÁBIL 
  
Atuar com lançamento, separação e classificação de NFS, conferir notas fiscais, calcular imposto 
ICMS/ST, gerar guia de imposto ICMS/ST, lançamentos dos impostos no sistema, gerar PIN, arquivar 
documentos, verificar legislações, tirar dúvida dos clientes, tirar dúvidas do comercial, alterações de 
cadastros, de TES no sistema.  
  
Experiência em lançamento, separação e classificação de NFS.  
Ensino Superior cursando em Ciências Contábeis.  
 Regime de contratação:CLT (Efetivo)  
 Horário: Integral, de segunda a sexta - Fácil acesso a Vila Mariana 
 Salário: R$ 1.100,00  

Benefícios:Assistência Médica / Assistência Odontológica, Tíquete-refeição, Vale-transporte  
  
Interessados enviar o cv para taise.baleeiro@gamaitaly.com.br 
  
Taise Baleeiro 
RH- Seleção e Treinamento 
+55 11 5593-7482 
Skype: taise.baleeiro.gamaitaly 
www.gamaitaly.com.br 
 

 
ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO - URA 
  
Formação: 
•           Superior Completo ou Cursando. 
  
Idiomas: 
•           Inglês Avançado 
  
Conhecimento / Experiências: 
  
•           Noções de Gerenciadores de Banco de Dados (Administração e Desenvolvimento de Querys). 
•           Conhecimentos de Telefonia – E1 / ISDN / R2. 
•           Conhecimentos em Equipamentos de Telecom (URA, PABX, CTI). 
•           Conhecimentos em desenvolvimento em aplicações de URA e /ou linguagens de programação 
(.NET/JAVA). 
  
Descrição das atividades: 
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•           Instalação e configuração de servidores Windows / Linux em rede de computadores.  
•           Instalação e configuração de softwares de gerenciamento de URA / IVR, análise de logs de 
sistema e de aplicações. 
•           Implantação e Suporte a Aplicações e Equipamentos de URA. 
•           Desenvolvimento de aplicações de URA para atendimento automático de chamadas e 
desenvolvimento de aplicativos/serviços de integração. 
  
Aos profissionais interessados, favor enviar e-mail para Luciana Lumi – Luciana.lumi@wittel.com 
– cód URA 
  
 
Cláudia Santo 
Recursos Humanos 
Wittel  
  

  
GESTOR DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 
Salário: R$ 5.500,00 + PMR  
Nacionalidade: Européia Porte:  Grande  
Área:  Agribusiness Localização: SJ Rio Preto  
Requisitos:  Curso Superior completo e 5 anos de experiência em Recrutamento e Seleção de Executivos, 
Gerentes, nível médio e operacional, bem como Programas de Trainee. Com inglês. Desejável vivência no 
segmento industrial/manufatura. Com disponibilidade de mudança para a região de São José do Rio Preto.  
E-mail: gselagri@benvegnu.com.br 
 
Glaucia T. Benvegnú 
glaucia@benvegnu.com.br 
BENVEGNÚ CONSULTORIA DE RH 
(11)-5523-5057 
visite nosso site: www.benvegnu.com.br 
 

 
 AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 
local: Bairro Aclimação 
Salario: R$ 800,00 + VT +VR +AM+PLR 
  
·         Atuar controle de benéficos, vale transporte, vale refeição, cartão de ponto, entre outras atividades 
pertinentes a área.  
·         Experiência em controle de benéficos e cartão de ponto.  
·         Ensino Médio completo.  
·         Conhecimento na rotina de departamento pessoal. Conhecimento no sistema. 
  
 Favor encaminhar CV com pretensão salarial para: rh@onodera.com.br 
  
Vivian do Vale 
Gestão de Recursos Humanos 
rh@onodera.com.br 
Onodera Estética 
Rua Muniz de Souza, 1.272  
Aclimação São Paulo.SP 
Tel. 55 (11) 3277.5585 
Fax. 55 (11) 3277.2363 
www.onodera.com.br 
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CONSULTOR DE VENDAS 
R$1.200,00 + comissão . Irá prospectar clientes e fazer visitas como Empresas e Condomínios para a 
venda de Cartão. 
Horário comercial - das 8hs - 17:30hs de segunda a sexta 
Residir na ZN ou Guarulhos 
  
ANALISTA FINANCEIRO 
Experiência e formação em contábeis. Ser de fato um contador e ter experiência. 
Horário comercial - das 8hs - 17:30hs de segunda a sexta 
Residir na ZN ou Guarulhos 
  
  
GERENTE DE FRENTE DE CAIXAS 
Experiência na função, como responsável pela frente de caixas. R$1.800,00. Horário - Cargo de confiança 
e disponibilidade para finais de semana e feriados.  
  
COMPRADOR 
Trabalhar com pretensão salarial - r$1.800,00. Alguém com experiência na função pouca experiência 
REsidir na ZN ou Guarulhos 
  
FATURISTA 
Para região do Tamboré 
Formado em ciencias contabeis, adm ou logistica 
atuar em controle e emissao de notas fiscais eletronica, emissao de pin, conhecimentos em word e excel. 
salario 1500,00 + beneficios inicio imediato 
 
AJUDANTE GERAL 
1 grau completo com ou sem experiencia 
R$570,00 + beneficios 
local de trabalho: Aclimação 
segunda a sexta das 16:00 às 22:00 e sábado das 08:00 às 12:00 
 
AUXILIAR DE LIMPEZA 
Local de trabalho: Centro 
experiencia anterior na area 
salario R$ 680,00 + beneficios 
horario das 11:00 Às 20:00hs 
  
Encaminhar CV para selecao2@attrh.com.br 
 

 
SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA 
 
A Captativa é uma consultoria de Recursos Humanos que busca e seleciona profissionais da área da 
saúde. Para maiores informações acessem o site www.captativa.com.br 
 
Segue vaga em aberto,  
Vaga: Supervisor de Educação Corporativa 
  
- Experiência em educação corporativa, gestão de projetos metodologia PMI (desejável) e gestão do 
conhecimento; 
- Experiência em áreas voltadas para desenvolvimento humano, treinamentos e afins; 
Superior completo; 
- Experiência em Gestão de Equipes. 
  
Descrição das atividades: Atuará atendendo, acompanhando e analisando as demandas da empresa no 
estado e na capital no que tange treinamentos;  
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Executará atividades que tenham relação direta com os projetos que atua; 
Coordenará reuniões com fornecedores, gestores, técnicos e equipes de projetos (incluindo a atividade de 
registro, providências e relatórios).  
Apresentará os projetos e conteúdos relacionados à Educação Corporativa para públicos diversos.  
Local de trabalho: São Paulo 
  
Interessados enviar o currículo para: rh@captativa.com.brou através do site www.captativa.com.br com 
pretensão salarial E COLOCAR NO ASSUNTO O TÍTULO DA VAGA.  
 
Viviane Pelegrino 
Recursos Humanos 
Viviane.pelegrino@captativa.com.br 
 
 
 
Empresa Multinacional do ramo Automotivo - São Bernardo do Campo - SP 
 
CONTROLLER CORPORATIVO, 
 
Atividades:  
tuar na área de Controladoria Industrial, com foco em análises e cálculos para o custeio dos produtos 
atuais e futuros da empresa. Participação nos processos contábeis da empresa, na elaboração de 
projeções e no follow-up de resultados projetados e realizados 
 
Salário: a Combinar 
 
Benefícios: Fretado ou Estacionamento+Restaurante no Local+Assist Médica+Assist 
Odontológica+Convênio Farmácia+Clube+Participação dos lucros+Seguro de Vida 
 
Idioma: Inglês e Espanhol - Avançados 
 
Horário: Das 8h30 às 17h30  
 
****Disponibilidade para realizar viagens para as filiais no exterior**** 
 
Interessados devem encaminhar currículos para: adriana.silva@luandre.com.br 
 
 
SUPERVISOR DE SEGURANÇA 
 
Exigivel: 
Vivência de no minino 5 anos em processo de segurança patrimonial e do trabalho. Experiência com 
Auditoria e revisão de processos, na área de Logística. Supevisionará uma equipe de fiscais, contratados 
da empresa e terceiros. 
 
Local de trabalho:São Bernardo do Campo – SP 
 
Escolaridade:Curso Superior em Administração, Gestão de Processos ou Gestão de Segurança. 
 
Desejável:Excel e Inglês. 
 

Aos interessados, solicito que encaminhe currículo para o e-maill: marina.petri@lojasrenner.com.br com 
pretensão salarial até dia 01/04/2011. 
Importante ter flexibilidade de horário para trabalhar. 
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AUDITOR JUNIOR 
 
Formação superior (acima de 1 ano) em contabilidade, administração ou economia;  
Vivência comprovada em auditoria interna (mínimo de 1 ano)  
Excel avançado - Pacote Office  
Conhecimentos em conceitos contábeis, área financeira, estoques, departamento pessoal.  
  
Vivência nas seguintes áreas: 
Elaboração de relatórios de auditoria;  
Aplicação de testes através de papéis de trabalho  
interpretação de fluxogramas e processos operacionais;  
  
A empresa é uma holding de grande porte, de estrutura familiar. Localiza-se na região do centro, próximo 
ao metrô República.  
  
Os interessados deverão encaminhar currículo para ingrid@trt.socicam.com.br 
 
 
 
Estamos com vagas urgentes para OPERADORES DE INJETORAS PLÁSTICAS, com experiência. 
R$ 798,60 
Beneficios: VT + VA 
Segunda a sexta, com disponibilidade para turnos 
Facil acesso para Cumbica - Guarulhos. 
  
Interessados, comparecer com duas copias do curriculo e a CTPS na Av Tiradentes 1601 - próximo a 
Caixa Econômica Federal e falar com Camila. 
  
Contamos com suas indicações e divulgação. 
  
Paula L. Rosa 
Psicóloga - Deptª R&S / Comercial 
(11) 24405102 - 2440-9534  - 9626-0859 corporativo 
paula@novavisaoempregos.com.br 
Av Tiradentes, 1583 - Macedo - Guarulhos 
www.novavisaoempregos.com.br 
 
 
 
ESTAGIÁRIO DE PMO 
  
Conhecimentos em MS Project (PMI), gestão de Projetos; 
Auxilio no acompanhamento dos projetos junto aos coordenadores e Net Project; 
Auxilio nas agendas dos consultores; 
Auxílio fechamento dos relatórios de pagamento dos consultores; 
Contato com clientes para auditoria dos projetos; 
Atualização dos status dos projetos juntos aos coordenadores para reunião de diretoria.   
  
Experiência: Vivencia em escritório de projetos (PMO), gestão de cronogramas e acompanhamento de 
projetos, indicadores, elaboração de planos de comunicação, gestão de equipes (já deve ter tido 
experiência em cargos de liderança).  
Regime de contratação: CLT 
Salário: Negociar + Benefícios (VR 15,00 por dia, VT,  Assistência Médica) 
Atuação em São Caetano do Sul  
  
  
PROMOTORA DE VENDAS DE SOFTWARE E LICENÇAS.  
  

mailto:ingrid@trt.socicam.com.br
mailto:paula@novavisaoempregos.com.br
http://www.novavisaoempregos.com.br/


 

 

Atuara com vendas diretas de software de gestão (Microsiga/Protheus). 
  
Regime de contratação: CLT 
Salário: 765,00 + Benefícios (VR 15,00 por dia, VT,  Assistência Médica) 
Atuação em São Caetano do Sul  
  
  
INSTRUTOR DE PROTHEUS  
  
Ministrar treinamento para os clientes no modulo de RH do Protheus. 
  
Regime de contratação: Free Lancer 
Salário: R$ 30,00 a hora aula + Alimentação  
Atuação em São Caetano do Sul  
  
  
PROGRAMADOR ADVPL 
  
Atuar com customizações dentro do sistema Microsiga/Protheus,   
  
Regime de contratação: CLT 
Salário: A Combinar + Benefícios (VR 15,00 por dia, VT,  Assistência Médica) 
Atuação em São Caetano do Sul  
  
  
CONSULTOR MICROSIGA 
  
Atuar nos clientes fazendo implantação do sistema Microsiga/Protheus,   
  
Regime de contratação: CLT 
Salário: A Combinar + Benefícios (VR 15,00 por dia, VT,  Assistência Médica) 
Atuação em São Caetano do Sul  
  
  
Enviar currículos para o e-mail camila.terranova@symm.com.br 
 
Camila G. Terranova 
 Recursos Humanos 
(55 (11) 4226.6747 - R. 1102 
(55 (11) 7189-4923 
camila.terranova@symm.com.br 
 
 
 
GERENTE DE PRODUÇÃO (PARA NOSSA UNIDADE DE PORTO ALEGRE) 
 
É imprescindível graduação em Farmácia. 
Experiência em gestão de produção na área farmacêutica. 
Irá planejar, organizar, gerenciar os processos e sistemas de produção da Unidade de Negócio sob sua 
responsabilidade, dentro das especificações e padrões de qualidade estabelecidos, visando a assegurar o 
cumprimento dos objetivos da empresa. Controlar o orçamento produtivo da Unidade analisando e 
identificando oportunidades ou alternativas que permitam a redução de custos. Pesquisar e/ou aperfeiçoar 
processos, equipamentos ou ferramental, bem como estabelecer controles de processos, visando garantir 
melhor qualidade e maior produtividade da Unidade. 
 
Competências: 
 
... Planejamento, Programação e Controle de Produção – PPCP. 
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Sistemas da Qualidade série ISO 9000 e regulamentações ANVISA. 
 
... Ter amplos conhecimentos de planejamento estratégico. 
... Possuir sólidos conhecimentos de Boas Práticas de Fabricação, conforme norma vigente no Brasil e 
tendências mundiais; 
... Possuir amplos conhecimentos sobre custos e planejamento orçamentário. 
... Saber estabelecer, avaliar e propor alterações em padrões de materiais e equipamentos em sua área. 
... Saber realizar a Gestão da Produção: PPCP (Planejamento, Programação e Controle de Produção), 
manutenção corretiva e preventiva de equipamentos produtivos. 
... Saber gerenciar pontos críticos de controle do processo, buscando otimização da produtividade. 
... Saber administrar estoques e almoxarifado. 
... Saber elaborar relatórios precisos e consistentes para subsidiar análise e tomada de decisão. 
... Conhecer, aplicar, divulgar e acompanhar aplicação pela sua equipe das Normas ISO 9000. 
Necessário que tenha disponibilidade para residir em Porto Alegre. 
Horário de Trabalho: segunda a sexta das 8:00 às 17:48 
Salário: a combinar.  
  
  
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (PARA A NOSSA UNIDADE DE PORTO ALEGRE) 
É imprescindível graduação em Farmácia. 
 
Irá planejar, organizar e supervisionar os processos e sistemas operacionais da Unidade de Negócio, de 
acordo com as especificações e padrões de qualidade estabelecidos, visando assegurar o cumprimento 
dos objetivos do plano anual de metas de produção. Realizar o Planejamento e Controle da Produção, 
controlando estoques de insumos e produtos terminados, bem como manter toda infra-estrutura 
necessária para viabilizar os processos produtivos. 
Competências: 
... Capacitação nos Sistemas HVAC (ar condicionado). 
... Capacitação nas Boas Práticas de Fabricação. 
... Gerenciamento de Projetos. 
... Planejamento e Controle de Produção – PCP. 
Sistema de Qualidade série ISO 9000 e regulamentações ANVISA. 
... Saber realizar o planejamento e controle de produção - PCP. 
... Possuir conhecimentos sobre custos e planejamento orçamentário. 
... Saber aplicar procedimentos de Área limpa (HVAC, classificação de salas). 
... Conhecer e saber aplicar normas de Boas Práticas de Fabricação. 
... Saber realizar a Gestão de Manutenção Corretiva e Preventiva de equipamentos produtivos. 
... Saber gerenciar pontos críticos de controle do processo, buscando otimização da produtividade. 
... Saber controlar estoques de materiais, insumos e produtos acabados. 
... Saber elaborar relatórios precisos e consistentes para subsidiar análise e tomada de decisão. 
Conhecer, aplicar, divulgar e acompanhar aplicação pela sua equipe das Normas ISO 9000. 
É necessário que resida em Porto Alegre. 
Horário de Trabalho: segunda a sexta das 8:00 às 17:48 
Salário: a combinar.  
  
  
ASSESSOR TÉCNICO COMERCIAL (PARA A NOSSA UNIDADE DE PORTO ALEGRE) 
 
É imprescindível graduação em Farmácia. 
Experiência na área comercial (propagandista, representante, entre outros). 
É necessário que resida em Porto Alegre. 
Horário: segunda a sexta das 8:00 às 17:48 
Salário: a combinar 
  
  
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – 3 VAGAS(PARA NOSSA UNIDADE DE PORTO ALEGRE) 
 
Formação: 2º grau completo 



 

 

É necessário que tenha experiência na área de manipulação farmacêutica. 
 
Irá realizar atividades referentes ao processo de fabricação e embalagem de produto farmacêutico 
identificando e armazenando matérias-primas, materiais de embalagem e materiais auxiliares conforme 
documentação de qualidade e dentro dos princípios de Boas Práticas de Fabricação. 
Horário: regime de escala (precisa ter disponibilidade de horário) 
Salário: a combinar 
  
  
Os interessados deverão encaminhar um currículo com pretensão salarial para 
karine.decloedt@emede.com.br 
 
Por favor, coloque no assunto a vaga de interesse. 
 
Karine Lucien Decloedt 
11-3041-4600 
 
 
 
COORDENADOR GERAL DE MONTAGEM ELETROMECÂNICAS 
  
Necessitamos de 7 (sete) coordenadores geral para atuar no controle e coordenação de montagem nas 
áreas de Sinterização, Alto Forno, Aciaria, Máquina de Lingotamento continuo e Forno Panela, Laminação, 
Utilidades (Estação de tratamento de águas e Sistemas de despoeiramentos), Laminação. 
  
