
 

 

 

 

 

BANCO DE VAGAS 02/09/2021 
 

 

Prezados 

 

Considerem a possibilidade de que o serviço oferecido sem busca de 
qualquer compensação financeira é uma oportunidade de se iniciar 

uma transformação interna e se robustecer mais ainda, qualquer 
que seja a crença.  
 

1)No Banco de Vagas 811d, inserido no endereço abaixo, serão 
encontradas inúmeras oportunidades de trabalho disponíveis no 

mercado nacional até a próxima semana. 
 

Aproveite também para acessar outras informações importantes no site da Abencat. 
 

 

INDICE DAS VAGAS POR ÁREA 

 

A) – Administrativa – página 1 

B) – Alimentação – página  70 

C) – Automotiva – página 92 

D) – Comercial – página  113 

E) – Comunicação – página 135 

F) – Educação – página 157 

G) – Engenharia – página 175 

H) – Indústria – página 190 

I) – Instituições Sem Fins Lucrativos – página 205 

J) – Operacional – página 210 

K) – Saúde – página 222 

L) – Tecnologia da Informação – página 237 

M) – Internacionais – página 245 

N) -  Concursos Públicos – página 248  

O) – Pessoas com Deficiência (PCD) – página 266 

P) – Estágios – página 268 

Q) – Diversos – página 281 

 
 

ADMINISTRATIVAS 
 

 

 

Advogado 

 

Joyson Safety Systems 

Código da Vaga: v2235353 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 



Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 05/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Cesta básica 

Cooperativa de crédito 

Home Office 

Horário flexível 

Participação nos Lucros ou Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Previdência privada 

Refeitório 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

Descrição: 

Requisitos da vaga: 

 Formação superior completa em Direito, com carteira OAB ativa; 

 Experiência em direito empresarial, especialmente direito contratual (elaboração, 

revisão e gerenciamento de contratos) e direito societário; 

 Experiência em gerenciamento de escritórios externos; 

 Experiência em escritórios internacionais de médio/grande porte e/ou em jurídico 

interno de empresas multinacionais; 

 Idioma Inglês Avançado para conversação, escrita e leitura (será testado); 

 CNH Ativa. 

Idiomas: 

Inglês - Nível Avançado 

Outros requisitos: 

Para todas as vagas serão avaliadas Pcd’s (Pessoas com Deficiência). 

Empresa 

Juntos, salvamos vidas! 

Somos líderes globais em design, desenvolvimento e fabricação de sistemas e 

componentes para a segurança dos mercados automotivos. Temos o compromisso 

de levar tecnologia que salva vidas aos clientes em todo o mundo. 

A Joyson Safety Systems conta com uma rede global de mais de 50.000 

funcionários em 25 países com 72 unidades. 

Nossa equipe é apaixonada pela indústria automotiva, focada em oferecer 

qualidade e inovação para o futuro. 

Trabalhar na Joyson Safety Systems significa trabalhar para melhorar a segurança 

no mundo ao seu redor e salvar vidas.  

Junte-se à nossa equipe hoje! #jointheteam 

Para saber mais sobre a empresa, acesse: joysonsafety.com. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Supervisor de Controladoria 

 

Tecumseh do Brasil LTDA 

Código da Vaga: v2235074 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Sênior 

Data da Expiração: 08/09/2021 

Benefícios 

http://www.vagas.com.br/


Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio estacionamento 

Auxílio farmácia 

Auxílio fretado 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Descrição: 

Atividades: 

• Realizar Fechamento Mensal, preparação e análise crítica de Demonstrações 

Financeiras; 

• Preparar relatórios de análise de variação real x orçado, todas as principais contas 

do P&L. 

• Elaborar e compartilhar com a diretoria local, relatórios gerenciais mensais com 

base nas informações oriundas das demonstrações financeiras da empresa; 

• Coordenar preparação e execução dos ciclos orçamentários, como Budget e 

Forecast; 

• Garantir a correta aplicação dos processos corporativos relacionados às 

atribuições de FP&A; 

• Elaboração e execução de Planejamento Estratégico; 

• Desenvolver relatórios de análise de rentabilidade de produtos; 

• Responder por estudos de viabilidade econômica. NPV, IRR, Pay Back; 

• Pricing; 

• Realizar fechamento de custo contábil e gerencial. Custo por absorção, custo de 

reposição, custo standard. 

• Acompanhar a evolução dos preços dos produtos comprados, seu impacto no 

resultado e caixa e orientar a área de Suprimentos. 

• Responder pelo controle de estoques e variação de inventário. 

• Responder pelo acompanhamento dos projetos de redução de custo e eliminação 

de perdas. 