REQUISITOS E CARACTERISTICAS NECESSÁRIA PARA A FUNÇÃO 
  
- Formação completa em Engenharia Mecânica. 
- Conhecimento de informática para pacote MS-Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).  
- Utilização MS-Project. 
- Experiência prévia em projetos Siderúrgicos 
- Experiência mínima de 15 anos em montagem eletromecânica 
- Fluência no Idioma Inglês (Leitura/Escrita/Conversação). 
- Ter coordenado ou participado de montagem e instalação de médio a grande porte 
O profissional será responsável pelo acompanhamento das empresas de montagens eletromecânicas, 
garantindo junto aos supervisores nacionais e estrangeiros, o cumprimentos de prazos, qualidade e custos 
  
COORDENADORES DE ESPECIALIDADES EM MONTAGENS ELETROMECÂNICAS  
  
Necessitamos dos engenheiros de áreas abaixo listados, para atuarem como coordenadores de 
especialidade para atuar junto ao coordenador geral montagem nas áreas de Sinterização, Alto Forno, 
Aciaria, Máquina de Lingotamento continuo e Forno Panela, Laminação, Utilidades (Estação de tratamento 
de águas e Sistemas de despoeiramentos), Laminação. 
  
SEIS ENGENHEIROS ELÉTRICOS 
CINCO ENGENHEIROS MECÂNICOS 
CINCO ENGENHEIROS DE UTILIDADES 
  
REQUISITOS E CARACTERISTICAS NECESSÁRIA PARA A FUNÇÃO 
-  Experiência mínima de 10 anos em montagem industrial, tendo participado de obras de médio e grande 
porte 
- Desejável Fluência no Idioma Inglês (Leitura/Escrita/Conversação). 
- Conhecimento de informática para pacote MS-Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).  
- Utilização MS-Project. 
  
  
SUPERVISORES DE ESPECIALIDADES EM MONTAGENS ELETROMECÂNICAS  
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Necessitamos dos técnicos nas áreas abaixo listados, para atuarem como supervisores de especialidades 
para atuarem junto aos coordenador de especialidade e do coordenador geral montagem nas áreas de 
Sinterização, Alto Forno, Aciaria, Máquina de Lingotamento continuo e Forno Panela, Laminação, 
Utilidades (Estação de tratamento de águas e Sistemas de despoeiramentos), Laminação. 
  
NOVE (9) TÉCNICOS SUPERVISORES DA ÁREA  ELÉTRICA 
TREZE (13) TÉCNICOS SUPERVISORES DA ÁREA  MECÂNICA 
OITO (8) TÉCNICOS SUPERVISORES DA ÁREA DE UTILIDADES 
  
REQUISITOS E CARACTERISTICAS NECESSÁRIA PARA A FUNÇÃO 
-  Experiência comprovada em montagem industrial, tendo participado de obras de médio e grande porte 
- Desejável Fluência no Idioma Inglês (Leitura/Escrita/Conversação). 
- Conhecimento de informática para pacote MS-Office (Word, Excel).  
- Utilização MS-Project. 
-Cumprir prazos e metas estabelecidas pela coordenação, com qualidade e segurança. 
-Desenvolver sinergia entre fornecedores e equipes de trabalho 
-. 
  
COORDENADORES DE OBRAS CIVIS  
  
Necessitamos dos engenheiros civis para coordenar atividades de obras civis nas áreas de Sinterização, 
Alto Forno, Aciaria, Máquina de Lingotamento continuo e Forno Panela, Laminação, Utilidades (Estação de 
tratamento de águas e Sistemas de despoeiramentos), Laminação. 
  
SEIS ENGENHEIROS CIVIS 
  
REQUISITOS E CARACTERISTICAS NECESSÁRIA PARA A FUNÇÃO 
-  Experiência mínima de 10 anos em obras civis  industriais, tendo participado de obras de médio e 
grande porte  
- Desejável Fluência no Idioma Inglês (Leitura/Escrita/Conversação) PARA O ENGENHEIRO. 
- Conhecimento de informática para pacote MS-Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).  
- Utilização MS-Project. 
  
SUPERVISORES DE OBRAS CIVIS  
  
Necessitamos dos técnicos de civis para acompanhamento e supervisão  nas áreas de Sinterização, Alto 
Forno, Aciaria, Máquina de Lingotamento continuo e Forno Panela, Laminação, Utilidades (Estação de 
tratamento de águas e Sistemas de despoeiramentos), Laminação. 
  
OITO TÉCNICOS CIVIS 
  
REQUISITOS E CARACTERISTICAS NECESSÁRIA PARA A FUNÇÃO 
-  Experiência comprovada em obras civis  industriais  de médio e grande porte  
-Cumprir prazos e metas estabelecidas pela coordenação, com qualidade e segurança. 
-Desenvolver sinergia entre fornecedores e equipes de trabalho 
- Conhecimento de informática para pacote MS-Office (Word, Excel,).  
- Utilização MS-Project. 
  
COORDENADOR SEGURANÇA DO TRABALHO 
  
Necessitamos de 4(quatro) coordenadores de segurança para atuarem na supervisão e controle das 
empresas contratadas para montagem eletromecânica e de obras civis nas áreas de Sinterização, Alto 
Forno, Aciaria, Máquina de Lingotamento continuo e Forno Panela, Laminação, Utilidades (Estação de 
tratamento de águas e Sistemas de despoeiramentos), Laminação. 
  
- Experiência mínima de 15 anos em supervisão de segurança do trabalho em obras industriais 
- Conhecimento de informática para pacote MS-Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).  
- Experiência prévia em projetos Siderúrgicos 



 

 

- Ter coordenado ou participado de supervisão de segurança em  obras civis e de montagem em 
instalações de médio a grande porte 
  
A duração dos contratos será de 18 meses. 
O local de trabalho será na Usina de Monlevade, em João Monlevade (MG). 
 
RenataTeixeira 
UTC Engenharia 
renata.teixeira@utc.com.br 
 
 
ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO 
  
Irá atuar em nosso departamento de Equipamentos localizado em Itaquera. 
Com experiência e conhecimento em Equipamentos de Terraplanagem e Guindastes 
Formação superior em Eng. Mecânica 
Disponibilidade para viagens 
Conhecimento de informática 
Dinâmico e proativo 
 
RenataTeixeira 
UTC Engenharia 
renata.teixeira@utc.com.br 
 
 
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 
 
Função – Técnico de montagem. 
Formação completa no curso técnico em elétrica/ eletrotécnica ou eletromecânica. 
Atividades: Irá atuar na área de montagem externa de equipamentos de alta tensão, contato com clientes, 
e supervisão de montadores. 
Disponibilidade de viagens e possuir CNH. 
  
Os interessados devem enviar currículo para ana.pereira@toshiba-tstb.com.brcom o título técnico de 
montagem no corpo do e mail. 
  
Ana Carolina Rodrigues Pereira 
TOSHIBA SISTEMAS DE T&D DO BRASIL LTDA 
Gestão de Pessoas  
Fone.: + 55 41 3025-5289 
Fax.: + 55 41 3025-5127 
ana.pereira@toshiba-tstb 
 
 
 
GERENTE DE OPERAÇÕES - CONTACT CENTER 
 
Habilidades Desejadas: Acompanhamento de performance da equipe (saber identificar melhorias),  gestão 
de pessoas (desenvolvimento das lideranças, programas de motivação),  garantir a execução do 
planejamento e  clima organizacional,  implantar novas operações e novos projetos, representar a 
empresa em reuniões com clientes estratégicos. 
 
É imprescindível ter conhecimento do mercado e ter conhecimento de gestão de contact center e 
experiência comprovada como Gerente de Operações. 
 
Enviar CV: Karene Rodrigues - karene.rodrigues@redline.com.br 
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VAGA TEMPORÁRIA (seis meses para cobrir licença maternidade): ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
BILINGUE  
  
Local de Trabalho: São Paulo – Campo Belo 
Sexo: Feminino 
Formação: Desejável Superior ou técnico em Secretariado ou Administração. 
Horário Trabalho: 8h00 às 17h00 (uma hora para almoço) 
Salário: compatível com mercado 
Benefícios: Assistência médica, restaurante na empresa, vale transporte. 
  
Requisitos: Bom relacionamento interpessoal, capacidade de análise e tomada de decisões, 
comprometimento, atenção aos detalhes, responsabilidade, objetividade, dinamismo. Mínimo 2 anos de 
experiência em rotinas administrativas. 
  
Informática: bons conhecimentos no pacote Office.  
  
Atividades VAGA 1 (ASSISTENTE DA PRESIDÊNCIA):  
  
·         Organização da agenda de compromissos do Presidente e Diretores da companhia; 
·         Redação de cartas, memorandos e documentos;  
·         Solicitação de passagens aéreas, reserva de hotel, etc;  
·         Organização de reuniões com a preparação de salas, materiais e equipamentos necessários; 
·         Programar e realizar pagamentos profissionais e pessoais dos Diretores; 
·         Atendimento telefônico nacional e internacional; 
·         Controle de despesas do departamento. 
·         Idiomas:Imprescindível japonês e inglês fluente (leitura, escrita e conversação). Espanhol: desejável. 
 
As interessadas devem enviar currículo com pretensão salarial para e-mail: sandra.firmo@fujifilm.com.br 
Colocar no assunto: Assistente Bilingue. 
 
 
 
ANALISTA DE RH PL  
 
Formação em Psicologia e forte experiência em R&S e T&D para Diadema 
É para assessorar uma amiga de outra empresa que está buscando este profissional...  
 
Por favor os currículuns devem ser encaminhados para carla.herrera@chsinfo.com.br 
 
Carla Herrera 
11-4070-9721 
 
 
 
VAGAS OPERACIONAIS: 
  
AUXILIAR DE RECEPÇÃO 
Experiência na função (Em Hotel) + Inglês Intermediário 
15:00 às 23:20 – Escala 6X1 
Brooklin 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
  
MENSAGEIRO 
Experiência na função (Em Hotel) + Inglês Intermediário 
7:00 às 15:20 / 15:00 às 23:20 – Escala 6X1 
Paulista / Moema / Brooklin 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
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CAMAREIRA HOTEL 
Experiência na função 
8:00 às 16:20 – Escala 6X1 
Paulista / Moema / Brooklin 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
  
CAMAREIRA RESIDENCIAL 
Experiência como doméstica 
8:00 às 16:20 – Escala 6X1 
Paulista / Moema / Brooklin 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
  
AUXILIAR DE LIMPEZA 
8:00 às 16:20 – Escala 6X1 
Paulista / Moema / Brooklin 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
  
CUMIN (AJUDANTE DO GARÇOM) 
Experiência na função  
Masculino / Feminino 
7:00 ás 15:20 / 15:00 às 23:20 – Escala 6X1 
Paulista / Moema / Brooklin 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
  
GARÇOM 
Experiência na função  
Masculino / Feminino 
7:00 ás 15:20 / 15:00 às 23:20 / 12:00 às 22:20 – Escala 6X1 
Paulista / Moema / Brooklin / Ibirapuera 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
  
HOSTESS 
Inglês Fluente 
7:00 às 15:20 – Escala 6X1 
Brooklin 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
  
AJUDANTE DE COZINHA 
Experiência na função 
23:00 às 7:20 / 15:00 às 23:20 – Escala 6X1 
Paulista / Moema / Brooklin 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
  
AUXILIAR DE COZINHA 
Experiência na função 
15:00 às 23:20 – Escala 6X1 
Paulista / Moema / Brooklin 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
  
STEWARD (AUX. LIMPEZA DA COZINHA) 
23:00 às 7:20 – Escala 6X1 
Paulista / Moema / Brooklin 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
  
ESTÁGIO EM HOTELARIA / TURISMO 
 
ÁREAS: 
 



 

 

RECEPÇÃO – INGLÊS INTERMEDIÁRIO 
A&B Salão 
 
GOVERNANÇA 
Eventos Operacional 
Suporte Comercial 
6 horas diárias – Escala 5X2 
Paulista / Moema / Brooklin 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
  
ESTÁGIO EM GASTRONOMIA 
16:00 às 22:00 / 07:30 às 13:30 / 06:00 às 12:00 / 08:00 às 14:00 / 07:00 às 13:00 
6 horas diárias – Escala 5X2 
Paulista / Moema / Brooklin / Jardins / Funchal 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
  
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
Experiência na função (Conhecimentos hidráulica / Elétrica / Pintura / Reparos) 
9:00 às 17:20 – Segunda a Sábado 
Moema / Brooklin 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
  
½ OFICIAL DE ELETRICISTA 
Experiência na função (Conhecimentos hidráulica / Elétrica / Pintura / Reparos) 
NR-10 
9:00 às 17:20 – Segunda a Sábado 
Moema / Brooklin 
Encaminhar CV: rh@estanplaza.com.br 
  
  
Fernanda Lima 
Analista de Recrutamento e Seleção 
analista2.rh@estanplaza.com.br 
Tel.: 11-3059-3298 - Ramal 2210 
www.estanplaza.com.br 
 
 
 
Atuo na Marsans Brasil e preciso de currículos de PROFISSIONAIS DA ÁREA DE TURISMO. Tenho 
vagas de EMISSOR, AGENTES, ATENDENTES, todos oferecem uma remuneração fixa + variável. 
E a sede da empresa fica na Pça da Republica. 
Copio o Anderson Camargo, responsavel por seleção da empresa, e gostaria de pedir sua ajuda para 
encaminhar os cvs que você receber ou já tiver desta área para rh.sp@marsans.com.br. 
  
Kelly Lima  
Psicóloga 
Celular: (11) 9122-9082 
E-mail: kellyslima@uol.com.br 
Skype: kellypsico 
 
 
 
ANALISTA SÊNIOR EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
 (01 vaga) 
 
  
Para instituição Financeira há mais de 25 anos no mercado, incorporada há pouco tempo por um grupo 
multinacional.  
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Centro – SP. 
  
Requisitos: 
- Superior completo em áreas afins (Administração; RH; Psicologia; Relações Públicas;  etc;). 
- Vasta experiência em Treinamento e Desenvolvimento. 
- Conhecimentos em metodologias  de avaliação de candidato. 
-  Conhecimento no Pacote Office. 
- Inglês fluente. 
  
Atividades: 
- Atendimento quanto à necessidade das áreas. 
- Implantação de novas metodologias. 
  
Contratação CLT. 
Segunda à sexta 9hs às 18hs. 
  
Remuneração:  R$ 4.034,43 
Benefícios:  VT, VR, VA, Ass. Médica e Odontológica. 
 
Interessados encaminhar currículo com pretensão salarial para fernanda@enfoquerh.com.br no assunto 
Analista T&D. 
 
Fernanda Pires 
Enfoque Assessoria em Recursos Humanos 
Rua Dr. Tirso Martins 100 sl.201- Vila Mariana/ São Paulo SP- CEP:04120-050 
Fone/Fax:(11) 5539-3300 * (11) 5573-7164 
Nextel: (11) 7827-1245 (ID) 122 * 50229 
e-mail: fernanda@enfoquerh.com.br / fernandapires@enfoquerh.com.br 
Skype: fernanda.felix.pires 
www.enfoquerh.com.br 
 
 
ANALISTA SÊNIOR EM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (01 VAGA) 
  
Para instituição Financeira há mais de 25 anos no mercado, incorporada há pouco tempo por um grupo 
multinacional.  
Centro – SP. 
  
Requisitos: 
- Superior completo em Psicologia.  
- Vasta experiência em Recrutamento e Seleção de diversos níveis. 
- Conhecimentos em metodologias  de avaliação de candidato. 
-  Conhecimento no Pacote Office. 
- Inglês fluente. 
  
Atividades: 
- Atendimento quanto à necessidade das áreas. 
- Elaboração de perfil. 
- Aplicação e correção teste psicológicos e elaboração de laudos.  
- Atuação generalista em R&S. 
- Entrevista em inglês. 
  
Contratação CLT. 
Segunda à sexta 9hs às 18hs. 
  
Remuneração: R$4.034,43 
Benefícios:  VT,VR,VA, Ass. Médica e Odontológica. 
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Interessados encaminhar currículo com pretensão salarial para fernanda@enfoquerh.com.br no assunto 
Analista R&S. 
 
Fernanda Pires 
Enfoque Assessoria em Recursos Humanos 
Rua Dr. Tirso Martins 100 sl.201- Vila Mariana/ São Paulo SP- CEP:04120-050 
Fone/Fax:(11) 5539-3300 * (11) 5573-7164 
Nextel: (11) 7827-1245 (ID) 122 * 50229 
e-mail: fernanda@enfoquerh.com.br / fernandapires@enfoquerh.com.br 
Skype: fernanda.felix.pires 
www.enfoquerh.com.br 
 
 
 
ANALISTA DE RH SÊNIOR 
  
A Sky Software é um consultoria de TI, especializada em terceirização de profissionais com 13 anos de 
atuação, localizada na Chácara Santo Antonio em São Paulo.  
  
Atividades: 
Conduzir todo o processo de R&S: Levantamento de Perfis, triagem de currículos, agendamento de 
entrevistas, aplicação e correção de testes, anúncios em sites específicos, contatos telefônicos, parecer da 
entrevista, preparação de CVs, controle de relatórios e atividades do setor, reuniões com clientes para 
alinhamento de perfis.  
  
Imprescindível:  
Mínimo de 3 anos de experiência em recrutamento de profissionais de TI 
Ter atuado em consultorias de TI 
Possuir graduação em Psicologia ou Administração com ênfase em RH 
  
Desejável: 
Conhecimentos de regimes de contratação 
Residir na Zona Sul de São Paulo 
  
R$ 3.000,00 (CLT Cotas) 
+ Vale Transporte 
+ Vale Refeição 
+ Comissionamento de resultados 
  
Marco Bianco 
Gerenciamento de Profissionais de TI 
55 11 5181-7020  
55 11 8905-7639 
marco.bianco@skysoftware.com.br 
marcobianco@msn.com 
Sky Software – Systems & Outsourcing 
www.skysoftware.com.br 
 
 
SUPERVISOR OPERACIONAL – LOGÍSTICA INTERNACIONAL  
 
São Paulo - Para multinacional provedora de serviços de Supply Chain,prestadora de serviços para 
empresas de alta tecnologia nas área de armazenamento de dados informáticos e de redes, comunicação 
e eletrônico de saúde.  
 
Requisitos: 
-   Superior completo na área 
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-   Experiência em logística industrial e/ ou gestão de suprimentos com ênfase em gerenciamento de peças 
críticas. 
-   Vivência com gestão de equipe.  
-  Conhecimento em Armazenagem, inventário físico, controle de estoque e gerenciamento de KPI´s 
operacionais. 
-  Disponibilidade para viagens 
 
Obs: Plano de carreira  
 
Enviar c.v com pretensão salarial para fernanda@enfoquerh.com.br , e no assunto: Sup.Op. 
 
Fernanda Pires 
Enfoque Assessoria em Recursos Humanos 
Rua Dr. Tirso Martins 100 sl.201- Vila Mariana/ São Paulo SP- CEP:04120-050 
Fone/Fax:(11) 5539-3300 * (11) 5573-7164 
Nextel: (11) 7827-1245 (ID) 122 * 50229 
e-mail: fernanda@enfoquerh.com.br / fernandapires@enfoquerh.com.br 
Skype: fernanda.felix.pires 
www.enfoquerh.com.br 
 
 
Vende-se 
Apartamento com 123 m² de área útil, com 3 dormitórios (1 suite), banheiro social, sala, cozinha, área de 
serviços/escritório, banheiro de empregada, sacada envidraçada(reiki). 
Quartos, banheiros, cozinha, área de serviços/escritórios mobiliados 
Uma garagem (definida).  
Área comum com play-ground, salão de festas social, salão de festa com churrasqueira e forno, salão de 
jogos, salão bar, dress room. 
Localização: São Caetano do Sul, bairro Barcelona, próximo do portão 15 da GM, aprox. 350 mts. 
Preço: R$ 380.000,00 
Tratar com:  Paulo 9951-8336. 
 
 

FIM DAS OPORTUNIDADES ENVIADAS POR PAULO MENZE 
 

 

TICIANA REZENDE 
 
 
AUXILIAR DE EVENTOS  
Até 35 anos – Ensino médio completo 
Homem ou mulher 
Ágil e pró-ativo 
Trabalhar próximo à estação da luz, como indicador durante evento para crianças. 
6 horas por dia  
Quinta, sexta ou sábado(de 12 a 30 de março) 
Diária entre 50,00 e 60,00 e vale transporte 
 
Multinacional no ramo de Telecom contrata 
  
CONSULTOR DE NEGÓCIOS 
(Vendedor)  
Salário 1290,00 fixo + variável 
Horário 10: às 16:00 ou 16:00 às 22:00 
Escala 6 x 1 
Benefícios: VT, VR, VA, AO, AM, Seguro de vida, auxílio creche, Previdência privada. 
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ASSISTENTE SOCIAL SÊNIOR  
Hospital grande porte 
Graduação completa em Serviço Social 
 Experiência sólida com Operadoras de Convênio 
Região: Morumbi 
Benefícios: Fretado/ Vale transporte, AM, AO, Seguro de Vida, TA, Convênio com Farmácia 
Horário de trabalho sobre a Área de trabalho  
Segunda a sexta-feira das 07:00 às 13:00h  
Salário: R$ 3.297,10 
  
ASSISTENTE SOCIAL PLENO 
Hospital grande porte 
Segunda a sexta-feira das 13:00 às 19:00h  
Região: Morumbi 
 Benefícios:Fretado/ Vale transporte, AM, AO, Seguro de Vida, TA, Convênio com Farmácia. 
Formação superior em Serviço Social; 
Experiência em ambiente hospitalar e ou Home Care 
Salário: R$ 2174,69 
 
 PSICOPEDAGOGO PLENO E SÊNIOR  
  
Hospital grande porte 
Projeto social atendendo crianças com dificuldade de aprendizagem. 
Local de trabalho: região de Paraisópolis 
Salário: entre 3.000,00 e 4.000,00 
Benefícios: VT,AM,AO, Seguro de vida, TA, Convênio Farmácia 
Horário: Pleno – 7h às 17h 
Sênior – 7h às 13h 
 
CV’s para: 
 
QUESSY PAULA 
11-2155-9698 
quessy.paula@allis.com.br 
www.allis.com.br 
 
 
 
GERENTE COMERCIAL 
 
Definir a estratégia comercial em conjunto com a Diretoria Comercial. 
Gerenciar a comercialização dos produtos: Infra-Estrutura. 
Administrar os canais de vendas (Conc. Energia Elétrica, Indústria e EPC'istas). 
Elaborar o Plano Operac. em conjunto com a Gerência MKT e Planej. Comercial. 
Contratar os agentes de vendas; aprovar despesas. 
Representar a empresa nos contratos comerciais. 
Elaborar e cumprir previsão e metas de vendas: maximizar os resultados. 
Posicionar produtos no mercado, através de políticas de preços e atendimento, margens de contribuição, 
normas de distribuição e relacionamento com clientes. 
Lidera a busca por novas aplicações/ produtos para clientes ou novos mercados. 
Definir preços, política comercial e de atendimento ao cliente. 
Orientar a busca de informações de mercado. 
Buscar novos clientes e mercados e propor ações. 
Orientar a execução das propostas técnico-comerciais, fornecendo preços e condições de negociação. 
 
EXPERIÊNCIA 
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- em cargo equivalente em Cias do ramo (em vendas) 
- excelente relacionamento /contatos com clientes 
- gerenciamento de contratos de fornecimento  
 
Cargo em andamento. 
 
Código: P1031 
 
Acesse : http://www.eigenheer.com.br/cargos/ 
 
Milton Cesar Rodrigues 
mcrodrigues42@gmail.com 
 
 
GERENTE DE VENDAS 
 
DESENVOLVIMENTO 
- Responsável pelo prospeção de clientes, + online 
- Desenvolvimento de Negócios 
- Plano estratégico de pequeno, médio até longo prazo 
- Marketing e serviços ao cliente 
 
VENDAS: 
- Supervisão e liderança da equipe 
- Participar de Negociações com clientes 
- Manutenção de programa de Vendas agressivas 
- Logística (Acompanhar) 
- Suporte Técnico e satisfação do cliente 
- Acompanhar equipe 
 
CONTATOS/RELACIONAMENTO: 
- Representar a empresa junto à área médica 
- Conhecimentos em hospitais em contatos recentes 
 
EDUCAÇÃO: 
- Engenharia ou Administração ou Economia 
- MBA em Marketing e Vendas (desejável) 
- Fluência (no mínimo avançado) na Lingua Inglesa 
- Pacote Office e desejável SAP 
 
EXPERIÊNCIA: 
- em produtos médico-hospitalares 
- em desenvolvimento de Vendas 
 
Cargo NOVO. 
 
Código: P1033 
 
Acesse http://www.eigenheer.com.br/cargos/ 
 
Milton Cesar Rodrigues 
mcrodrigues42@gmail.com 
 
 
GERENTE JURÍDICO  
 
Multinacional no interior de São Paulo busca GERENTE JURÍDICO:  
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Vasta experiência no departamento jurídico de empresas, perfil generalista, experiência na gestão de 
equipes.  
Inglês fluente.  
Enviar currículo com pretensão salarial para: danielle.hernandes@globalempregos.com.br 
 
 
 
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DE VIA PERMANENTE 
  
A Divisão de Executive Search está assessorando um de seus clientes, um dos grandes players no seu 
segmento de atuação, na busca de profissionais para assumir a posição de Gerente de Desenvolvimento 
Técnico de Via Permanente:  
 
Informações:  
- Empresa multinacional de grande porte do ramo Mineração;  
- Formação Superior em Engenharia;  
- Cerca 10 anos de experiência na área;  
- Responsável pela definição de diretrizes estratégicas de manutenção, pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico de Via Permanente;  
- Responsável pelo planejamento e controle da manutenção de Via Permanente das ferrovias;  
- Responsável pela busca de inovações tecnológicas e desenvolvimento de novos materiais garantindo a 
permanente atualização tecnológica das ferrovias;  
- Responsável por prestar assistência técnica às unidades operacionais das ferrovias no tratamento e 
solução de falhas crônicas no processo de manutenção de Via Permanente;  
- Experiência em gestão de pessoas, contratos, terceiros e fornecedores.  
- Inglês Avançado / Fluente;  
- Local de trabalho: São Luis - MA;  
-Disponibilidade para viagens.  
 
Interessados enviar e-mail com currículo para: amendonca@kpmg.com.br 
 
 
 
GERENTE DE TI - INTERIOR DE SP  
  
A empresa : Nosso cliente é uma grande indústria.  
 
Descrição da vaga  
Reportando-se ao Gerente Geral, suas principais atribuições serão:  
 
Será responsável pela área de TI com foco em sistemas;  
Gerenciamento e acompanhamento de projetos de implementação de ERP(SAP);  
Gestão da equipe de TI;  
Gerenciamento de aplicativos, terceirização de infra-estrutura, telecom e serviços;  
Utilização de metodologias para adequação das demandas voltadas à SOX;  
Responsável pela inovação através da apresentação de novos projetos.  
 
Perfil desejado  
Inglês fluente é mandatório;  
Imprescindível sólida experiência em projetos de implementação de SAP;  
Conhecimento do ERP Datasul e vivência no segmento automotivo são diferenciais;  
Forte background em Projetos e Sistemas;  
Sólidos conhecimentos de SOX;  
Formação Superior Completa em Tecnologia;  
Postura hands-on, energia alta e objetividade;  
Ótimo relacionamento interpessoal e comunicação.  
 
Envie seu CV ou indique: fernanda.santos@roberthalf.com.br 
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HR SENIOR MANAGER FOR INTERNATIONAL INVESTMENT BANKING  
 
The position is based in São Paulo and the professional will be responsible for the Human Resources area 
in Brazil. He/she will report to a head of HR in the US. 
EXPERIENCE/QUALIFICATIONS REQUIRED: 
• Eight+ years of relevant experience in Human Resources. 
• HR Generalist background with strong experience in employee relations and recruiting (plus expats). 
• Experience in financial services industry is a strong plus. 
• The candidate should have a demonstrated ability to drive and manage in a global matrix environment 
and be highly motivated, hands-on, and capable of working as part of a virtual team. 
• Additionally, the candidate should be able to think strategically and have the ability to counsel clients and 
execute at all levels. 
• Candidates must be fluent in both English and Portuguese. 
CVS to fernandab@loite.com 
 
 
DIRETOR DE UNIDADE DE NEGÓCIOS  
 
Nosso cliente é uma multinacional do setor de health care e produtos médicos em  
processo de forte crescimento.  
 
O Diretor de Unidade de Negócios trabalhará subordinado ao Presidente - Brasil, com base em São Paulo, 
SP, responsável por Marketing e Vendas, incluindo:  
- desenvolver estratégias de penetração e expansão no mercado.  
- Atingimento de metas financeiras e gestão do P&L.  
- Entender tendências do mercado e atuar sobre essa informação, trabalhando a possibilidade de novos 
negócios, trazendo inovação e best practices, aumentando a contribuição do Brasil para o negócio.  
- Liderar pessoas - equipe comercial - de forma a desenvolvê-las em alinhamento com a estratégia do 
negócio.  
- Desenvolver planos estratégicos de marketing para linhas de produtos e assegurar a implementação 
efetiva, em conjunto com a diretoria de marketing para a região.  
- Contribuir para o desenvolvimento do plano estratégico e coordenar esforços no gerenciamento de 
produtos.  
- Ser membro atuante e colaborador do corpo diretivo da empresa.  
 
Experiência: O Diretor de Unidade de Negócios tem hoje responsabilidade por P&L e comprovada 
experiência em marketing e vendas de negócios com modelos diferentes  
(p.ex.: com vendas para o setor público e para o setor privado) do setor de health care e/ou produtos 
médicos.  
Oriundo de empresas multinacionais de grande porte, com sistema matricial de gestão e vivenciou 
processos de mudança (fusões e aquisições).  
Gerenciou projetos liderando grupos multidisciplinares para a obtenção do resultado.  
Ter trabalhado no exterior ou ter sido responsável por países de uma região será um diferencial.  
 
Base : São Paulo. O profissional deve ter disponibilidade para viajar conforme demanda do negócio.  
 
Formação : Bacharelado em Administração ou Economia ou em acadêmica outras áreas do conhecimento. 
MBA será um diferencial.  
 
Idiomas : inglês fluente.  
Espanhol fluente será diferencial.  
 
Reporta-se ao : Presidente 
 
Currículos devem ser enviados para carolinagouveia@ascendrh.com.br com o código  
DUN em Assunto.  
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DIRETOR COMERCAL 
 
Definir a estratégia comercial em conjunto com a Diretoria Geral. 
Elaborar o Plano Operacional em conjunto com a Gerência MKT e Planejamento Comercial. 
Elaborar e cumprir previsão e metas de vendas: maximizar os resultados. 
Experiência em gerenciar vendas produtos: 
Infra-Estrutura 
(SBUs) 
Concessionarias Elétricas 
Energia 
EPC' istas 
Integradores  
Distribuidores 
Indústria (com grande consumo elétrico) 
Telecom  
 
Responder e motivar as equipes de vendas. 
Posicionar produtos no mercado, através de políticas de preços, serviços a clientes, margens de 
contribuição e processos vendas. 
Propostas técnico-comerciais, fornecendo preços e condições. 
Lidera a busca por novas aplicações/ produtos e novos mercados. 
Definir preços, política comercial e de atendimento ao cliente. 
Orientar a busca de informações de mercado (clientes, produtos, preços, concorrentes, normas técnicas), 
Desenvolvimento de ações para busca de novos clientes / mercados . 
 
EDUCAÇÃO 
- Formação Engenharia ou Administração 
- Cursos de Marketing, desejável especialização 
- PC User (Windows, Internet, ERP) / plataforma Microsoft 
- Princípios da ISO9001 e Procedimentos de Segurança 
- Inglês 
 
EXPERIÊNCIA 
- 5 anos em cargo equivalente em Cias do ramo (10 anos em vendas) 
- excelente relacionamento /contatos com clientes - B2B 
- gerenciamento de contratos de fornecimento 
- domínio de vendas através de distribuidores 
 
Cargo NOVO. 
 
Código: P11001 
 
Acesse http://www.eigenheer.com.br/cargos/ 
 
 
SR. MARKET DEVELOPMENT MANAGER AT YAHOO! BRAZIL (BASED IN SAO PAULO)  
 
- OVERVIEW  
The Market Development Manager is responsible for helping shape Yahoo! brand and products perception 
among our advertising market customers. By understanding our clients specific marketing needs, the MDM 
will leverage our research resources, benchmark other markets and competitors best practices and use our 
industry specific knowledge (1) to develop 1:1 online communications strategy recommendations and 
proposals to meet our customers objectives, (2) to increase market overall understanding of our online 
vision, products and media opportunities, and (3) to develop specific, actionable recommendations to 
improve campaigns effectiveness that may provide our clients with a better advertising experience with 
Yahoo!.  
 
- JOB RESPONSABILITIES:  
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• Effectively work with internal Yahoo! stakeholders (sales, research, packaging, editorial, products, 
account management, etc.) to gather information and to develop innovative recommendations for 
communication strategies that meet our customers' needs  
• Lead development of industry specific knowledge and insights that can be leveraged across different 
departments to increase company performance effectiveness in products development, client services, etc.  
• Develop quantitative and qualitative campaigns performance data analyses to make sure they meet 
customers objectives and develop regular reports and recommendations on activities adjustments that may 
impact overall results  
• Effectively communicate the benefits of Yahoo!'s online advertising perspective and products offerings 
benefits tied up to customers' needs via events, presentations and seminars  
• Help drive media investments mix shift towards digital marketing  
• Provide sales team with the most appropriate products set recommendation and client strategy proposals 
according to specific campaign objectives  
 
- JOB REQUIREMENTS  
• BA/BS in Communications, Business Administration or Economics from a top tier university; MBA/MSc 
degree preferred  
• At least 8 years experience, preferably in strategy, marketing intelligence, online marketing or consulting  
• Outstanding written, verbal and presentation skills  
• Very strong analytic skills and problem solving capabilities  
• Advanced proficiency in Powerpoint and Excel  
• A clear understanding of the process of brand positioning, strategy and campaign development as well as 
campaigns oriented to generate sales results.  
• Ability to develop, discuss, and communicate ideas and concepts to C-level executives  
• Fluency in English (mandatory)  
 
CVs to rpelissaro@yahoo.com.br 
 
 
GERENTE DE MARKETING ECOMMERCE - EFÁCIL (GRUPO MARTINS)  
 
O eFácil, empresa de ecommerce do Sistema Integrado Martins, busca profissional para atuar como 
Gerente de Marketing.  
Perfil:Superior Completo, desejável Pós Graduação; Vivência em comércio/mídia de ecommerce; 
Conhecimento de mídia eletrônica, com experiência em negociação com portais, agências de publicidade 
e produtoras de web sites; Conhecimentos em CRM e gestão de marca; Inglês fluente é desejável; 
disponibilidade para viagens.  
Interessados que possuam os requisitos solicitados favor enviar curriculo para: renatar@martins.com.br 
 
 
GERENTE DE ENGENHARIA COM EXP. EM EMPRESAS CIMENTEIRA 
 
Inglês Fluente, Pós /MBA em Gestão empresarial e Gerenciamento de Projetos, Form. em Engenharia; 
 
CV p/ recrutamento csnexecutivos@csn.com.br 
 
 
 
 
MG, MS e RJ - http://www.mmx.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home 
  
Curitiba - http://www.trabalhenagvt.com.br/trainee/ 
  
SP -  http://www.almapbbdo.com.br/index.php#section=noticiat 
  
Mundo -  http://www.ibm.com/br/employment/ 
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A ATENTO, EMPRESA MULTINACIONAL DO SEGMENTO DE CALL CENTER CONTRATA 
TELEOPERADORES PARA ÁREA DE TELECOM E SUPORTE TÉCNICO. 
  
Requisitos: 
  
ENSINO MÉDIO COMPLETO 
TER NO MÍNIMO 18 ANOS 
BOA COMUNICAÇÃO 
NÃO É NECESSÁRIA EXPERIÊNCIA ANTERIOR 
BONS CONHECIMENTOS DE MICRO INFORMÁTICA 
FLUÊNCIA VERBAL 
SERÁ UM DIFERENCIAL SE TIVER CURSADO OU EM CURSO TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA PARA ÁREA DE SUPORTE.  
 
BENEFÍCIOS 
  
VALE TRANSPORTE 
VALE REFEIÇÃO 
ASSISTÊNCIA MÉDICA 
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 
SEGURO DE VIDA 
CONTRATO CLT 
SALÁRIO (PODE CHEGAR ATÉ Á R$700,00 SE HOUVER VÁRIÁVEL)  
  
TEMOS VAGAS, ZONA OESTE (BARRA FUNDA) E ZONA NORTE (BAIRRO DO LIMÃO) 
  
OS INTERESSADOS DEVERÃO ENCAMINHAR CURRÍCULO PARA O EMAIL:  
patricia.rocha@atento.com.br  COM O TÍTULO TLMK E A REGIÃO QUE RESIDE. 
 