• Controlar despesas de overhead e administrativa. Garantir o seu alinhamento 

com o planejamento financeiro vigente; 

• Forte atuação junto às áreas de negócios e suporte como suporte financeiro, 

atuando como Business Partner; 

Outros requisitos: 

• Competências Técnicas: Ensino Superior Completo em Administração, 

Contabilidade, Economia ou áreas correlatas; 

• Experiência comprovada em controladoria preferencialmente em indústrias de 

grande porte; 

• Conhecimentos e/ou Habilidades indispensáveis: Excel avançado, sistemas ERP e 

conhecimento em FP&A/Reporting, Forecast e Budget; 

• Desejável conhecimento em VBA e Power BI; 

• Competências Comportamentais: Negociação, Comunicação, Resiliência, 

Proatividade. 

Idioma: Inglês Avançado (diferencial) 

Empresa 

A Tecumseh Products Company foi fundada em 1934, é líder global na manufatura 

de compressores herméticos, unidades condensadoras e sistemas de refrigeração 

para uso residencial, comercial e condicionadores de ar. 

Seus produtos são atualmente manufaturados em quatro continentes e vendidos 

globalmente por meio de uma ampla rede de profissionais altamente capacitados. O 

moderno parque industrial da Tecumseh® está localizado na cidade de São Carlos 

em duas plantas diferentes. 



www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Assistente de Controladoria / Fiscal 

 

Tsuno Tecnologia 

Código da Vaga: v2242278 

Salário a combinar 

Local: Guarulhos 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 21/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

Rotina do Departamento Contábil (empresas do Simples Nacional, Lucro Presumido 

e Lucro Real) desde a captação dos documentos e arquivos relacionados às 

operações até a entrega do balancete de verificação mensal conciliado. 

Análise contábil (características relacionadas à D.R. E Balanço Patrimonial), 

aspectos de Análises Horizontais, Verticais, DFC, etc. 

Entrega de obrigações acessórias (DIRF, DEFIS, ECD e ECF). 

Atendimento ao cliente com cordialidade e excelência. 

Responsável pelo Departamento de IRPF. 

Disponibilidade para ativação do CRC. 

Experiência em toda rotina pertinente ao setor. 

Idiomas: 

Inglês - Nível Intermediário 

Empresa 

Empresa no ramo de manutenção de equipamentos pesados, reparos eletrônicos e 

venda de peças. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente Financeiro 

 

Liga Associada - Consultoria em Desenvolvimento Humano 

Código da Vaga: v2236503 

Salário a combinar 

Local: Bebedouro 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 11/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Descrição 

Agropecuária com sede em Bebedouro busca Assistente Financeiro: 

Atividades: 

http://www.vagas.com.br/
http://www.vagas.com.br/


Executar serviços de apoio nas áreas de administração, finanças e logística. 

Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário 

referente aos mesmos. 

Prestar assistência e acompanhar a execução das atividades do segmento 

envolvendo ações de tesouraria 

Previsão e fluxo de caixa 

Conciliação bancária 

Contas a pagar e a receber 

Organizar documentos e efetuar sua classificação contábil 

Conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações junto a 

órgãos do governo 

Realizar arquivo de documentações 

Desejável:  

Conhecimento no sistema Totvs Protheus 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente de Controladoria 

 

Grand Brasil 

Código da Vaga: v2245476 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da expiração: 29/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Consignado 

Home Office 

Refeitório 

Vale-alimentação 

Vale-transporte 

Descrição: 

Um) Responsável por gerar relatórios de resultado das áreas operacionais (vendas 

e pós vendas); 

2) Responsável por analisar os grupos de receita, custo de despesas do Grupo; 

3) Responsável por realizar fechamentos gerenciais mensais; 

4) Auxiliar na confecção dos relatórios destinados aos acionistas e às instituições 

financeiras; 

5) Auxiliar nas análises de margem e rentabilidade de cada uma das unidades 

geradores de negócio. 

Outros requisitos: 

Excel nível intermediário 

Empresa 

A GrandBrasil é um grupo de concessionárias de veículos que está no mercado 

desde 1992. 

Hoje, trabalhamos com 5 marcas bem conceituada no mercado: Hyundai, Toyota, 

BMW, Land Rover e Jaguar. 

Contamos com 8 lojas espalhadas por São Paulo e Grande São Paulo. 

www.vagas.com.br 

 

http://www.vagas.com.brf/
http://www.vagas.com.br/


 

 

 

 

Advogado - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

Requisitos para participar do processo 

Superior completo. OAB ativo. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 09h00min às 18h00min horas 

www.caqdernonaciolnal.com.br 

 

 

 

 

Advogado Trabalhista - Porto Alegre / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$2.001,00 - R$2.500,00 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Receber o problema jurídico de sindicatos, empregadores ou empregados. Tomar 

providências para evitar processos e fazer acordos (advocacia preventiva). Atuar 

em processo judicial defendendo os interesses de um lado da demanda (advocacia 

contenciosa). 