 
 
Segue algumas vagas do Caderno Nacional. Para se candidatar a essa e a diversas outras vagas, acesse 
www.cadernonacional.com.br  O SERVIÇO É GRATUITO. 
  
Lembramos que o Caderno Nacional está cadastrando profissionais da área de tecnologia da informação e 
corretores de imóveis, para processos seletivos que realizaremos em todo o Brasil.  
Maiores informações sobre como participar acesse a página principal de nosso portal. 
 
 
 
FINANCEIRO 
 
Local:  
São Paulo, SP 
Anúncio: 
TOP PRIME seleciona para Escritório de Arquitetura  
 
Dinâmica, organizada, boa redação  
Com experiência em rotinas administrativas e financeiras, domínio do excel  
Capacidade de interação com outras áreas. 
 
Contato: 
Sandra Estefan 
Cadastrar CV: 
http://www.topprime.com.br/curriculum.php 
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COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 
Local de Trabalho: 
1 vaga para Osasco 
1 vaga para Vila Guacuri 
Profissional com grande experiência na liderança e motivação de equipes. Experiência comprovada em 
projetos sociais que envolvam educação e/ou arte educação. 
 Os interessados deverão enviar currículo vitae para o email cv@hmelillo colocando no assunto a vaga 
para a qual esta se candidatando. 
 
 
OFICINEIRO PARA PROJETO 
 
Local de trabalho: 
1 vaga para Araçatuba 
1 vaga para Bauru e/ou região 
Este profissional vai ministrar oficinas de contação de histórias para adolescentes de 11 a 16 anos. 
Realizará o acompanhamento dos grupos para orientar a elaboração de histórias e será responsável por 
acompanhar a produtora na captação do filme da história escolhida. 
O/A profissional deverá ter conhecimento de roteiro e produção de vídeo, experiência pedagógica 
ministrando aula em oficinas direcionadas a adolescentes em escolas preferencialmente da rede pública. 
Formação acadêmica: Superior em Cinema, Comunicação Social, Audiovisual, Teatro, Rádio e TV ou 
Pedagogia. 
Projeto com tempo determinado de início de abril a setembro de 2011.  
Os interessados deverão enviar currículo vitae para o email cv@hmelillo colocando no assunto a vaga 
para a qual esta se candidatando. 
 
 
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DE EVENTOS 
 
Local de trabalho: Osasco 
Será responsável pela produção e divulgação de eventos culturais e pela comunicação dos mesmos. 
Desejável experiência em projetos sociais e/ou em trabalho com comunidades. 
Formação Superior em Comunicação, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, etc. 
 Os interessados deverão enviar currículo vitae para o email cv@hmelillo colocando no assunto a vaga 
para a qual esta se candidatando. 
 
 
MONITOR DE MÚSICA 
 
Local de trabalho: Osasco 
Ira atuar como assistente do Arte Educador de Música no preparo e nas atividades das aulas de música. 
Desejável superior em Música 
Os interessados deverão enviar currículo vitae para o email cv@hmelillo colocando no assunto a vaga 
para a qual esta se candidatando. 
 
 
Tenho uma posição de CONTROLLER para SP. Experiência em Mercado Financeiro, gerenciamento das 
áreas contábil, fiscal, controladoria, e rh. Mais infos: mpines@linktrade.com.br 
  
 
Prezados, estou trabalhando com uma posição de ANALISTA DE CONTROLADORIA PARA RIO 
GRANDE-RS, interessados e/ou conhecidos favor encaminharem currículo para michelle.cruz@yara.com 
  
 
ANALISTA DE EXPATRIADOS (2 POSIÇÕES) 
Oportunidade para multinacional de petróleo e gás. 
- Inglês fluente 



 

 

- Experiência com expatriados 
- Ser organizada 
Atividades 
- Logística de expatriados: reserva de passagem aérea, hotel, motorista 
- Providenciar apartamentos para os expatriados 
- Controle de vistos 
- Coordenar trabalho dos fornecedores 
Candidatos interessados e dentro do perfil, por favor, enviar cv em inglês com pretensão salarial para 
nbogossian@swiftwwr.com 
 
AGENTE DE NEGÓCIOS – VALE DO PARAÍBA 
 Local de Trabalho: Base será em Taubaté ou São José dos Campos - SP 
Atuação em toda a região do Vale do Paraíba (Cruzeiro a Jacareí) 
Horário de Trabalho: 09h às 18h – segunda a sexta 
Responsabilidades do cargo: 
Identificar oportunidades comerciais (clientes corporativos, agências de turismo e outros) na região do 
Vale do Paraíba (Cruzeiro a Jacareí), realizando visitas, apresentando produtos e serviços, bem como 
negociando termos comerciais, atentando à política comercial da companhia e às metas estipuladas. 
Será responsável pela prospecção e manutenção da carteira de clientes. 
Necessário possuir automóvel e habilitação B. 
Formação: Ensino Superior Completo ou Cursando 
Perfil Comportamental: Boa comunicação, bom relacionamento interpessoal e capacidade de negociação. 
Interessados deverão enviar cv (jneves@gcsolution.com.br) mencionando no assunto: Comercial-Vale. 
  
 
ASSISTENTE DE SUPERVISÃO ( SUPERVISOR) 
- Irá fazer a gestão de uma equipe de cobrança. 
- Ter experiência em gestão de pessoas 
- Foco em resultado 
- Campanhas motivacionais 
R$: 1.200,00 + VR 8,00 por dia, VT, fretado, Seguro saúde e seguro de vida Bradesco,descontos com 
faculdades,assi odonto. 
12:00 ás 21:00 seg a sexta 
sabádo 14:40 ás 21:00 
Encaminhar os cvs para cvinfra@intervalor.com.br    ou no tel: 3304-7111 Juliana 
  
  
DESIGNER / WEB 
 
Empresa:  
A Softronic faz parte de um grande grupo, onde o segmento é a moda, voltada para arte, desenvolvimento 
e confecção de tecidos. A Focus Textil (Divisão Majoritária do grupo) é a maior importadora de tecidos da 
América Latina, realiza mais de 300 eventos anuais para lançamento de coleções e é responsável por ditar 
a moda no Brasil. Tem como clientes empresas como: Collins, Renner, Riachuelo, Marisa, C&A e 
empresas do segmento têxtil, com faturamento anual de mais de 01 bilhão de reais. Mais sobre a 
empresa: www.focustextil.com.br. 
  
Esta vaga de Designer/ Web é para a Softronic. Nossa divisão é na área é de Informática e Tecnologia. 
Também somos importadores, distribuidores e atendemos todo o setor no Brasil, com marcas exclusivas. 
Atendemos empresas como: Submarino, Americanas, Ponto Frio, Casas Bahia, Kalunga, FNAC, Extra, 
entre outras. Vendendo marcas exclusivas, sempre com foco B2B, mas o público final é impactado 
indiretamente. Mais informações, acesse: www.softronic.com.br. 
 
Local: 
São paulo - SP 
 
Descrição: 
Hoje há demanda para diversas atividades, como: 



 

 

...         Criação e atualização de sites  

...         Criação e desenvolvimento de e-mails marketing  

...         Criação de identidades visuais  

...         Criação de banners, peças em geral para clientes  

...         Desenvolvimento de materiais para pdv  

...         Criação de Embalagens  
 
Programas Desejáveis: 
Pacote Adobe (Principalmente Fireworks, Dreamweaver, Flash e Illustrator)+ HTML + CSS e ASP Básico  
  
Para a vaga são atribuídos benefícios como:  
  
Vale Transporte 
Vale Refeição 
Plano de Saúde 
Vinculo Empresarial: CLT 
Salário: O salário será de acordo com o seu perfil identificado. Passamos os detalhes pessoalmente.   
  
Horário de Trabalho:  
Segunda à quinta: Das 08h às 18h 
Sexta-feira: Das 8h às 16h30  
 
Contato/ E-mail: 
Interessados, favor enviar o e-mail com portfólio on line para: larissamartins@softronic.com.br e 
mariareis@softronic.com.br 
Início: Imediato  
  
  
Colegas, a People Talent empresa especializada em recursos humanos para o mercado de tecnologia, 
está prospectando candidatos com o seguinte perfil: 
  
EXECUTIVO DE VENDAS  
  
Pré requisitos: 
  
-Superior Completo  
- Experiência no segmento de Publicidade / Propaganda (foco em mídia digital) 
- Experiência com Venda Consultiva  
- Experiência com prospecção de novos negócios  
- Desejável experiência com venda de soluções / projetos de mkt digital, interatividade / comunicação 
digital, campanhas de mídia on line. 
- tino empreendedor, alta dose de energia pessoa complementam o perfil deste profissional. 
- Desejável ter atuado em agencia de publicidade  
  
Atividades: 
- Prospectar novos negócios dentro da sua carteira de clientes;  
- Liderar reuniões comerciais 
- elaborar apresentações das soluções em prospects / clientes 
- Visitas periódicas aos clientes, verificar satisfação e se há possibilidade de ampliar as soluções já 
oferecidas, gerando propostas comerciais;  
- Acompanhar a entrega da solução vendida ao cliente; 
  
Local base de Trabalho: São Bernardo –SP 
  
Interessados enviar CV para any.alves@peopletalent.com.br 
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Lojas Riachuelo (Matriz) contrata: 
  
ASSISTENTE CONTÁBIL  
  
Descrição:  Irá trabalhar na contabilidade, com conferência de notas; entrada de pagamento; recolhimento 
de impostos; conciliação bancária e contas a receber. 
  
Formação: Desejável graduação cursando em Ciências contábeis Administração ou Economia 
  
Local de trabalho: Fácil acesso a Zona Norte 
  
Horário de trabalho: Segunda a Quinta das 8h às 18h e Sexta das 8h às 17h  
  
Interessados enviar o Currículo para juliacb@riachuelo.com.br e no assunto: ASSISTENTE CONTÁBIL 
2011 
  
Obrigada, 
Julia Barbedo 
recursos humanos - d.o 
assistente 
 
 
ANALISTA DE COBRANÇA 
 
Região Faria Lima 
Salário + Benefícios. 
enviar CV para  
denille.molina@datora.net  
oi inscrição no site = www.datora.net no link empregos 
 
Tatuapé (URGENTE) 
  
01 ENGENHEIRO MECÂNICO 
 
Atuar na coordenação da equipe de manutenção de ar condicionado, controle de manutenção corretiva e 
preventiva, especificações técnicas, apresentações de soluções de problemas pertinentes a área. Realizar 
inspeções técnicas entre outras atividades.  
·  Experiência na função. Fundamental ter experiência com manutenção de ar condicionado.  
·  Ensino Superior completo em Engenharia Mecânica.  
·  Cursos técnicos na área. Perfil de liderança.  
Salário até R$ 5.500,00 – horário comercial.  
  
03 LIDERES MECÂNICOS ·   
Liderar equipe de mecânicos, meio-oficial de mecânico de ar condicionado, eletrecistas e outros 
colaboradores. Orientar e atender à direção da empresa.  
·  Necessário ter experiência em manutenção de ar condicionado, chilers, fancoils e outros.  
·  Ensino Médio Completo ou Superior em curso.  
·  Cursos técnicos na área, NR10. 
Ter comandado equipes de manutenção e liderança. Experiência comprovado em carteira 
Salário até R$ 2.200,00  
TURNO:  12 x 36hs noturno ou diurno. 
  
04 MECÂNICOS DE AR-CONDICIONADO ·  Atuará com manutenção preventiva, corretiva ou instalação 
de equipamentos. Manutenção Predial Conhecimento em self, chiller, fancoil, split, elétrica e hidraulica. 
Escala : 12 X 36 - Horários: Diurnos e Noturnos.  
·  Experiência em carteira.  
·  Cursos Técnicos na área / NR10. (experiência de 5 anos comprovados em carteira, com curso).  
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Turno : 12 x 36hs – diurno ou noturno.  
Salário até R$ 1.800,00 
  
01 ELETRICISTA DE COMANDO – ·  Atuar na função com quadros de comando, iluminação, motores 
Manutenção Predial . Conhecimentos com Ar Condicionado.  
·  Curso NR 10 / cursos técnicos da área. Ter trabalhado com comandos, experiência  5 anos 
comprovados em carteira, ter curso de NR 10. 
TURNOS:  12 x 36 hs noturno 
Salário até R$ 1.400,00 + 30% de adicional de periculosidade. 
  
03 MEIO OFICIAL DE AR-CONDICIONADO – ·  Atuar com Operação, manutenção Preventiva e Corretiva 
em sistema de Ar  Condicionadores .  Manutenção Predial  
·  Experiência em chillers.  
·  Cursos Técnicos na Área. 
Turno: 12 x 36hs noturno e diurno –  
Experiência em ar-condicionado  
Salário R$ 900,00 
  
01 OPERADOR DE BMS –·  Experiência com monitoração e operação de sistemas de supervisão predial 
(BMS).  
·  Experiência de ar-condicionado e informática.  
·  Ensino Médio completo ou Superior cursando.  
·  Cursos técnicos na área.  
TURNO:  12 x 36hs – salário R$ 1.200,00 
 
LAPA 
  
ENGENHEIRO  ELETRICISTA ·  Atuar com manutenção predial, elétrica, hidráulica, ar-condicionado e 
serviços gerais.  
·  Experiência na função.  
·  Ensino Superior.  
·  Desejável possuir cursos técnicos na área. 
Local: Lapa 
Horário de trabalho: Comercial de segunda a sexta das 8:00 as 18:00hs com disponibilidade de trabalho 
fora de expediente. 
  
Salário: R$ 4.500,00 
Enviar currículo com pretensão salarial para: 
thereza.cristina@constarco.com.br 
  
  
 
AUXILIAR DE EVENTOS 
 
Até 35 anos – Ensino médio completo 
Homem ou mulher 
Ágil e pró-ativo 
Trabalhar próximo à estação da luz, como indicador durante evento para crianças. 
6 horas por dia  
Quinta, sexta ou sábado(de 12 a 30 de março) 
Diária entre 50,00 e 60,00 e vale transporte 
CV para quessy.paula@allis.com.br ou tel: 2155-9698 
  
 
Multinacional no ramo de Telecom contrata 
  
CONSULTOR DE NEGÓCIOS 
(VENDEDOR)  
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Salário 1290,00 fixo + variável 
Horário 10: às 16:00 ou 16:00 às 22:00 
Escala 6 x 1 
Benefícios: VT, VR, VA, AO, AM, Seguro de vida, auxílio creche, Previdência privada. 
  
  
ASSISTENTE SOCIAL SÊNIOR  
Hospital grande porte 
Graduação completa em Serviço Social 
 Experiência sólida com Operadoras de Convênio 
Região: Morumbi 
Benefícios: Fretado/ Vale transporte, AM, AO, Seguro de Vida, TA, Convênio com Farmácia 
Horário de trabalho sobre a Área de trabalho  
Segunda a sexta-feira das 07:00 às 13:00h  
Salário: R$ 3.297,10 
  
ASSISTENTE SOCIAL PLENO 
Hospital grande porte 
Segunda a sexta-feira das 13:00 às 19:00h  
Região: Morumbi 
 Benefícios:Fretado/ Vale transporte, AM, AO, Seguro de Vida, TA, Convênio com Farmácia. 
Formação superior em Serviço Social; 
Experiência em ambiente hospitalar e ou Home Care 
Salário: R$ 2174,69 
  
 PSICOPEDAGOGO PLENO E SÊNIOR  
Hospital grande porte 
Projeto social atendendo crianças com dificuldade de aprendizagem. 
Local de trabalho: região de Paraisópolis 
Salário: entre 3.000,00 e 4.000,00 
Benefícios: VT,AM,AO, Seguro de vida, TA, Convênio Farmácia 
Horário: Pleno – 7h às 17h 
Sênior – 7h às 13h 
 
 
Vou contratar algumas PESSOAS PARA ATUAR COM MARKETING DIRETO E PÓS-VENDAS EM 
SEGUROS. Empresa com benefícios de primeira linha e boa base salarial. Vai atuar com lançamento de 
campanhas em diversos canais de venda.  
  
Gentileza enviar suas indicações para o meu e-mail > Paulo.Barros@chartisinsurance.com 
 
   
ANALISTA CONTÁBIL PLENO - SP  
   
empresatelecom10@yahoo.com.br 
   
Principais Atribuições:  
   
Atuará em toda rotina do departamento contábil; abrangendo  a análise de lançamentos contábeis; a 
análise e conciliação de contas, registro de transações, efetuar a interface e fechamento da folha de 
pagamento; atualização de contas do ativo e passivo e operações com mútuo. Auxílio na elaboração de 
demonstrativos contábeis com base no IFRS;  
Apoio no atendimento à auditoria e consultorias.  
   
Requisitos:  
   
FormaçãoSuperior completo ou em curso em Ciências Contábeis; 
ConhecimentoDomínio de micro informática pacote Office  
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(Excel Avançado); Domínio/Usuário do sistema Microsiga. 
ExperiênciaNa rotina contábil no exercício da mesma função, conhecimentos da legislação tributária de 
impostos diretos e indiretos 
 
*SOMENTE PESSOAS QUE NAO ESTEJAM TRABALHANDO, COM DISPONIBILIDADE IMEDIATA  
* FÁCIL ACESSO À REGIÃO DO MORUMBI    
   
A empresa oferece: remuneração + benefícios + Contrato CLT  
  
Interessados, favor ler atentamento o perfil acima  
   
1- Enviar currículo no corpo do e -mail, informando pretensão salarial  
2- Currículos sem pretensão não serão analisados  
   
E-mail: empresatelecom10@yahoo.com.br 
 
 
O Grupo Nortearh seleciona ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS: 
 
Formação: Superior Completo em Psicologia 
 
Requisitos:  
 
 Conhecimento do Pacote Office; 
 Experiência anterior em Consultoria de Recursos Humanos;  
 Aplicação e Correção de Testes Psicológicos; 
 Elaboração de laudos; 
 Entrevista por competências; 
 Dinâmicas de Grupo. 

 
Horário de Trabalho: de 2ª à 6ª feira – 8h00min. às 18h00min. 
Salário: à combinar 
Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida, Vale Alimentação e Vale Transporte 
 
Interessados enviar currículo urgente para: elisangela@nortearh.com.br – Especificar no assunto do e-
mail: Analista de RH. 
  
  
Segue algumas divulgações de vagas bastante urgentes, peço que encaminhem as indicações ou os 
currículos para o e-mail alessandra.domingues@trifil.com.br, colocando a pretensão salarial e para qual 
vaga estão se candidatando. Cv's sem estas informações serão descartados e se encaminhados para 
outro e-mail diferente do alessandra.domingues@trifil.com.br também: 
  
- ANALISTA DE BENEFÍCIOS  
Local de Trabalho: Guarulhos 
Vivência com compra, acompanhamento, entrega de todos os benefícios como VT, AM, AO, benefícios 
gerenciais. Experiência com atendimento ao funcionário, esclarecimento de dúvidas. 
- Superior cursando o último ano ou completo 
Disponibilidade de horário 
 
PROGRAMADOR NET - TEMPORÁRIO 
Encaminhar cv para: Claudia.orosco@ccab.org.br 
 
A idéia é apoio em tarefas básicas que consomem maior tempo em implementação como validação de 
campos, escrita de rotinas pré-determinadas, preparação de dados;  
Conheça: 
·         NET C# (Web/Windows Forms); 
·         SQL; 
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Para: 
·         Validação de Formulários e Campos (Ex.: Validação de tamanho de campo, tipo de dados, legendas 
de campos);   
·           Programação de modelos pré-definidos (Ex.: Rotinas de Inserção, Consulta, Edição e Exclusão 
[CRUD])) ; 
·         Modelagem de layout de formulários; (Ex.: Posicionamento de controles como caixas de texto, 
legendas, botões, etc.) 
·         Preparação de Dados (Ex.: Preparação de planilhas para importação, tabulação de dados); 
 Desejável:  
·         Técnico em Processamento de Dados (ou equivalente em TI); ou 
·         Superior em Sistemas de Informação ou Ciência da Computação (cursando ou completo) ou 
tecnólogo relacionado; 
·         Treinamentos Microsoft como: 6165A, 6161A, 4994 ou 6463 
Local: Av. Paulista 
  
  
PESQUISA REMUNERADA 
 
Segue abaixo perfil para pesquisa remunerada caso se encaixe e tenha interesse em participar passar 
telefone de contato para ferrsilvia@gmail.com ou ligar para 11 9697 1228 com Silvia Ferreira se puderem 
por favor repassem para seus contatos. 
  
Grupo 1 
HOMENS DE 36 A 45 ANOS CASADOS COM FILHOS, TER SUPERIOR COMPLETO. 
Usuários de cafeteira NÃO elétrica (Cafeteira Italiana (moka), Cafeteira Francesa (embolo), Filtro de Papel 
ou Café Instantâneo) 
Data: 16/03/11 (Quarta-Feira)  
Horário: das 18h00 as 22h00 (4 horas de duração) 
  
Grupo 2  
MULHERES DE 25 A 35 ANOS CASADAS SEM FILHOS, TER SUPERIOR COMPLETO. 
Usuárias de Maquinas de café expresso de porção individual marcas Dolce Gusto, Senseo, Nespresso e 
maquina de café expresso manual ou totalmente automática. 
Data: 17/03/11 (Quinta-Feira)  
Horário: das 10h00 as 14h00 (4 horas de duração) 
  
Grupo 3  
HOMENS DE 46 A 55 ANOS CASADOS COM FILHOS QUE NÃO MORAM MAIS COM OS PAIS, TER 
SUPERIOR COMPLETO. 
Usuários de Maquinas de café expresso de porção individual marcas Dolce Gusto, Senseo, Nespresso e 
maquina de café expresso manual ou totalmente automática. 
Data: 17/03/11 (Quinta-Feira)  
Horário: das 10h00 as 14h00 (4 horas de duração) 
  
Grupo 4 
MULHERES DE 36 A 45 ANOS, SOLTEIRAS TER SUPERIOR COMPLETO. 
Usuárias de cafeteira NÃO elétrica (Cafeteira Italiana (moka), Cafeteira Francesa (embolo), Filtro de Papel 
ou Café Instantâneo) 
Data: 18/03/11 (Sexta-Feira)  
Horário: das 10h00 as 14h00 (4 horas de duração) 
  
Todos receberão um diário a ser preenchido antes do dia da pesquisa (de fácil compreensão) e deverão 
enviar via email o qto antes foto do equipamento (cafeteira). 
Local:Próximo a Estação de Metrô Paraíso  
Incentivo: R$ 250,00 (Cartão Multi Cash Grupo Pão de Açucar, válido em todos Super e Hiper Mercados 
Pão de Açucar, Extra, Compre Bem, Postos de Combustível e Farmácias dentro dos Hiper Mercados 
Extra, Lojas do Electro etc) 
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
8 vagas em aberto para assistente administrativo, para trabalhar na zona sul, com salários entre R$ 
1.550,00 a R$ 1.725,00 (dependendo do perfil). 
A empresa oferece todos os benefícios. 
Exigências: 
Superior (pode estar cursando, exceto àrea da saúde); Boa digitação; Inglês (apenas para leitura); Boa 
postura; Comunicativo (a); Dinâmico 
Favor enviar cv para Núvia de Oliveira no e-mail: rh.nubia@yahoo.com.br 
  
  
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – HORTOLANDIA/SP 
 
Desejável experiência em Processos de Saúde e Segurança do Trabalho e bons conhecimentos em 
Legislação de Segurança. Consulte detalhes da oportunidade e realize o cadastro do seu currículo no site 
da IBM buscando pelo código S_D-0381504. Venha trabalhar na IBM e construir um planeta mais 
inteligente. 
  
  
SERVIÇOS DE COBRANÇA  
Comercial – Sector Financeiro (m/f). (REF: BR) 
Multinacional de Cobranças e Serviços selecciona profissional experiente, persistente, com bons 
conhecimentos na Indústria de Cobrança e Sector Financeiro, para desenvolver projecto de expansão no 
Brasil. 
Profissional dotado de boa capacidade de comunicação, apresentação e relacionamento interpessoal, com 
bons conhecimentos de informática, nomeadamente Microsoft Outlook, Power Point, Word e Excel. 
Contactos: recursoshumanos@logicomer.pt 
www.logicomer.pt 
  
  
ASSISTENTE DE VENDAS 
Importante Rede de Hotelaria.  
Requisitos: 
Formação: Superior em Administração,Turismo ou Hotelaria; 
Idioma: Inglês desejável; 
Conhecimentos: Dar suporte à área comercial do hotel; 
Experiência: comprovada na função. 
Informações da Vaga: 
Remuneração: a combinar; 
Benefícios: AM + AO + SV + VT + VR; 
Tipo da Vaga: CLT; 
Horário de Trabalho: Comercial; 
Local de Trabalho: São Paulo. 
Interessados favor enviar currículo para: katlen.lima@soulan.com.br 
  
  
SUPERVISOR DE COMPRAS 
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: 
• Implantar normas e procedimentos do setor de compras. 
• Planejar, programar e acompanhar a compra de insumos produtivos e não-produtivos. 
• Contratar, administrar e avaliar fornecedores. 
• Planejar, executar e acompanhar os processos de importação e exportação. 
• Acompanhar o recebimento das importações conforme programação de entregas. 
• Programar, junto à gerência industrial, o recebimento de matéria-prima. 
• Administrar o estoque, interagindo com PCP e garantindo disponibilidade de matéria-prima. 
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• Atuar junto aos fornecedores para garantir a entrega de materiais dentro da especificação e negociar 
eventuais não-conformidades. 
• Realizar o desenvolvimento de novos fornecedores de materiais produtivos e não-produtivos. 
REQUISITOS: 
• Formação superior completa. 
• Pós-Graduação ou MBA dentro da área de atuação será considerado um diferencial. 
• Experiência anterior na posição, preferencialmente em empresas de grande porte e no setor de 
mineração. 
• Sólida vivência em negociação de materiais e compra de produtos químicos e produtos minerais. 
• Conhecimentos de sistema da qualidade e sistemas ERP. 
• Conhecimento da língua Inglesa ou Espanhol será considerado um diferencial. 
• Disponibilidade para viagens no Brasil e exterior. 
• Disponibilidade para residir e trabalhar na região de Campinas. 
Cadastra-se em nosso site www.stautrh.com.br na vaga "322010". 
Siga-nos no Twitter: @stautrh 
  
  
GERENTE DE TRADE MKT  
Encaminhar cv para alessandra.domingues@trifil.com.br 
  
  
INTELIGÊNCIA DE MERCADO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
Interessados entrar em contato vania.mazloum@sodexo.com  
Local de trabalho: São Paulo 
  
ASSISTENTE DE SUPERVISÃO - SUPERVISOR  
- Irá fazer a gestão de uma equipe de cobrança. 
- Ter experiência em gestão de pessoas 
- Foco em resultado 
- Campanhas motivacionais 
R$: 1.200,00 + VR 8,00 por dia, VT, fretado, Seguro saúde e seguro de vida Bradesco, descontos com 
faculdades,assistência odontológica. 
Horário: 
segunda a sexta 12:00 às 21:00  
sabádo 14:40 às 21:00 
Encaminhar os cvs para cvinfra@intervalor.com.br ou no tel: 3304-7111 Juliana  
  
GERENTE DE LOJA 
Empresa do ramo de alimentos contrata gerente de loja para atuar em São Paulo. O profissional deve ter 
experiência de pelo menos 5 anos em cargo gerencial, principalmente em empresas voltada para a área 
de alimentos. Além disso deve possuir ensino superior completo e disponibilidade de horário. 
Interessados favor enviar currículo para: ronaldocruzsilva@yahoo.com.br 
  
  
ANALISTA DE RELACIONAMENTO SR. 
ATRIBUIÇÕES:  
- Entendimento de todas as etapas do Ciclo de Vida do Cliente (Aquisição, Relacionamento, 
Rentabilização, Retenção e Resgate); 
-  Acompanhamento da definição e implantação de todas as ações no Ciclo de Vida do Assinante: 
·   Definição de segmentação das ações de relacionamento e marketing direto 
·   Interface com a agência 
·   Acompanhamento de modelos estatísticos 
·   Acompanhamento de extrações de mailings 
·   Homologação de bases/mailings 
·   Controle do budget 
·   Desenvolvimento e acompanhamento de cronograma para as ações 
·   Condução do processo criativo (elaboração de briefing / análises e aprovações de peças (Online e Off-
line) e ferramentas 



 

 

·   Condução do processo de produção (pedido de cotação / aprovação de peças com fornecedores / 
aprovação de peças finais - fotolito e programação) 
Acompanhamento do processo de mensuração 
 pRÉ-REQUISITOS: 
·  Ensino superior completo em Comunicação, Marketing, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda/ 
Pós-Graduação nas mesmas áreas 
·  Sólidos conhecimentos do Pacote Office 
·  Conhecimento em ações de CRM e Marketing Direto 
·  Conhecimento em internet e ferramentas 
PERFIL: Analítico, Criativo e Organizado 
O salário será de R$ 3.500,00 + benefícios + 1 sal. De PLR..porém, a pessoa (por enquanto) será 
terceirizada. 
Cvs para dircebor@gmail.com 
  
  
CONSULTORA DE VENDAS  
Empresa há mais de 50 anos no mercado de luxo (varejo) com mais de 25 lojas no Brasil e representantes 
em grandes cidades do mundo, contrata profissional com o seguinte perfil: 
- imprescindível ter experiência na área de vendas do mercado de luxo; 
- residir em Campinas, Vinhedo, Valinhos, Americana, Jundiai ou região; 
- ter facilidade em persuadir, boa comunicação e gostar de desafios 
- Superior completo; 
- Ingles avançado a nivel de conversação 
A empresa oferece: Salario fixo CLT de R$.1600,00 + comissão  + benefícios (vale-refeicao, vale-
transporte e vale-alimentacao+ assistência medica e odontologica). 
Local: Campinas/SP 
Os interessados devem encaminhar currículo com foto ateh o dia 25 de fevereiro ao email 
crisantunesempregos@yahoo.com.br  mencionando o nome da vaga CONSULTORA DE VENDAS 
CAMPINAS no assunto da mensagem. 
  
  
ENCARREGADO PARA DEPARTAMENTO PESSOAL 
A Promofort contrata para trabalhar na zona norte\SP 
Segunda a Sexta das 09:00 as 18:00 horas. 
Atribuições: Toda a rotina de departamento pessoal(Folha de pagamento), (sistema Folhamatic), rescisão, 
homologação em sindicatos. Admissão (Registro), rescisão, pró-labore, folha de pagamento, holerites, 
vales, cálculos Férias, homologações(preposto), Apontamentos, férias, Darf IR, DIRF, INSS, GRRF, FGTS, 
GPS, PIS, GFIP, CAGED, RAIS, 13° salário, recibo de VT e VR, contribuições sindicais entre outras. 
Interessados dentro do Perfil enviar CV com pretensão salarial para: priscila@promofort.com.br 
 
 
GERENTE DE VENDAS - MINERAÇÃO 
 
Imprescendível vivência no atendimento ao cliente no setor Mineração.  
Será responsável por desenvolver e gerenciar o portifólio da empresa no cliente.  
Irá identificar as necessidades e traduzirá a demanda para áreas internas gerando novos negócios.  
Desenvolver planos de estratégia e supervisionar a implantação.  
Irá gerenciar todos os recursos da empresa no intuito de atender a demanda.  
Disponibilidade para viagens constantes.  
Imprecíndivel inglês avançado.  
 
Acesse www.vagas.com.br/v362925 
 
 
GERENTE DE OPERAÇÕES (CD) 
 
Local de Trabalho: Osasco/SP  
Empresa: Operador Logístico (grande porte) 
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Principais responsabilidades: 
Gerenciar as operações (recebimento, armazenagem, manuseio e expedição) do Centro de Distribuição, 
respeitando as normas operacionais, prazos, custos e qualidade; Adequar os processos para atender a 
demanda crescente da operação; Desenvolver projetos de melhoria contínua visando bom nível de serviço 
aos clientes; Formatar propostas de serviços logísticos a clientes internos e externos; Acompanhar a 
performance do serviço de prestadores de serviços terceiros; Gerenciar fornecedores de serviços 
logísticos terceiros e conduzir licitações; Gestão de KPI's, Receber e coordenar visitas técnicas de clientes 
e funcionários do Grupo; Gestão de Equipe, entre outras atividades afins. 
Perfil desejado:  
Candidato ideal deverá ser formado em Administração de Empresas, Logística, Engenharia, Economia. 
Excel avançado. Idioma inglês avançado. Experiência na posição de Gerente de Operações em Centro de 
Distribuição, com gerenciamento operacional de grande volume. Conhecimento no sistema WMS. 
Desejável conhecimento e experiência com equipamentos de automatização de processos. 
 
Acesse www.vagas.com.br/v364254 
 
 
Our client is a Multinational company in Oil & Gas Market. 
 
SALES MANAGER 
 
The role  
- Identify new customers and markets within South America, developing strategic growth plan for GAP with 
Regional Advisor; 
- Develop strategic penetration plan and establish management and executive level relationships within 
Petrobras organization; 
- Provide advice and direction to GAP Production Companies to improve effectiveness of Applications 
efforts; 
- Identify, develop, support and manage network of independent agents throughout South America; 
- Provide technical and commercial support for agent network. 
 
Requirements 
- Experience in sales; 
- Familiar with Oil & Gas market, specifications and South American key customers; 
- Fluent in English and Spanish. 
- University Degree in Mechanical or Electronic Engineering  
- Good interpersonal skills including communication, positive make happen attitude; 
- Proactive, Team player and team developer. 
- Detail oriented, high integrity and hard work ethic.  
 
Acesse www.vagas.com.br/v364016 
 
 
 
Atualmente a TRANSEARCH Brasil está assessorando uma empresa multinacional de origem americana, 
com atuação no Brasil há vários anos, no setor de seguros, que busca um profissional para ocupar o cargo 
de Gerente de Negócios – Internet 
 
GERENTE DE NEGÓCIOS – INTERNET 
 
Reporte ao Vice Presidente da Unidade de Negócios, com a responsabilidade pela divulgação e venda dos 
produtos oferecidos, através de um Portal. 
 
Responsabilidades: 
 
• Divulgação e vendas dos produtos via Portal (Internet): 
&#61692; Corretores 
&#61692; Filiais 
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&#61692; Suporte a vendas corporativas 
• Gestão do Portal, utilizando o suporte das áreas de TI e Operações: 
&#61692; Manutenção 
&#61692; Aperfeiçoamento 
• Buscar parceiros de negócios junto às empresas ou canais alternativos; 
• Analisar oportunidades de negócios de grande potencial para a venda de soluções dos produtos; 
• Buscar por meio de inovação e utilização das ferramentas e soluções de Marketing, o controle 
operacional e tecnológico para aumentar a receita; 
• Analise do negocio dos parceiros/clientes e levantamento das necessidades para aprimoramento do 
Portal; 
• Estudo de canais de distribuição; 
• Plano de comunicação e ações de Marketing Direto. 
 
Características Pessoais: 
 
• Formação superior; 
• Bom tino comercial, com experiência em negociações e fechamento de propostas; 
• Hábil em estabelecer e manter contatos; 
• Experiência em negociar contratos; 
• Conhecimento técnico funcional de internet 
• Inglês intermediário; 
• Disponibilidade para viagens. 
 
Acesse www.vagas.com.br/v363426 
 
 
CONTROLLER 
 
Para empresa multinacional da área industrial, na região de Jundiaí/Vinhedo, com formação superior, de 
preferência em Ciências Contábeis; um plus Pós ou MBA em Controladoria e Finanças; inglês fluente; 
domínio das rotinas de Controladoria ( Relatórios Gerenciais; Elaboração de Budget; Orçamentos; 
Fechamento de Balanços/Conversão em moeda estrangeira ( forte em IFRS, BRGAAP);Gestão das 
atividades contábeis ( Contabilidade Fiscal/Tributária; atendimento a Auditorias Internas e Externas); 
Gestão das Rotinas de Finanças ( Cash Flow; Negociações com Bancos; Fechamento de Cãmbio etc.). 
Esse profissonal, que deve ter pelo menos seis anos de experiência em empresas industriais, de 
preferência multinacionais de médio porte, irá atuar em sistema matricial, atendendo á Unidade no Brasil, 
com reporte à matriz na Europa. Importante organização; responsabilidade; habilidade de trabalhar em 
equipe; comunicação clara; excelentes referências.  
 