Requisitos para participar do processo 

Experiência na área. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

http://www.caqdernonaciolnal.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Advogado Trabalhista - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Pós-graduação 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Acompanhamento de publicações, controle de prazos e emissão de parecer. 

Realização de audiência e sustentação oral. Pesquisas de jurisprudência, relatórios 

de acompanhamentos e follow ups. Atendimento ao cliente. 

Requisitos para participar do processo 

Formação em direito com OAB. Pós-graduação na área trabalhista ou previdenciária 

(desejável). Inglês intermediário. Foco na área trabalhista e/ou previdenciária. 

Vivência de 2 anos em elaboração de iniciais, defesas, recursos e consultivo. Residir 

em são José dos campos ou Jacareí. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Período comercial 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Advogado Civil / Trabalhista - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Análise de contratos e obrigações. Elaboração de relatórios, correspondências, 

planilhas, pareceres, dentre outros documentos. 

Requisitos para participar do processo 

Vivência em realização de audiências e negociações de acordos. Ser estudioso, 

proativo, engajado e com habilidade de resolução de conflitos. Experiência nas 

áreas cível e trabalhista. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonaciolnal.com.br 

 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonaciolnal.com.br/


 

 

 

 

Auxiliar de Departamento Legal - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

Requisitos para participar do processo 

Experiência de 1 ano. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h12min às 18h00min horas 

www.cadernolnacional.com.br 

  

 

 

 

 

Assistente de Consultoria Tributária - Santo André / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Atuará em consultoria tributária. Apuração de IPI, ICMS, PIS e COFINS. Recepção e 

análise dos documentos fiscais e contábeis dos clientes. Elaboração de planilha para 

recuperação de tributos. 

Requisitos para participar do processo 

Ser dinâmico, proativo, hands on, com interesse em crescimento na área. 

Conhecimento em excel intermediário e pacote office. Formados em contabilidade 

ou direito. Experiência em escritório de contabilidade ou consultoria será 

considerada um diferencial. Informar pretensão salarial. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

http://www.cadernolnacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


 

 

 

Auxiliar Jurídico - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Revisão e gerenciamento de minutas de contratos. Acompanhamento e redação de 

atas de reuniões de diretoria. Acompanhamentos processuais. Coleta e controle de 

assinatura em documentos (digital ou presencial). Follow up de assuntos com a 

equipe de advogados. 

Requisitos para participar do processo 

Cursando direito a partir do 3 semestres. Ter boa redação, forte argumentação, boa 

fluência verbal. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacikolnal.com.br 

 

 

 

 

Auxiliar Jurídico - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Realização de contratos, análise de documentação, realização de acordos. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio concluído. Experiência em contrato de compra e venda, em 

elaboração de contratos analise de documentação de um imóvel. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira 

Trabalha aos sábados 

Forma de Contratação 

http://www.cadernonacikolnal.com.br/


CLT 

www.cadernonaciolnal.com.br 

 

 

 

 

 

Advogado Previdenciário - Itapira / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Atuar na defesa interna e externa dos interesses dos clientes e prestar assessoria 

jurídica. Auxiliar os advogados seniores nas atividades de atendimento ao cliente, 

análise de casos previdenciários. Elaborar peças administrativas e judiciais, cumprir 

prazos, realizar audiências, acompanhar perícias, organizar todos os procedimentos 

para audiências e perícias. Realizar pesquisas e estudos de teses. 

Requisitos para participar do processo 

Mínimo de 3 anos na área previdenciária. Ter especialização na área. Conhecimento 

em peticionamento eletrônico da respectiva área de atuação. Ter trabalho em 

equipe, capacidade de aprender, responsabilidade, iniciativa, redação jurídica e 

autonomia. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Analista Jurídico Pleno - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Análise e elaboração de contratos relacionados ao mercado de capitais. Elaboração 

de atos societários. Elaboração de respostas, defesas e recursos perante 

reguladores e autorreguladores. Suporte jurídico às áreas de negócio e áreas de 

atendimento ao cliente. 

Requisitos para participar do processo 

http://www.cadernonaciolnal.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Experiência anterior em corretoras de câmbio e valores. Conhecimento de direito 

societário, regulatório e de mercado de capitais. Desejável inglês fluente, OAB 

ativa. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Assistente Jurídico - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Rotinas administrativas: atendimento telefônico, atendimento clientes, agenda do 

profissional, busca de empresas e solicitação de documentos. Realização de 

processos administrativos junto ao INSS. Acompanhamento de prazos e processos 

judiciais e administrativos. Realização de iniciais e petições tanto na esfera judicial 

quanto administrativa. 