CVs com último salário e nomes de 3/4 ex-superiores , com fones e e-mails, para animarh@terra.com.br 
 
 
EXECUTIVO DE CONTROLADORIA E FINANÇAS ( região da Lapa/Osasco) 
 
Com excelente formação superior, preferencialmente com Ciências Contabeis, ou em segundo lugar com 
Economia/Administração de Empresas; inglês fluente, sendo o espanhol um plus; Pós ou MBA em 
Controladoria e Finanças; seis anos, no mínimo de experiência gerencial, em multinacional de Autopeças, 
de médio porte, domínio das rotinas de Elaboração do Budget; Orçamentos; Elaboração sistemática de 
relatórios Gerenciais para a Matriz; trabalho em constante pressão por Resultados; habilidade de liderar 
Times das áreas da Contabilidade; Finanças e Controladoria; Negociações com Montadoras etc.  
Interessados podem nos enviar seus CVs com 3/4 nomes de ex-superiores, com seus fones e e-mails, 
para referências profissionais e último salário aos cuidados da animarh@terra.com.br 
 
 
GERENTE SENIOR DE FUNDIÇÃO (segmento automotivo)-CURITIBA 
 
Reportando-se ao Gerente Geral da Produção, caberá a esse profissional as seguintes responsabilidades: 
Planejar e coordenar as atividades referentes ao processo de produção ( fundição); elaborar e cumprir o 
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orçamento da área, gerenciando a eficaz utilização dos equipamentos, materiais e pessoal; Definir, de 
comum acordo com seu superior, os volumes e itens a serem produzidos com o objetivo de maximizar os 
resultados operacionais; Gerenciar as atividades de Manufatura, Logística, Qualidade, Processos e 
Manutenção; Acompanhar os resultados quantitativos e qualitativos, tomando as ações necessárias; 
Promover a racionalização de Custos e aumentar a excelência nos processos e a eficiência na produção; 
Implementar programas de melhoria contínua, visando à melhoria continua dos Processos de Produção; 
Elaborar relatórios mensais: KPIs e principais planos em curso.Formação necessária para preencher esse 
cargo: Superior em Engenharia Mecânica/ Metalurgia; Experiência necessária para ocupar o cargo: pelo 
menos 10 anos em empresas de Fundição, com ao menos 08 anos em cargos gerenciais; Sólidos 
conhecimentos em Moldagem Horizontal de Ferro fundido; forte domínio dos Produtos Bloco e Cabeçote 
de Motor; Experiênci ampla em processos de Fusão e macharia; domínio de Controle de Processos (CEP); 
experiência ampla em elaboração e acompanhamento de Cronogramas; vivência ampla nos Sistemas da 
Qualidade da área de autopeças; experiência no Six Sigma, sendo um plus formação em Black Belt; 
experiência na Organização da Produção com visão de Custos e Qualidade; Liderança de equipes e forte 
domínio da Adm inis tração Empresarial. Competências Pessoais: Capacidade de Articulação junto aso 
Clientes; Liderança com visão sistêmica de negócios; Pulso firme; Dinamismo; Proatividade; Bom senso 
elevado; Habilidade de manter seu time integrado, motivado e qualificado; Capacidade para implementar 
novas Tecnologias e Metodologias de Gestão; Foco em Resultados, buscando sempre melhorias na 
Qualidade, Custos, Processos e Entregas. Outros requisitos: Ingles fluente desejável; Benefícios de bom 
nível. Sala¿rio em torno de R$ 16.000/18.000,00 e bÿnus ligado a resultados de até 04 salários anuais. 
 
Currículos com último salário e nomes de 03/4 ex-superiores, com seus fones, para referências 
profissionais aos cuidados da: animarh@terra.com.br 
 
 
GERENTE NACIONAL DE VENDAS - PISCICULTURA E CALCINICULTURA 
 
(Empresa nacional de Nutrição- Sede em São Paulo)- com report ao Gerente Nacional de Vendas, terá 
como desafio liderar equipe de mais de 20 Representantes Comerciais, principal força de Vendas desses 
produtos. Necessário formação, pela ordem, em Veterinária; Zootecnia, Agronomia ou Biologia Marinha e 
Engenharia da Pesca; desejável Pós-graduaçã o/MBA ? ?em gestão de Negócios/Gestão de Marketing; 
inglês avançado/fluente; habilidade em Excel e em Power Point. Esse gerente será responsável pela 
gestão das atividades de Nutrição Específica para os segmentos de Peixes e Camarões, desenvolvendo 
ações técnicas e comerciais para estimular os Representantes Comerciais a superar suas metas e a 
ampliar o nível de satisfação dos Clientes. Para ocupar essa posição, a empresa busca Candidatos com 
história de Vencedores, nas empresas onde atuaram, com profunda experiência nessa área, verdadeiros 
Especialistas; amplos Conhecimentos Técnicos e Carteira de Clientes junto dos quais tenham tido atuação 
bem sucedida. A empresa oferece um fixo + comissões pelos resultados conseguidos em sua área e na 
empresa; carro com despesas pagas e amplo apoio em seu treinamento e desenvolvimento, além de 
Benefícios (Asistência Médica; Alimentação; Celular; Notebook; c. Os candidatos a essa posição 
necessitam de di spon ib ilidade para viagens constante (na maior parte do tempo, esse profissional estará 
em viagem), além de possibilidade de fixar residência na Capital Paulista . Outros aspectos mandatórios 
no perfil desse profissional: Liderança; habilidade de formar Times de Representantes Comerciais 
comprometidos com o negócio e altamente competitivos; Forte habilidade de Negociação; Capacidade de 
fazer análises mercadológicas, apoiando os RCs em suas atuações; Visão Estratégica; Domínio de 
Controles Econÿmicos e Financeiros para fazer a gestão dos Resultados da área.  
 
Candidatos interessados por essa oportunidade podem nos enviar seus CVs, indicando três nomes de ex-
superiores, com seus fone e e-mails, para referências profissionais e o último salário para: 
animarh@terra.com.br 
 
 
GERENTE NACIONAL DE VENDAS - AVICULTURA  
 
(Empresa nacional de Nutrição- Sede em São Paulo)- com report ao Gerente Nacional de Vendas, terá 
como desafio liderar equipe de mais de 30 Representantes Comerciais, principal força de Vendas desses 
produtos. Necessário formação, pela ordem, em Veterinária; Zootecnia, Agronomia; desejável Pós-
graduação/MBA em gestão de Negócios/Gestão de Marketing; inglês avançado/fluente; habilidade em Exc 
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el e e m Power Point. Esse gerente será responsável pela gestão das atividades de Nutrição Específica 
para o setor de Avicultura, cabendo-lhe desenvolver ações técnicas e comerciais, estimulando 
Representantes Comerciais (RCs) a superar suas metas e a ampliar o nível de satisfação dos Clientes. 
Para ocupar essa posição, a empresa busca Candidatos com história de Vencedores, onde quer que 
tenham trabalahdo; profunda experiência nessa área, verdadeiros Especialistas; amplos Conhecimentos 
Técnicos e uma excelente Carteira de Clientes junto dos quais tenham tido atuação bem sucedida. A 
empresa oferece salário fixo + comissões pelos resultados conseguidos em sua área e na empresa; carro 
com despesas pagas e amplo apoio em seu treinamento e desenvolvimento, além de Benefícios 
(Assistência Médica; Alimentação; Celular; Notebook; c. Os candidatos a essa posição necessitam estar 
disponíveis para viagens constante (na maior parte do tempo, esse profis sion a l estará em viagem), além 
de possibilidade de fixar residência na Capital Paulista . Outros aspectos mandatórios no perfil desse 
profissional: Liderança; habilidade de formar Times de Representantes Comerciais comprometidos com o 
negócio e altamente competitivos; Forte habilidade de Negociação; Capacidade de fazer análises 
mercadológicas, apoiando os RCs em suas atuações; Visão Estratégica; Domínio de Controles 
Econÿmicos e Financeiros para fazer a gestão dos Resultados da área.  
 
Candidatos interessados por essa oportunidade podem nos enviar seus CVs, indicando três nomes de ex-
superiores, com seus fone e e-mails, para referências profissionais e o último salário para: 
animarh@terra.com.br 
 
 
GERENTE DE VENDAS(Peças Sinterizadas)- Região da Lapa-Capital)  
 
Com formação preferencialmente em Engenharia de Materiais/Metalúrgica ou Mecânica; Pós-
graduação/MBA em gestão de Negócios; inglês fluente; c/ veículo próprio; disponibilidade para viagens; 
habilidade de se relacionar; dinâmico; comunicativo; proativo; focado em resultados; conehcimento do 
mercado da concorrência, tendências de mercado; liderança; habilidade de planejamento; negociador; 
inovador; forte na atuação em equipe. Terá como atividades principais: desenvolvimento de novos 
negócios e ampliação de Clientes; elaboração do Planejamento de Vendas; Orçamentos de Novos 
Produtos . Além de atuar em vendas, coordenará atividades de Desenvolvimento de Novos Produtos, 
garantindo atendimento de prazos , margens de resultados e atendimento às exigências tecnológicas dos 
produtos. Liderará equipe formada de 01 Coordenador de Vendas e dois Engen heiros de Vendas .  
 
CVs com nomes de seus três últimos superiores, com seus fones e e-mails, informando também o salário 
atual/último para: animarh@terra.com.br 
 
 
 
GERENTE COMERCIAL (AGRONEGÓCIOS)  
 
Sediado em Goiânia, em empresa nacional no segmento de grãos de soja e seus derivados irá atuar em 
nível Brasil, com foco maior na comercialização de óleo de soja para as grandes marcas embaladoras e 
comercializadoras (Sadia, Cargill, Marfrig, Coamo etc.). Atuará também na comercialização de Farelo e 
cascas de soja para as grandes empresas de Fabricação de Nutrição, liderando equipe comercial. 
Importante ter acesso às empresas que compram óleo e aos grandes produtores de Nutrição anaimal. 
Preferência por profissionais desse segmento com vivência em agronegócios e conhecimento das 
oportunidades ligadas a esses produtos. Será importante formação superior em áreas ligas à 
comercialização de produtos originados do Soja: Engenharia Agronÿmica; Administração de Empresas; 
Economia, com Pós em Gestão Comercial e Marketing. Serão considerados aspectos diferenciais e 
altamente desejáveis: experiência em desenvolvimento de novos negócios facilidade de relacionamento 
com clientes, assim como experiência na condução de negócios em ambientes multiculturais; b oa 
comunicação em Inglês e Espanhol.  
 
Pedimos aos interessados nos informar o seguinte para evoluirmos para uma entrevista: Salário atual e 
expectativa de remuneração; Nomes de ex-superiores com seus fones e e-mails, para referências 
profissionais; 3- Quais experiências teve ligadas ao escopo desse cargo;- Interesse na fixação de 
residência em Goiânia; nível de comunicação em inglês. CV, com nomes de 3/4 ex-superiores, com seus 
fones e e-mails, para referências profissionais, para animarh@terra.com.br 
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GERENTE DE VENDAS ( Produtos em Plásticos Injetados de Engenharia)-Região de Jundiaí/Itatiba 
 
Para multinacional de autopeças, com formação universitária em Engenharia Mecânica/Química, Pós ou 
MBA em Marketing e vendas; forte presença junto das Montadoras; habilidade de negociação e história de 
sucesso na ampliação de negócios, envolvendo Peças de Plásticos sobretudo para Interiores de veículos. 
Para isso, nossa busca enfoca profissionais, com ampla vivência em empresas com atuação com Peças 
Plásticas, devendo conhecer bem resinas termoplásticas e suas aplicações; habilidade de liderar 
pequenas equipes; integridade; proatividade e experiência tanto em desenvolver mercado quanto em atuar 
em Renegociações para Reajustes de Preços. Preferência por profissionais em ascensão profissional em 
sua carreira, que tenham competências comerciais aliadas a competências técnicas.  
 
CVs com último salário e nomes de 3/4 ex-superiores , com seus fones e e-mails, para referências 
profissionais aos cuidados da animarh@terra.com.br 
 
 
GERENTE DE LOGÍSTICA (AGRONEGÓCIOS)  
 
Sediado em Goiânia, em empresa nacional no segmento de grãos de soja e seus derivados irá atuar na 
Região de Goiás, Triângulo MIneiro, mato Grossoo, com foco maior na gestão da Logística, com uti lização 
de Meios de Transportes Rodoviários e Ferroviários, transportando Soja até à Indústria de Esmagamento 
no Triângulo Mineiro e depois fazendo a Logística/Distribuição dos Produtos (Óleo de Soja; Farelo etc) 
para o mercado. ProcuramosProfissionais com pelo menos dez anos de experiência em Atividades de 
Logística ligadas ao Transporte de Soja do Produtos até à Indústria de Esmagamento; Contatos estreitos 
com Transportadores Rodoviários e Ferroviários, conheenco com profundidade Custos e Contratos de 
Serviços; Exigências Fiscais e que estejam prontos para atuar nessa Região, sendo hands on, liderando o 
negócio, contribuindo para a expansão dos Processos Confiáveis de Logística dentro de metas de 
Produtividade e Competitividade! Serão considerados, para assumir essa posição, os seguintes requisitos 
LI DERANÇA; O RGANIZAÇÃO; GESTÃO DOS RECURSOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS- 
INTEGRIDADE; PROATIVIDADE; DETERMINAÇÃO; FORMAÇÃO DE PARCERIAS E DE EQUIPE; 
FOCO EM RESULTADOS! Será decisivo que os candidatos venham desse segmento com vivência em 
agronegócios; bons conhecimentos de Originação; idoneidade moral e profissional. Será interessante 
alguma Especialização em Agronegócios e boa visão da Comercialização de produtos originados do Soja. 
Cursos superiroes adequados para ocupar essa posição: Engenharia Agronÿmica; Administração de 
Empresas; Economia, com Pós em Gestão Comercial e Marketing. Serão considerados aspectos 
diferenciais e altamente desejáveis: experiência em desenvolvimento de novos negócios facilidade de 
relacionamento com clientes, assim como experiência na condução de negócios em ambientes 
multiculturais; boa comunicação em Inglês e Espanhol. Pedimos aos interessados nos informar o seguinte 
para evoluirmos para uma entrevista: Salário atual e expectativa de remuneração; Nomes de ex-superiores 
com seus fones e e-mails, para referências profissionais; 3- Quais experiências teve ligadas ao escopo 
desse cargo;- Interesse por oportunidade para residir em Goiânia; Seu nível de comunicação em inglês.  
 
CV , com nomes de 3/4 ex-superiores, com seus fones e e-mails, para referências profissionais, aos 
cuidados da animarh@terra.com.br 
 
 
GERENTE DE VENDAS- SAÚDE ANIMAL (BOVINOS) 
 
Sede em São Paulo -1. Descrição Sumária: Gerencia as atividades relativas a geração de demanda e 
comercialização dos produtos da empresa; recomenda políticas e estratégias comerciais; elabora e 
controla o orçamento de vendas; assegura a performance da equipe quanto ao cumprimento de metas e 
objetivos. 2. Descrição Detalhada: Gerencia as equipes de comercialização e serviços técnicos propondo 
indicadores e metas; desenvolve e recomenda estratégias comerciais adequadas as oportunidades de 
mercado e ao ambiente de negócios em conjunto com outras áreas; controla e acompanha o orçamento 
de vendas; desenvolve novos mercados e oportunidades buscando maior participação da organização no 
segmento de saúde animal; propõe po lítica comercial em conjunto com outras áreas; monitora os 
movimentos das empresas concorrentes acompanhando as tendências de mercado; representa a empresa 
em reuniões comerciais com outras empresas do ramo e junto a entidades oficiais e representativas do 
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segmento saúde animal; realiza visitas periódicas de assistência comercial aos revendedores, formadores 
de opinião e consumidores ligados a saúde animal.  
 
Cvs com último salário e nomes de 03 ex-superiores para: animarh@terra.com.br 
 
 
PLANT CONTROLLER 
  
Colegas tenho uma oportunidade para Plant Controller para trabalhar em Manaus. 
Segue a descrição básica das competências do candidato 
Formação em Administração, Economia ou MBA em área correlata 
Experiência na função de pelo menos 5 anos 
Fluente em inglês, Alemão será um diferencial 
Experiência de trabalho em empresas multinacionais 
Sólidos conhecimentos da legislação de incentivos aplicados a ZFM 
Disponibilidade para residir em Manaus 
Conhecimentos do sistema SAP 
 
Os interessados podem me enviar o CV em inglês no e-mail 
fernando.3.rocha@continentalcorporation.com 
 
 
GERENTE DE PRODUÇÃO - INJEÇÃO PLÁSTICA  
 
Nosso cliente é empresa de grande porte do setor de consumo com marca consolidada no mercado. A 
empresa em fase de alto crescimento está investindo na construção de nova fabrica.  
 
Desafio da Posição  
O profissional será contratado para liderar o projeto de implantação da planta de Injeção.  
Conduzirá o projeto de transferência de tecnologia de empresa terceirizada, estudos de dimensão da 
planta, contratação da equipe e, após o star up, será o gestor de produção.  
 
Perfil do Profissional Ideal  
 
•Experiência Superior a 10 anos, em unidades de produção de injeção plástica, borracha ou PVC.  
•Profissional com senioridade que tenha adquirido formação técnica na área de plásticos e desenvolvido 
carreira como gestor.  
•Imprescindível conhecimento de Moldes de Injeção, abrangendo desde sistemas de produção e de 
automação, até ferramentas de Lean para Injeção. Conhecimentos de Materiais. Deverá ter domínio 
técnico para aplicar na otimização de processos de injeção.  
•Formação em Engenharia com MBA ou Pós Graduação em Gestão de Negócios e Gestão Industrial.  
Inglês Avançado.  
 
FOCAL POINT EXECUTIVOS  
focal@focalpointexecutivos.com.br 
11 30710459 11 3168 5006. 
 