O que oferecemos 

Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h15min às 17h30min horas 

Forma de Contratação 

CLT 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Vaga Assistente Jurídico - Sorocaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.vagas.com.br/


Atividades a serem desenvolvidas. Analise de documentação dos clientes. 

Confecção de contratos, aditivos e adendos de venda e locação. Contato com 

clientes interno e externo. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em imobiliário setor jurídico. Ter comprometimento e dedicação. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h30min às 17h30min horas 

Trabalha aos sábados das 08h30min às 12h30min horas 

www.cadernonacional.colm.br 

 

 

 

 

 

Assistente Jurídico - Fortaleza / CE 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Acompanhar situações de processos (juizados pela justiça estadual federal e 

trabalhista). Elaborar peças processuais, contratos comerciais e ofícios de reajuste, 

quando necessário. Protocolar os ofícios de reajuste. Elaborar fundamentação 

jurídica de impugnações, recursos, contrarrazões e representações. Checar 

relatórios dos escritórios e montar o competitivo da quantidade de processos. 

Acessar as intimações de clientes (ofícios de clientes). Acompanhar prazos e 

alimentação do sistema jurídico. Estruturas os ofícios de respostas às intimações. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior cursando em direito. 06 meses de experiência na área jurídica. 

Noções de direito comercial. Noções de direito administrativo. Noções de direito 

trabalhista. Comunicação escrita jurídica. Noções de licitações. 

O que oferecemos 

Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonaciolnal.com.br 

 

 

 

 

Advogado Operacional - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

http://www.cadernonacional.colm.br/
http://www.cadernonaciolnal.com.br/


Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Contribuir com a tutela processual cível de direito do consumidor. Assegurar o 

envio de solicitações de dispensa recursal ao cliente. Apoiar a realização de 

audiências e garantir o melhor resultado das audiências cíveis. 

Requisitos para participar do processo 

OAB ativa. Vivência nas áreas de direito do consumidor e tutela de processo. 

Residir em Bauru. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Advogado Cível Pleno - Belo Horizonte / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

 Segmento 

Não Informado 

 Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento em peticionamento eletrônico nos tribunais. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonaciolnal.com.br 

 

 

 

 

 

Advogado Cível - Belo Horizonte / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonaciolnal.com.br/


Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em direito bancário. OAB ativa. 

O que oferecemos 

Lanche Vale Alimentação Vale Transporte Convênio com Instituções de Ensino 

Convênio Médico Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 09h00min às 18h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Consultor Tributário - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Cálculo ou revisão das apurações de ICMS, ICMS st, difal, IPI, ISS e PIS, COFINS. 

Preenchimento e revisão das obrigações acessórias. Auxílio na interpretação das 

normas vigentes. Elaboração de memorandos com dúvidas dos clientes. 

Requisitos para participar do processo 

Formação superior em direito ou contabilidade. Experiência em empresas 

prestadoras de serviço (consultorias ou escritórios de contabilidade). Inglês 

avançado. Excel avançado. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonaqcional.com.br 

 

 

 

 

Analista Jurídico - Rio de Janeiro / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonaqcional.com.br/


Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Analisar contratos formados pela empresa. Avaliar riscos jurídicos envolvidos em 

novos contratos. Análise jurídica da documentação legal das empresas contratadas. 

Prestar assessoria jurídica as áreas internas da empresa, relacionada aos riscos e 

envolvendo os contratos e a operação da empresa, bem como os riscos 

trabalhistas. Análise / parecer de liminares de processos na área. 

Requisitos para participar do processo 

Informar pretensão salarial. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonaciolnal.com.br 

 

 

 

 

Advogado Júnior - Votorantim / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Foco em atender as demandas das áreas civil e trabalhista, realizando peças 

processuais, audiências e demais atividades da rotina de um escritório. 

Requisitos para participar do processo 

Informar pretensão salarial. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Advogado Cível Júnior - Rio de Janeiro / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

http://www.cadernonaciolnal.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

Requisitos para participar do processo 

Regularmente inscrito na OAB. Conhecimento em direito civil e processual civil. 

Experiência no contencioso cível. Boa comunicação oral e escrita. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Advogado Pleno - São Bernardo do Campo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Realizar análise e emissão de pareceres jurídicos. Elaboração de petições judiciais. 

Comparecimento em audiências e acompanhamento das respectivas ações nas 

áreas comercial, cível, tributária e trabalhista. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo. Superior completo em direito com OAB em dia. 

Experiência em petições, licitações e contratos de prestadores. Pacote Office nível 

intermediário. Experiência com análise de contratos. Experiência com gestão de 

pessoas. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte Convênio Médico Convênio Odontológico 

Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 17h30min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Assessor Jurídico - Curitiba / PR 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Realizar o controle de prazos, peticionamento, contato com varas, delegacias, 

assessoria de promotores e juízes. 

Requisitos para participar do processo 

Graduação em direito. Possuir mei. Conhecimento do sistema projudi do tjpr. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 09h00min às 18h00min horas 

www.cadernonaciolnal.com.br 

 

 

 

 

Advogado Civil / Trabalhista - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

O que você irá fazer 

Análise de contratos e obrigações. Elaboração de relatórios, correspondências, 

planilhas, pareceres, dentre outros documentos. 

Requisitos para participar do processo 

Vivência em realização de audiências e negociações de acordos. Ser estudioso, 

proativo, engajado e com habilidade de resolução de conflitos. Experiência nas 

áreas cível e trabalhista. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Assistente Jurídico - Rio de Janeiro / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

http://www.cadernonaciolnal.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


A Combinar 

Área de Atuação 

Jurídica 

Requisitos para participar do processo 

Bacharel em direito. Experiência com rotinas administrativas. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira - Período comercial 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Assistente Administrativo - Rio de Janeiro / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Imobiliário 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Administrativo 

Requisitos para participar do processo 

Domínio em Excel. Nível superior em administração de empresas ou contábeis. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Assistente Administrativo / Financeiro - Rio de Janeiro / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Financeiro 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em lojas como livraria, papelaria, editoras e empresas do ramo. 

Disponibilidade para trabalhar em shopping. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Assistente Administrativo / Contratos - Macaé / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças 

e logística. Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações 

sobre produtos e serviços. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência com documentações de contratos na área de petróleo (mínimo 03 

anos). Sólidos conhecimentos no pacote office. Residir em Macaé ou proximidades. 

Inglês intermediário. Cursando nivel superior diferencial. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Auxílio Combustível Convênio Médico Convênio Odontológico 

Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Assistente de Departamento De Pessoal - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$2.001,00 - R$2.500,00 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Execução de admissões, férias, rescisões, folha de pagamento, encargos, e social, 

rais, MPs da pandemia, controle de férias, dissídios, atendimento e consultoria aos 

clientes. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência anterior em escritórios contábeis. Experiência com contmatic. Ter fácil 

acesso ao local. Disponibilidade para início imediato. 

http://www.cadernonacional.com.br/


O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernolnacional.com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar Administrativo - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

 Segmento 

Não Informado 

 Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Executar tarefas de rotina administrativa, envolvendo digitação, arquivo, 

distribuição de correspondência, atendimento telefônico, observando as normas e 

procedimentos estabelecidos, visando garantir a qualidade do atendimento aos 

clientes internos e externos. Digitar as avaliações de atendimento interno e 

externo, gerando as informações para verificação da gestão. Receber, registrar e 

encaminhar manifestações aos gestores das áreas competentes e monitorar o 

recebimento de resposta. Acompanhar e direcionar as áreas envolvidas nas 

manifestações realizadas no site reclame aqui, retornando aos clientes com base 

nas respostas expedidas pelos gestores. Elaborar gráficos estatísticos com os dados 

registrados em sistema, para verificação da gestão. Agendar e controlar as visitas 

técnicas conforme protocolo, com o objetivo de manter o cronograma. 

Requisitos para participar do processo 

Será um diferencial experiência na área de sac. Conhecimento ferramenta nps. 

Ensino médio completo. Conhecimentos específicos sistema mv. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte Assistência Farmacêutica Convênio Médico 

Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 18h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Recursos Humanos - Rio de Janeiro / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

http://www.cadernolnacional.com.br/
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Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Realizar recrutamento de estagiários. Cuidar da documentação de admissão de 

estagiários. Fazer contato com clientes e candidatos. Dar feedbacks aos clientes. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio completo. Ensino superior cursando ou concluído em Rh. Pacote 

Office básico. 

O que oferecemos 

Vale Transporte Bonificação 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 09h00min às 18h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Recursos Humanos - Pederneiras / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Ensino Técnico 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Auxílio em manutenção de ponto eletrônico. Administração e cadastro de 

benefícios. Atendimentos de colaboradores. Triagem de currículos. Administração 

de currículos. Agendamento de entrevistas. Integrações de novos colaboradores. 

Trânsito de documentos entre unidades. Controle de exames periódicos. 

Administração documentos de viagem. Arquivo de documentos recursos humanos e 

ambulatório médico. Atividades rotineiras do departamento. 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento pacote Office. Ter noções administrativas. Ter ótima comunicação, 

ótima escrita (e mail, documentos, entre outros), discrição e sigilo, organização. 