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 
 
Região Metropolitana de Curitiba Indústria multinacional de grande porte  
Experiência mínima de três anos como Gerente / Coordenador ou Consultor Interno de Recursos 
Humanos, com seis anos de experiência mínima total em RH, sendo desejável uma vivência significativa 
em empresas multinacionais do setor industrial. Bons conhecimentos da área de administração de 
pessoal, envolvendo sistema de remuneração e benefícios, folha de pagamento, PLR, relações 
trabalhistas e sindicais / negociações coletivas, segurança do trabalho e medicina ocupacional e 
administração dos prestadores de serviços (transporte, restaurante, segurança, etc.). Sólida experiência 
nos subsistemas de RH, tais como recrutamento & seleção; programas de integração, motivacionais e de 
retenção de talentos; capacitação, treinamento e desenvolvimento organizacional e pesquisa e 
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acompanhamento do clima organizacional. Chefiará equipe com oito colaboradores e terá linhas funcionais 
com o Exterior. Formação superior completa preferencialmente em Ciências Humanas (Direito, Psicologia, 
Administração); desejável pós-graduação em Gestão de RH. Inglês fluente. Interessados devem enviar cv 
para: curriculo@murayamamaciel.com ou cadastrar-se em nosso site 
 
 
GERENTE DE CONTABILIDADE E FISCAL  
 
Para Indústria multinacional em São Paulo. Perfil Técnico: Experiência mínima de oito anos em 
Contabilidade e Controladoria; Conhecimentos na área Tributária Domínio de IFRS e BRGAAP; 
Elaboração de Reports; Atendimento a auditoria e experiência prévia em gestão de Pessoas. Necessário 
ter CRC ativo Formação Acadêmica: Sólida formação em Ciências Contábeis Idiomas: Inglês Fluente  
enviar e-mail p: yumi@pyxis-search.com.br 
 
 
GERENTE DE ENGENHARIA  
 
Principais Responsabilidades:  
 
Assessorar a Gerencia Geral de Projetos no processo decisório de Engenharia de investimentos e 
planejamento estratégico;  
Orientar os estudos de viabilidade técnica e econômica em propostas de Novos negócios e Investimentos;  
Coordenar o planejamento orçamentário de investimentos;  
Viabilizar o desenvolvimento dos estudos e especificações técnicas para contratações de 
empreendimentos;  
Acompanhar a implantação dos projetos aprovados, através de reuniões periódicas específicas com os 
gestores dos empreendimentos e empresas contratadas, com o objetivo de conhecer o andamento das 
atividades e assegurar a obtenção dos resultados estabelecidos;  
Direcionar ações no sentido de garantir o efetivo controle físico e financeiro dos projetos de investimentos 
contratados;  
Promover o processo de manutenção e atualização do conhecimento tecnológico.  
 
Requisitos:  
• Inglês Fluente;  
• Pós graduação / MBA em Gestão empresarial;  
• MBA - Gerenciamento de Projetos;  
• Experiência em empresas cimenteiras e profundos conhecimentos do processo de produção de cimento;  
• Informática (Pacote Office );  
• Formação em Engenharia;  
 
Local de trabalho: Volta Redonda – RJ; com disponibilidade para viagens  
 
Os interessados deverão enviar o currículo para recrutamentocsnexecutivos@csn.com.br 
 
 
BUSCAMOS UN GERENTE DE VENTAS SENIOR, de vinos, aceite, conservas, dulces, etc.  
 
SERA EL MAXIMO RESPONSABLE DE LA LINEA DE PRODUCTOS ADJUDICADA EN EL PAIS  
REQUISITOS que este introducido en el rubro y sea conocedor de los distribuidores de esta gama de 
productos, El candidato debe tener una experiencia minima de 5 años en la comercialización de esta gama 
de productos  
MANDE C.V. a manuel.aros@talleresalunox.com 
 
 
GERENTE DE PRODUÇÃO - FERTILIZANTES PARANAGUÁ PR 
  
Superior completo em engenharia (s). Inglês fluente.  
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Responsável pela área industrial na planta de produção de fertilizantes e interface com outros negócios, 
principalmente; logistica, suprimentos e area commerical.  
Acompanhamento do sistema produtivo e seus indicadores de performance.  
Planejamento e execução das manutenções preditivas, corretivas, preventivas e gestão da parada das 
plantas.  
Coordenação e implementação de novos projetos e elaboração de reportes gerenciais.  
Gerenciamento de custos, manutenção, qualidade, produção, segurança, meio ambiente, housekeeping, 
investimentos e de contratos de serviços terceirizados.  
Gestão de equipes, foco voltado em performance e metas e processos de mudança referente a entrada de 
novas tecnologias (Treinamentos, Capacitação Técnica, Mapeamento das necessidades de cada setor, 
cronogramas de treinamentos).  
www.adm.com  
http://zeus.e-hunter.com.br/adm/view/frameset.asp 
 
 
 
OPERATIONS MANAGER (ENGINEERING BACKGROUND - SAO PAULO)  
 
Above vacancy posted on Globiles, meeting point for international professionals.  
Interested?  
If you would like to join and view the details. Please email me for an invitation. mariluz@globiles.com 
 
 
 
AUXILIAR DE PCP 
 
Será responsável por atualizar e controlar planilhas de produção; emitir ordens de serviço;confeccionar 
desenhos técnicos em AUTOCAD, conferência de Nf de serviços e insumos;controle de estoque de 
matéria prima, componentes, insumos e ferramentas. Fornecimentos de informações estatísticas de nível 
de produtividade, metas e parada de máquinas. Cobrar prazos de entrega a fornecedores com boa 
desenvoltura para negociação. Elaboração de relatórios de não conformidade. 
Requisitos: 
Cursando Superior em Engenharia Mecânica ou de Produção; 
Experiência em manuseio do AUTOCAD .  Excel nível avançado e conhecimentos em processos de 
usinagens de peças; 
Experiência em empresa metalúrgica com vivência em setor fabril ligado ao PCP; 
Faixa salarial: R$ 1.400,00 a R$ 1.600,00, contratação CLT. 
Benefícios: vale refeição, vale transporte, cartão medicamentos, uniforme 
Qual o horário de trabalho: 7h às 17h. 
 Local: São Paulo, Zona Leste,  Próximo a estação de metro. 
  
Os interessados deverão encaminhar cv para: dante@odraude.com.br, informando o código APCP no 
campo assunto. 
  
Rita Mellone 
Evoluirh Consultoria 
 
 
COORDENADOR(A) DE T&D  
  
Necessário experiência em agência de marketing promocional ou empresa de serviços;  
Irá desenvolver treinamentos de produtos e comportamentais. 
  
Superior completo, fácil acesso a zona sul e disponibilidade de horário e para viagens. 
  
Liderança, visão estratégica, pró atividade, comprometimento e alto astral farão toda a diferença neste 
processo seletivo.  
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Interessados deverão enviar curriculo para carreira.profissional@yahoo.com.br com pretensão salarial. 
 
 
Posted by Andrea Porto, Consultora em Recursos Humanos - Special Consultoria em RH 
 
EXECUTIVO COMERCIAL PARA LOJAS, SEGMENTO SHOPPING CENTER. Superior completo (sem 
restrições). Inglês intermediário. Base SP. Interessados: cbarbosa@nxtrh.com 
 
 
GERENTE FINANCEIRO / CONTROLLER LATAM 
  
Currículos devem ser enviados para carolinagouveia@ascendrh.com.br acordo com o Código: FMC  
 
O nosso cliente é uma indústria multinacional americana procura um executivo para liderar um  
geograficamente dispersas grupo Finance na América Latina, responsável por:  
 
• rápido entendimento da empresa "modus operandi" e se tornar um importante  
sócio e consultor para outros gestores e empregados no campo  
organização, mantendo um núcleo de negócios e foco no cliente.  
• Planejar, organizar e controlar as atividades contábeis e financeiras na região  
nível em alinhamento com as equipes de usuário final.  
• contribuir activamente para a equipa de liderança com relação à estratégia para o  
região.  
• Integração de empresas recém-adquiridas.  
• A liderança de uma equipe altamente competente e maduro.  
• Zelar pelo cumprimento financeiro local, Contabilidade, Fiscal e leis e regulamentos  
para as entidades da América Latina legal e fundos de pensão brasileiros. Garantir o cumprimento 
normas contábeis da empresa e procedimentos e exigências dos EUA GAAP,  
incluindo a conformidade com Sarbanes-Oxley (GR).  
• dirigir as atividades financeiras da América Latina, apoiando Regional  
Presidente no controle do negócio, aumentando a receita lucrativa, desenvolvimento do plano,  
manutenção de controles internos e identificar áreas de preocupação.  
• Como lidar com múltiplas prioridades.  
• Assumir um papel pró-ativo no sentido de assegurar bandeiras vermelhas é destaque e que os planos de 
acção  
forem postas em prática quando necessário.  
 
Bacharel em contabilidade, finanças ou outros negócios ou: Acadêmico  
ciência de fundo relacionadas com a disciplina. MBA preferido. 
 
Idiomas: Inglês: fluência é obrigatória. Espanhol é desejável. 
 
Experiência: mínimo 10 anos de experiência em diversas posições diferentes das Finanças.  
Experiência comprovada em gestão de pessoas e criando ambiente facilitador: influência, liderança 
pessoal.  
Liderando relatório e gestão da legislação fiscal local, um e regulamentos.  
Vem de um ambiente multinacional.  
 
Conhecimentos necessários: Noções de políticas de preços globais e locais de transferência e  
regulamentos.  
Conhecimento do Local princípios contabilísticos geralmente aceites e Externa Regulamento Financeiro.  
EUA princípios contabilísticos geralmente aceites  
 
Local de trabalho: região de Campinas, SP  
Disponibilidade para viagens dentro da região é necessária. 
Currículos devem ser enviados para carolinagouveia@ascendrh.com.br acordo com o Código: FMC  
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Grupo TCI contrata EXECUTIVO DE VENDAS COM FOCO EM ECM (Gestão de documentos). 
Interessados enviar currículo para tatiane.laurindo@grupotci.com.br 
 
 
ENGENHEIRO DE VENDAS - São Paulo – SP Fabricante multinacional de máquinas e equipamentos líder 
no seu setor.  
Nossa cliente está em plena expansão no Brasil, oferecendo equipamentos e serviços de pós-vendas e de 
assistência técnica, com amplo estoque local ou importação de peças de reposição. Para aproveitamento 
das oportunidades de mercado, estamos selecionando um Engenheiro de Vendas com um mínimo de 2 a 
4 anos de experiência em vendas de equipamentos e serviços técnicos em fabricante de máquinas e 
equipamentos em geral; podem ser considerados engenheiros de vendas dos setores de autopeças, 
equipamentos de informática, máquinas para fabricação de embalagens e similares. O conhecimento da 
indústria gráfica será considerado um diferencial. Formação superior, idealmente em Engenharia Mecânica 
ou Elétrica; outro tipo de formação superior poderá ser considerada se compensada com experiência. 
Inglês fluente, disponibilidade para viajar 80% do tempo. Interessados devem enviar cv para: 
curriculo@murayamamaciel.com ou cadastrar-se em nosso site 
 
 
 
LÍDER DE PROJETOS - São Paulo – SP Fabricante multinacional de máquinas e equipamentos líder no 
seu setor.  
Nossa cliente está em plena expansão no Brasil, oferecendo equipamentos e serviços de pós-vendas e de 
assistência técnica, com amplo estoque local ou importação de peças de reposição. Em função das 
excelentes perspectivas de crescimento de vendas - e consequente maior atividade de instalação de 
equipamentos - , estamos selecionando um Líder de Projetos para o acompanhamento e controle de 
projetos de instalação. O Líder de Projetos terá como missão implantar os projetos nos clientes dentro do 
prazo compromissado, no custo previsto e nos padrões de qualidade estabelecidos. Deseja-se um mínimo 
de dois anos de experiência como engenheiro de projetos em fabricante de máquinas e equipamentos, um 
histórico de projetos implantados sob sua coordenação e, idealmente, alguma vivência em montagem. O 
conhecimento de equipamentos para o setor gráfico será considerado um diferencial. Formação superior 
em Engenharia Mecânica ou Elétrica; Inglês fluente; disponibilidade para viajar cerca de 70% do tempo. 
Interessados devem enviar cv para: curriculo@murayamamaciel.com ou cadastrar-se em nosso site. 
  
ENGENHEIRO DE VENDAS – IMPRESSORAS ROTATIVAS MODULARES - São Paulo, SP Fabricante 
multinacional líder no setor.  
Mínimo de dois anos de experiência em vendas de equipamentos e serviços técnicos para indústrias 
gráficas ou de impressão, idealmente no setor de embalagens cartonadas ou flexíveis em geral. 
Conhecimento de impressoras rotativas modulares, principalmente offset e flexografia, e também de 
unidades de rotogravura ou silkscreen. Procuramos um profissional para atuar como um consultor de 
negócios e de venda de soluções, para o que deverá entender muito bem as necessidades dos clientes e 
propor as melhores alternativas. Deverá, também, zelar pelo bom funcionamento dos parque de 
equipamentos instalados. Formação superior, idealmente em Engenharia Mecânica ou Elétrica. Inglês 
fluente, disponibilidade para viajar até 80% do tempo. Interessados devem enviar cv para: 
curriculo@murayamamaciel.com ou cadastrar-se em nosso site. 
 
 
ESPECIALISTA / COORDENADOR FISCAL – IMPOSTOS DIRETOS 
 
Região de Campinas, SP Indústria multinacional de grande porte, líder brasileira e mundial no seu setor.  
Mínimo de cinco anos de experiência total na área fiscal de empresas multinacionais, com pelo menos três 
anos em função de Analista Sênior, Especialista ou Coordenador Fiscal/Tributário. Conhecimento 
especializado de tributos diretos: Imposto Renda Pessoa Jurídica, IRRF, Contribuição Social sobre Lucro, 
PIS e Cofins cumulativo, não cumulativo e retido, preços de transferência na importação e exportação e 
Imposto de Importação. Domínio da elaboração de obrigações acessórias, mensais e anuais como: Sped 
Contábil e Fiscal, DIPJ, DCTF, Perdcomp, Dacon, GIA, Sintegra, GFIP, DIRF, DES, IN 86, Informe de 
Rendimentos, Sped (EFD e ECD), todos eletrônicos. Bons conhecimentos de contabilidade, auditoria, 
consultoria tributária, ativo imobilizado, lançamentos contábeis, faturamento, IFRS societário e BRGaap. 
Experiência como usuário de sistemas operacionais de escrituração fiscal e apuração de impostos como 
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SAP ou similar. Formação superior em Administração, Economia ou Ciências Contábeis, Inglês fluente. 
Interessados devem enviar cv para: curriculo@murayamamaciel.com ou cadastrar-se em nosso site. 
 
 
GERENTE DE CONTABILIDADE E FISCAL  
 
Para Indústria multinacional em São Paulo. Perfil Técnico: Experiência mínima de oito anos em 
Contabilidade e Controladoria; Conhecimentos na área Tributária Domínio de IFRS e BRGAAP; 
Elaboração de Reports; Atendimento a auditoria e experiência prévia em gestão de Pessoas. Necessário 
ter CRC ativo Formação Acadêmica: Sólida formação em Ciências Contábeis Idiomas: Inglês Fluente  
enviar e-mail p: yumi@pyxis-search.com.br  
 
BRASIL GROUPON  
 
 
ADMINISTRADOR SALESFORCE.COM Contrata  
Se você quiser participar de uma empresa de Internet crescendo, líder e fundador de um novo modelo de 
negócio, por favor dê uma olhada nessa posição e responda.  
Estamos contratando SALESFORCE.COM administrador de um emprego em tempo inteiro na nossa sede 
brasileira em São Paulo.  
- Experiência em aplicações de CRM, como a Salesforce.com, Siebel, etc  
- Conhecimento de Comunicação e Processo de Vendas  
- Conhecimento básico de bases de dados  
- Inglês bom para a comunicação internacional  
- Melhor com experiência / técnica de TI  
Entre em contato o mais rápido possível Groupon FC no e-mail de Léia Munhai, telefone 11 4095-5151 em 
leia.munhai@groupon.com.br com ASSUNTO: VAGA SALESFORCE.COM OU SALESFORCE.COM 
POSITION  
Nota: currículos podem ser enviados em Português 
 
 
ANALISTA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  
 
Divulgação e condução de processos seletivos - Superior Completo e Inglês avançado. 
Enviar CV e pretensão salarial para genice.amaral@ipsos.com  
 
 
ASSESSOR ADMINISTRATIVO  
 

Local: São Paulo - SP  Tipo da vaga : Permanente  

 
Multinacional que atua oferecendo soluções customizadas ao mercado de alto varejo e inicia agora sua 
operação no Brasil.  
 
Descrição da vaga  
Reportando-se ao Diretor da Unidade de Negócios, suas principais atribuições serão:  
Ser a interface e o apoio das operações com os processos administrativos da Empresa;  
Realizar negociações e compras nacionais e internacionais;  
Manter contato constante com clientes e fornecedores internacionais, bem como participar de reuniões 
com os mesmos e com a matriz da Empresa (USA)  
Elaborar relatórios gerenciais e prestar informações diversas para a matriz da Empresa (USA)  
Suporte às divisões nos processos das revisões orçamentárias; acompanhamento mensal do orçado vs 
realizado;  
Planejamento orçamentário e principais impactos financeiros, controle do caixa, contas a pagar/receber, 
estoque, fazer o faturamento), forte conhecimento em impostos,  
Acompanhar e detectar os principais desvios de despesas dos projetos, propondo planos de ação, quando 
necessário;  



 

 

Acompanhamento e planejamento de estoque;  
Conhecimentos de Importacao;  
Controle despesas X receitas dos projetos.  
 
Perfil desejado  
Experiência mínima de 4 anos na área financeira;  
Superior completo: Contábeis, Administração de empresas, Economia;  
Capacidade de planejamento e senso de urgência;  
Habilidade para se relacionar com quaisquer níveis hierárquicos  
Raciocínio analítico;  
Sólido conhecimento contábil, matemática financeira e gestão financeira;  
Inglês fluente e espanhol desejável; --  
Alta habilidade para negociação com clientes e fornecedores nacionais e internacionais;  
Excelente comunicação verbal e escrita;  
Visão sistêmica. Dinamismo. Postura hands-on  
 
Enviar CV para: dgoncalves@rtc.com  
 
 
 
ANALISTA DE CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO para empresa multinacional de grande porte, no 
segmento de Gestão Documental.  
Atuar com controladoria, contabilidade geral, custo, análise de balanço, índices financeiros e contábeis, 
legislação contábil e tributária. Elaborar o Forecast mensal e o Budget da empresa separado por 
filial.Comparativo orçado x realizado por filial com o objetivo de analisar e entender o motivo das variações 
ocorridas e assegurar que as variações reflitam somente a situação real da empresa. Apurar e 
acompanhar mensalmente o realizado do mês afim de comparar com o que foi planejado.  
Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Economia. Desejável 
Pós-graduação.  
 