Cursando técnico ou superior em recursos humanos ou administração. Carteira 

nacional de habilitação categoria b. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Alimentação Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

http://www.cadernonacional.com.br/


CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Auxiliar de Recursos Humanos Júnior - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

Requisitos para participar do processo 

Cursando superior em recursos humanos ou psicologia. Conhecimentos no pacote 

Office. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 09h00min às 18h00min horas 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacionaal.com.br  

 

 

 

 

Auxiliar de Recursos Humanos - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em cartão de ponto. Disponibilidade para inicio imediato. Conhecimento 

sistema totvs será diferencial. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 
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Auxiliar de Recursos Humanos - Jacareí / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Rotinas de recursos humanos generalista. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência anterior na função. Ensino médio concluído. 

O que oferecemos 

Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira - Período comercial 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonaciolnal.com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Recursos Humanos - Pindamonhangaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Suporte em fechamento de folha, apontamento de cartão e rotinas de 

departamento de pessoal. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio concluído. Residir em Pindamonhangaba. Ter experiência em 

departamento de pessoal. Disponibilidade para horas extras quando necessário. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 
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Auxiliar de Recursos Humanos / Administrativo - São José dos Campos / 

SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

Requisitos para participar do processo 

Graduado/cursando recursos humanos ou áreas correlatas. Experiência em 

atendimento ao colaborador, organização de benefícios, folha de ponto. Pacote 

Office. Possuir CNH b. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Auxiliar de Escritório - Belo Horizonte / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Produzir e organizar documentos, preparar relatórios e planilhas, controlar o 

estoque, materiais e afins. 

Requisitos para participar do processo 

Vivência em rotinas administrativas. Conhecimento em pacote Office. Ensino médio 

completo. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 09:00 às 18:00 horas 

www.cadernonacional.com.br 
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Auxiliar Administrativo - Contagem / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Atendimento ao público, recebimento, digitalização e arquivamento de documentos. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio completo. Experiência na função. Ser organizado e dinâmico 

trabalhando sob pressão diante de varias tarefas sabendo priorizar as necessidades 

do dia. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional,com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar Administrativo / Financeiro - Contagem / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Administrativo, Financeiro 

O que você irá fazer 

Atendimento telefônico, envio de e mails, lançamento de notas fiscais em sistema, 

controle de contas a pagar e receber, realizar conciliação bancaria elaboração de 

relatórios gerenciais, controle do fluxo de caixa. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo ou em curso. Experiência no setor financeiro fazendo 

controle de contas a pagar e receber, conciliação bancária. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 07h30min às 17h30min horas 

www.cadernonacional.com.br 
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Assistente de Recursos Humanos - São José dos Pinhais / PR 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Suporte na admissão de novos colaboradores, recrutamento e seleção de grande 

volume e integração de novos colaboradores. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência com recrutamento de volume. Desejável superior completo em 

administração, recursos humanos ou áreas afins. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Assistente de Recursos Humanos - Colombo / PR 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Recrutamento e seleção. Divulgação de vagas. Contratação e desligamento de 

colaboradores. Fechamento de folha, controle do ponto, pagamento de benefícios. 

Elaboração de planos de carreira. Administração de salários e benefícios. 

Acompanhamento das avaliações de desempenho. Levantamento de treinamentos 

para capacitação. Orientações a colaboradores. Controle e fiscalização de 

documentos para obra. Controle e orientação do epi. Controle, fiscalização e 

orientação ppra, pcmso e toda segurança do trabalho. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.brf 
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Auxiliar Administrativo - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Cadastro de cliente, recebimento de ordem de serviço, entrada de nota fiscal, entre 

outras atividades administrativas. 

Requisitos para participar do processo 

Disponibilidade para inicio imediato. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

2 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 13h30min às 22h00min horas 

Trabalha aos sábados das 13h30min às 22h00min horas 

Forma de Contratação 

CLT 

Veja outras vagas recomendadas 

 

 

 

 

Assistente Administrativo - Ponta Grossa / PR 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Auxiliando os gestores em suas atividades e necessidades operacionais, como 

contato com o ambiente externo. Gerência de documentação recebida e enviada, 

organização de agenda e controle de receitas e material, atendimento ao associado. 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento em informática em nível avançado. Domínio da língua portuguesa. 

Ter boa comunicação e escrita. Ter prática em digitação e agilidade com 

computadores.Ensino médio completo.Diferencial cursando administração, 

contabilidade, técnico em contabilidade entre outras a fins.Experiencia mínima de 6 

meses. 

O que oferecemos 

Vale Refeição vale Transporte convênio Médico 

Informações Adicionais 



Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Analista de Recursos Humanos / Departamento De Pessoal - Campinas / 

SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Demandas de cálculo e fechamento da folha de pagamento, encargos, rescisão, 

férias, cálculo e geração de (dirf, rais, grrf, caged), conectividade social, apuração 

de ponto, controle de banco de horas, gestão de benefícios, elaboração de 

indicadores do setor. 

Requisitos para participar do processo 

Necessário vivência anterior. Ter foco em fechamento da folha e relatórios 

gerenciais. Informar pretensão salarial. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Refeição Vale Transporte Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Recursos Humanos / Departamento De Pessoal - Nova Odessa 

/ SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Fechamento de folha junto ao escritório de contabilidade. Integração de 

colaboradores (internos e externos). Processo seletivo. Suporte à equipe a distância 

em obras. 

Requisitos para participar do processo 

Ter habilidade de lidar com diversos perfis de pessoas. Formação em psicologia, 

administração empresa, recursos humanos ou áreas afins. Conhecimento em Excel 

intermediário, Power point. Experiência comprovada em atividades de 

departamento pessoal como competência básica entender de ponto, cálculo de 

folha, conferência de impostos. Experiência com recrutamento e seleção, 

integração. Residir em nova Odessa, americana, Sta Barbara ou Sumaré. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Recursos Humanos / Departamento De Pessoal - Votorantim / 

SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Realizar recrutamento e seleção, apontamento de folha, cartão de ponto, emissão 

de nota fiscal, treinamentos e avaliação de desempenho. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência mínima 2 anos.Desejável ensino superior completo em recursos 

humanos. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional,com.br 

 

 

 

 

 

Orçamentista Júnior - Americana / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Ensino Técnico 

http://www.cadernonacional.com.brf/
http://www.cadernonacional,com.br/


Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

Formatar propostas comerciais solicitadas e encaminhar aos clientes ou 

vendedores. Elaborar planilha de quantidade e de custos diretos e indiretos. 

Realizar cotações com fornecedores. Controlar prazos de documentação. Organizar 

arquivos técnicos. 

Requisitos para participar do processo 

Formação técnica em elétrica, automação ou correlatas. Desejável estar cursando a 

partir do 7 semestre de engenharia elétrica ou de automação. Carteira nacional de 

habilitação b. Conhecimentos em AutoCAD. Pacote Office. Inglês técnico (leitura e 

interpretação). Vivência de no mínimo 6 meses como orçamentista ou vendedor 

técnico. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Convênio Médico Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 18h00min horas 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente Fiscal - Porto Alegre / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

Lançamentos de documentos fiscais de entradas. Apuração de relatórios de 

controles e planilhas de conciliações fiscais. Apuração do issqn, ICMS, IPI, PIS, 

COFINS. Entrega das obrigações acessórias, issqn, sped fiscal, sped contribuições e 

outros. 

Requisitos para participar do processo 

Superior em administração, contabilidade ou áreas afins. Conhecimento no sistema 

protheus (totvs). Experiência de 2 anos na área fiscal. Excel avançado. Ter fácil 

acesso à zona norte. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Refeição Vale Transporte Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

http://www.cadernonacional.com.br/


Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 18h00min horas 

Trabalha aos sábados das 08h00min às 12h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente Contábil - Porto Alegre / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Ensino Técnico 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

Conciliações bancárias. Conciliação contábeis. Conciliação cartão de crédito. 

Conciliações de clientes e fornecedores. Conciliações de contas patrimoniais e de 

resultado. 

Requisitos para participar do processo 

Formação técnica superior em contabilidade. Conhecimento no sistema protheus 

(totvs) obrigatório. Experiência de 2 anos na área. Sólido conhecimento em plano 

de contas, débito e crédito. Ter fácil acesso à zona norte. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 18h00min horas 

Trabalha aos sábados das 08h00min às 12h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente Contábil / Financeiro - Porto Alegre / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Ensino Técnico 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Financeiro 

Requisitos para participar do processo 

Técnico em contabilidade ou superior cursando. Possuir experiência em 

lançamentos de notas fiscais. Desejável conhecimento na área contábil. 

O que oferecemos 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Vale Alimentação Vale Transporte Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.colm.br 

 

 

 

 

 

Assistente Fiscal - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

Análise de cfop. Conferência, operações de entrada e saída de nf. Classificação 

fiscal. Lançamento de grande volume de pedidos. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência com faturamento nível nacional será um diferencial. Domínio em Excel. 