Inglês Fluente / Espanhol (desejável)  
 
Interessados enviar cv atualizado para camilamendes@vdh.jobs  
 
 
GERENTE DE PROJETOS  
 
A Metrics Sistemas de Informação é uma empresa líder em tecnologias de gestão integrada (ERP) para a 
indústria gráfica e de embalagens na América Latina. 
 
Ao longo dos últimos 10 anos, a Metrics vem ajudando a transformar o cenário da indústria gráfica no 
Brasil e na América Latina, em países como: Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru e México. 
 
Responsabilidades: 
 
• Orientar e gerenciar o desenvolvimento de projetos do começo ao fim.  
• Construir, desenvolver e fazer crescer as relações comerciais vitais para o sucesso do projeto.  
• Definir escopo, objetivos e resultados esperados do projeto  
• Desenvolver planos do projeto e dos documentos de comunicação.  
• Apresentar propostas de Orçamento e recomendar alterações orçamentais subseqüentes sempre que 
necessário.  
• Definir e avaliar a necessidade de consultores adicionais e posicionar o seu superior imediato.  
• Definir e controlar continuamente as expectativas de projeto com os membros da equipe e das partes 
interessadas.  
• Delegar tarefas e responsabilidades aos recursos apropriados.  
• Elaborar e apresentar relatórios de progresso, de propostas, documentação de requisitos e 
apresentações sobre o andamento do projeto.  



 

 

• Determinar a freqüência e conteúdo dos relatórios de status da equipe de projeto, analisar os resultados, 
e solucionar eventuais situações que gerem risco ao projeto.  
• Gerenciar proativamente mudanças no escopo do projeto, identificar potenciais crises, e elaborar planos 
de contingência.  
 
Necessário: 
 
• Ter atuado com Gerenciamento de Projetos de Implantação ERP e conhecer com PMI  
Salário Inicial: 
A combinar 
 
Local de trabalho: Região da Av. Paulista 
Horário de trabalho: Comercial 
 
Benefícios oferecidos: 
-Ticket Refeição no valor de R$ 15,70/dia (sem desconto em folha); 
- VT no valor de R$ 129,00 mensais; 
- Plano de saúde Amil - Apartamento com desconto de R$ 41,00; 
- Plano odontológico – Amil (sem desconto em folha); 
- Curso de Espanhol por conta da empresa; 
- Avaliação de desempenho com premiação semestral; 
- Programa de qualidade de vida; 
- Possibilidade de crescimento profissional. 
 
Crescimento. Aprendizado. Evolução.  
Venha fazer parte da empresa Líder em Sistemas para o mundo Gráfico. 
 
Interessados entrar em contato c/ Rosana no telefone: 11 2199-0112 ou por email: 
rosana.daniele@metrics.com.br (Colocar no titulo do email: Gerente de Projetos) 
 
 
OPORTUNIDADES ERNST YOUNG  
 
A Ernst & Young Terco é líder global em auditoria, consultoria, impostos e transações corporativas. Está 
presente em 140 países e reúne uma equipe de 145 mil profissionais.  
Estamos comprometidos em promover o progresso dos negócios, e o progresso social e econômico em 
todos os países em que operamos.  
Atraímos pessoas talentosas com histórias e experiências diferentes para compor o nosso time e caso 
tenha interesse em atuar em uma Big Fourcom grande visibilidade no mercado, encaminhe para avaliação 
o seu CV.  
 
Buscamos profissionais com expertise em rotinas de mapeamento e melhoria de processos, compliance, 
controles internos, auditoria interna, gerenciamento de riscos, conhecimento em SOX e Basiléia.  
 
Temos também, interesse em profissionais com formação quantitativa e expertise em Risco de Mercado, 
Risco Operacional, Risco de Crédito e Capital Management.  
 
Profissionais da área de Tecnologia também podem se candidatar às nossas oportunidades. Buscamos 
profissionais com conhecimento em auditoria de sistemas, segurança da informação, estratégia de TI, 
arquitetura e BI.  
 
Preferencialmente, os profissionais devem ter vivência no mercado financeiro, segurador ou atuação em 
Consultorias de Gestão.  
As vagas são para os níveis de Consultor, Sênior e Gerente, para São Paulo.  
 
Os interessados deverão encaminhar CV para avaliação, com pretensão salarial 
parafabiana.montes@br.ey.com 
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CONSULTOR DE PROJETOS ( CALL CENTER)  
 
•É necessário ter experiência em gestão de projetos de infraestrutura para Call Center, e elaboração de 
RFPs e propostas técnicas.  
•Grande conhecimento de operações e processos de Call Center.  
•E conhecimentos em URA, DAC , CTI e sistemas.  
•Superior completo na área técnica, desejável pós-graduação em Gestão de Projetos.  
 
Local de trabalho: São Paulo – região da Paulista  
Os interessados deverão enviar currículo para ivonilde@istmo.com.br com a sigla "Consult. Proj."  
www.istmo.com.br 
  
 
 
EXECUTIVO DE VENDAS PARA O MERCADO DE SÃO PAULO  
 
Estamos selecionando candidatos para a vaga acima que tenha experiência em Armador e atuado no 
mercado Asiático. 
O candidato (a) deve residir em São Paulo ( Capital) ter veículo próprio, domínio da íngua inglesa. 
Gentileza enviar Curriculum vitae para rh@cnshipping.com.br com pretensão salarial sob título 
EXECUTIVO DE VENDAS SÃO PAULO. 
 
 
Duas vagas de ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO com o seguinte perfil: 
  
Breve descrição: Atuar com toda rotina de folha de pagamento, cálculo de encargos sociais, CAGED, 
RAIS , DIRF etc.  
Experiência: mínima 2 anos.  
Formação: Superior Completo em Administração, Contabilidade ou afins.  
Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Transporte ou Reembolso de Fretado e 
Vale Refeição. 
Local de trabalho: Alphaville 
Regime de contratação: CLT (Efetivo)  
Horário: segunda a sexta das 9h às 18h 
Faixa Salarial: A Combinar  
  
Os interessados deverão enviar currículo para rogerio.hiramoto@ngahr.com com pretensão salarial. 
  
Rogerio Hiramoto 
Senior Manager, Payroll Business Services 
NorthgateArinso 
+55 11 3028 8953 (office) 
+55 11 9613 3685 (mobile) 
rogerio.hiramoto@ngahr.com 
 
 
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL  
Estamos buscamos um GERENTE DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL para São Paulo. O 
profissional ideal deverá ter formação acadêmica completa em escola de primeira linha com MBA na área, 
experiência na função, forte motivação para crescimento e inglês fluente. Enviar CV para 
info@diretobrasil.com.br com pretensão salarial. 
 
 
2 vagas para ANALISTA FISCAL - São Paulo- SP - Berrini  
cvs para: claudia.rodrigues@triadsystems.com.br - assunto: AN FISCAL SP 
 
 

mailto:ivonilde@istmo.com.br
http://www.istmo.com.br/
mailto:rogerio.hiramoto@ngahr.com


 

 

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO(somente do ramo plástico/embalagens flexíveis) - Masculino 
De 2ª a sab. – três turnos alterados a cada 30 dias (manhã, tarde e noite). 
Salário R$ 2.500,00 
Benefícios: Cesta-Básica / VT/ AM 50%/ AO opcional/ Convênio Farmácia / Saúde Ocupacional. 
2º Grau Completo  
Ótimos conhecimentos na função  
Cursos: Técnico em Impressão Flexo / Rotogravura 
Desejável Técnico em Impressão – SENAI 
Local: Vila Carioca/ Tamanduateí (metrô/trem) 
  
MONTADOR DE CLICHE – COLADOR – Masculino 
2ª a sáb. Horários: 05:35 as 13:50 / 13:45 as 22:00  /  21:55 as 05:35* 
Salário: 1.168,00 
Benefícios: Cesta-Básica / VT / AM 50%/ AO opcional/ Convênio Farmácia / Saúde Ocupacional 
2º grau completo 
Cursos: Informática - Pacote Office - desejável: Técnico Gráfico 
Colagem do serviço para impressão em embalagens flexíveis  
Ótimos conhecimentos na função 
Local: Vila Carioca / Tamanduateí ( metrô/trem) 
  
  
ANALISTA DE QUALIDADE SENIOR (Masculino) 
2ª a 6ª das 8H00 as 17H30 
Salário:3.000,00 + VT/ AM/ refeitório no local/convênio com ótica/farmácia, PLR e CB. 
Superior completo (Química, Engenharia ou curso pertinente à função) 
Imprescindível plenos conhecimentos em NR, sistema ISO, ferramentas da qualidade, IMDS, além de 
domínio em não conformidades e RNC's. 
Local: Diadema 
  
ANALISTA DEPARTAMENTO PESSOAL 
2ª a 6ª das 8H00 as 17H30 
Salário: 890,00 + 30% periculosidade 
Benefícios: VT, AM, CB, PLR, refeitório no local. 
Desejável cursando superior 
Local: Diadema 
  
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Feminino) 
2ª a 6ª das 08:00hs ÁS 17:48hs 
Salário: 800,00 
Benefícios: VT / VR/ - CB (POR PRÊMIO) / CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLOGICO. 
2º Grau completo /Informática 
Local: Ipiranga 
  
  
AUXILIAR DE MARKETING (Feminino) 
2ª a 6ª das 08:00hs ÁS 17:48hs 
Faixa salarial: 800,00 a 1.000,00 
Benefícios: VT / VR/ - CB (POR PRÊMIO) / CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLOGICO 
Desejável cursando superior 
Local: Ipiranga 
  
AUXILIAR DE COBRANÇA ( Feminino) 
2ª a 6ª das 08:00hs ÁS 17:48hs 
Faixa salarial: 800,00 
Benefícios: VT / VR/ - CB (POR PRÊMIO) / CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLOGICO 
2º Grau completo /Informática 
Local: Ipiranga 
  



 

 

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 
Horário de trabalho: DIVERSOS: 2ºf a 6ºf; 2ºf a sábado, 12x36, 5x2 , diurno e noturno 
Salário entre R$ 1000,00 e R$ 1500,00      
VAGA VOLANTE :ABC e São Paulo 
Benefícios: VR, V T, Assist Médica, Seguro de Vida, Uniforme 
2º grau completo - Desejável cursos de Refrigeração, Elétrica, Mecânica, NR-10 
Experiência em instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de Ar Condicionado, 
Refrigeradores e Exaustores Industriais. 
  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( Feminino) 
2ª a 6ª das 8:30 as 17:30 
Faixa salarial: 600,00 a 900,00 
Benefícios: VT 
2º grau completo 
Local: Ipiranga 
Preferencialmente candidatos da região 
  
TÉCNICO OPERADOR ( Masculino) 
Fará dedetização 
2ª a 6ª aos sábados quando necessário das 14:00 às 24:00hs 
Faixa salarial: 800,00 
Benefícios: VT/VR e Cesta Básica 
2º grau completo ou cursando 
Com CNH:A/B 
Local de Trabalho: Z/S 
NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA 
  
  
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO ( Masculino) 
Diversos horários e regiões 
Faixa Salarial: 925,18 a 1.430,33 + 30% de periculosidade 
Benefícios: VT + VR (8,80) + AM 
2º grau completo 
Com conhecimentos na função, com curso de refrigeração 
Local de Trabalho: Morumbi/ Vl. Olímpia/Leopoldina/Centro 
  
  
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ( Masculino) 
Diversos horários e regiões 
Faixa Salarial: 929,00 a 1.248,00 + 30% de periculosidade 
Benefícios: VT + VR (8,80) + AM 
2º grau completo 
COM CURSO DE NR10 
E CONHECIMENTO NA FUNÇÃO 
Local de Trabalho: Morumbi/Tatuapé/Vila Olímpia/Centro 
  
  
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (Masculino) 
2ª a 6ª das 08:00 as 17:00 e Sáb.das 08:00 as12:00 
Salário: 1.399,00 + 30 % de periculosidade 
Benefícios: VT+Refeitório no Local + AM 
2º grau completo 
EXPERIÊNCIA COM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (MÁQUINAS, BOMBAS, ETC). 
Local de Trabalho: Barueri 
  
MEIO OFICIAL DE REFRIGERAÇÃO (Masculino) 
3ª a 6ª das 12:00 as 21:00 e Sáb. das 07:00 as 12:00 
Benefícios: VT e refeitório no local 



 

 

Salário: 814,05 
Ginásio Completo 
Experiência na função: manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração/ar 
condicionado na área predial 
Profissionais que tenham atuado com equipamentos (Self, Chiller, Fan Coil e Split) 
Local de Trabalho: Lapa 
  
MEIO OFICIAL DE ELETRICA (Masculino) 
Diversos horários e regiões 
Faixa salarial: 696,53 a 702,00 + 30% de periculosidade 
Benefícios: VT + VR (8,80) + AM 
Ginásio Completo 
Experiência com manutenção preventiva e corretiva de sistemas e equipamentos elétricos na área predial. 
Local de Trabalho: Morumbi/Vila Olímpia 
  
ELETROMECÂNICO (Masculino) 
2ª a 6ª das 08:00 as 17:00 e sábados alternados 
VAGA VOLANTE: Disp. para viagens  
Salário: 1.057,32 + 30% de periculosidade 
Benefícios: VT + VR (8,80) 
2º grau completo 
Conhecer eletricidade predial e também refrigeração, ou seja, precisa ser um eletricista e um pouco 
mecânico de refrigeração. Com CNH 
  
  
OPERADOR DE COBRANÇA   
SALÁRIO: R$680,00 + comissões 
Benefícios: VT + VR de R$11,00/dia 
Horário: de 2ª à 6ª das 8:00 às 17:00 hs e aos sábados das 9:00 às 13:00 hs. 
Ensino Médio Completo 
Ambos os sexos 
Conhecer cobrança e recuperação de crédito, conhecimento em Informática  
  
  
REPRESENTANTE COMERCIAL 
2ª a sábado 
Manhã e tarde 
Aos sábados todos trabalharão no período da manhã 
Salário: 550,00 + comissão  
Benefícios: VT/VR – Assistência Medica e Seguro de Vida 
Ensino médio completo 
Acima de 18 anos 
Ambos os sexos. 
Após 3 meses: plano de carreira e convênios com Universidades e Escolas de Idiomas 
  
OS INTERESSADOS ENCAMINHAR CURRÍCULOS COM O NOME DA VAGA NO E-MAIL: 
  
carla@perfilhumanorh.com.br 
  
OU COMPARECER COM CURRÍCULO E CLT NO ENDEREÇO: 
  
R. Silva Bueno,731 – Ipiranga – SP -  Próx. Trem Ipiranga 
Das 8h as 17h de 2ºf a 6ºf 
TEL: 2691-8615 - Carla  
  
  
Empresa em franco desenvolvimento, localizada em Alphaville/Barueri-SP, contrata, com urgência, o 
seguinte profissional: 



 

 

 
ANALISTA PROGRAMADOR .NET 
  
1) Qualificações imprescindíveis 
  
ASP.NET 
·      C#.NET 
·      Desenvolvimento para plataforma Web 
·      Desenvolvimento em camadas 
·      Orientação a objetos 
·      Web Forms 
·      MVC 
·      Web Services 
·      AJAX 
  
Web Patterns 
·      HTML 
·      Java Script 
·      XML 
·      CSS 
  
SQL Server 
·      Modelagem de Dados 
·      Desenvolvimento de Procedures 
·      Desenvolvimento de Rotinas ETL (Importação e Exportação de dados) 
  
2) Qualificações Desejáveis:  
·      Experiência comprovada em projetos de grande porte 
·      Boa comunicação e análise de situações 
·      Certificações 
  
3) Atividades a serem realizadas:  
·      Especificação Técnica; 
·      Fluxos e Wireframes; 
·      Desenvolvimento de Web Sites; 
·      Desenvolvimento de Web Services; 
·      Modelagem de Dados. 
 
Contrato de trabalho: CLT 
  
Benefícios: VT ou 50% do valor da mensalidade no estacionamento + pedágio integral; VR; Assistência 
Médica Porto Seguro (tabela pré-fixada). 
  
Horário de trabalho: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h00. 
Faixa salarial a combinar, compatível com o mercado.  
Inicio imediato. 
  
Este profissional deverá saber trabalhar em equipe e sob pressão, ser muito comprometido com trabalho, 
ser muito responsável para correr atrás das informações e ter perfil de consultor. 
  
É uma empresa que exige muito, mas que tem uma forte preocupação com seus profissionais e procura 
manter sempre o melhor clima para se trabalhar. 
  
Currículos dos interessados deverão ser enviados para mim com pretensão salarial neste e-mail: 
analu.rossi@acerh.com.br 
  
  
2 VAGAS DE ENGENHEIRO CIVIL,  

mailto:analu.rossi@acerh.com.br


 

 

 
segue abaixo perfil: 
 
Sexo Masculino 
A partir de 25 Anos 
Superior Completo em Engenharia Civil 
Experiência - 1 ano ou mais em engenharia civiil, conhecimento em pacote office, autocad, desejável 
conhecimento em software Propject, disponibilidade para viagens, habilitação B, veículo próprio, 
Local - 1 Vaga para São Mateus e 1 vaga para São josé dos Campos 
Horários de Trabalho - De segunda a sexta feira das 7h as 17h. 
Salario R$ 4000 + Benefícios 
 
 
Caso esteja dentro do perfil da vaga favor encaminhar currículo para o e-mail luizeselecao@bol.com.br 
com o nome da vaga no assunto "Engenheiro Civil". 
  
  
  
Instituição Financeira de grande porte contrata: 
  
ADMINISTRADOR DE DADOS SR 
  
Pré requisitos: 
- Experiência em desenvolvimento de sistemas de baixa plataforma nas linguagens Java e banco de 
dados Sybase, administração e análise de dados, Queries e Procedures 
- Desejável conhecimentos em seguros, matemática financeira e utilização de metodologia para 
desenvolvimento de sistemas 
- Vivência anterior como DBA será um diferencial 
- Formação Superior completo na área de Exatas 
- Inglês Intermediário 
  
Atividades: 
- Desenvolver estudos de performance (alinhada com a estratégia do negócio) e viabilidade técnica 
- Atendimento das necessidades e expectativas dos clientes internos e externos  
  
Local de Trabalho: Pinheiros 
Forma de contratação: CLT FULL 
  
Os interessados deverão enviar seu currículo com pretensão salarial para farina@peopleconsulting.com.br 
 
  

FIM DAS OPORTUNIDADES ENVIADAS POR TICIANA REZENDE 
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