Agilidade / organização / iniciativa. Superior em contabilidade, administração ou 

afins. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Assistente Fiscal Júnior - Pindamonhangaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Financeiro 

Requisitos para participar do processo 

Residir em Pindamonhangaba, Caçapava, Taubaté ou Tremembé. Ensino superior 

em ciências contábeis completo ou cursando. Experiência em escrituração de notas 

http://www.cadernonacional.colm.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


fiscais. Lançamento de notas e apuração dos impostos. Conhecimento em 

obrigações acessórias. Conhecimento em Excel. Informar pretensão salarial. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonaciolnal.com.br 

 

 

 

 

Contador - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Financeiro 

Requisitos para participar do processo 

Possua crc ativo. Conhecimentos tributários (impostos diretos e mandatórios). 

Conhecimento sobre impostos indiretos. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonaciolnal.com.br 

 

 

 

 

Contador Sênior - Belo Horizonte / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

Supervisão de departamento fiscal. Controladoria. Gestão de todas as atividades 

contábeis. Relacionamento com auditoria externa. 

Requisitos para participar do processo 

http://www.cadernonaciolnal.com.br/
http://www.cadernonaciolnal.com.br/


Crc ativo. Excel avançado. Conhecimento em legislação trabalhista. Experiência em 

contabilidade fiscal. Inglês fluente. Desejável conhecimento em SAP, mastermaq. 

Informar pretensão salarial. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Convênio Médico Convênio Odontológico plr 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Contador / Coordernador Contábil - Estância Velha / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Atividades inerentes ao cargo. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Contador - Curitiba / PR 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$2.501,00 - R$3.000,00 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

Diagnóstico, monitoramento e substituição de elementos (carregamento de backup) 

em comando Siemens CNC 840 d e 810 d. Diagnóstico, monitoramento e 

substituição de elementos (carregamento de backup) em comando CNC fanuc 18i e 

21i. Diagnóstico, monitoramento e substituição de inversores em geral 

(instalação).Monitoramento de clp Siemens step 7 e step 5.Atuação em comandos 

elétricos, motores e servomotores, sistemas de medição de malha fechada. 

Requisitos para participar do processo 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Conhecimento de indústria, comércio, serviço, importação e exportação. 

Conhecimento em sistemas de totvs (protheus). Experiência em coordenar equipe. 

Superior em ciências contábeis desejável pós-graduação na área. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Ônibus / Van Fretado Convênio Médico Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 17h00min horas 

www.cadedrnonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Contador - Campo Largo / PR 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

Apuração de impostos, conciliação contábil, preparação e envio de informações ao 

fisco (sped, dipj, dctf, etc) entre outras pertinentes à área contábil. Preparação de 

relatórios contábil para os setores diversos da empresa e relatórios para a diretoria. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em escrita fiscal e contábil. Crc ativo. Ensino superior em ciências 

contábeis. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Supervisor Contábil / Fiscal - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Financeiro 

O que você irá fazer 

http://www.cadedrnonacional.com.br/
http://www.vagas.com.br/


Acompanhamento do fechamento dos impostos retidos, direitos e indiretos. 

Acompanhamento da entrega das obrigações acessórias. Acompanhamento das 

parametrizações, importações de XML. Acompanhamento da legislação vigente, 

conhecimento em ICMS, IPI, PIS e COFINS (regime cumulativo e não cumulativo). 

Acompanhamento dos saldos dos impostos a pagar no decorrer no mês vigente. 

Acompanhamento do fechamento contábil, desde a integração até a finalização das 

conciliações, dando suporte a equipe para resolução de pendencias ou divergências. 

Acompanhamento das parametrizações para as devidas importações corretas. 

Requisitos para participar do processo 

Superior completo em ciências contábeis. Conhecimento das normas vigentes 

(cpcs) e notas explicativas. Vivência com sistema integrado. Conhecimento em 

Excel intermediário (fórmulas, procs, tabela dinâmica). Experiência comprovada na 

área contábil e fiscal. Experiência com sistema contmatic. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacikolnal.com.br 

 

 

 

 

 

Supervisor Fiscal / Contábil - Cosmópolis / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Financeiro 

O que você irá fazer 

Supervisionar equipe contábil e fiscal. Planejar, organizar e supervisionar as 

atividades, visando assegurar que sejam feitas de acordo com os princípios e 

normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos prazos e das normas e 

procedimentos estabelecidos pela empresa. 

Requisitos para participar do processo 

Necessário superior completo em contabilidade. Necessário ter ampla experiência 

na área contábil, fiscal. Necessário ter experiência em gestão de equipe. 

Conhecimento em legislação tributária federal, estadual. Conhecimento e controle 

de ativo fixo. Conhecimento apuração de impostos retidos fonte – IRRF, PCC, ISS, 

INSS. Conhecimento em apuração de IRPJ e csll. Desejável conhecimento em jde. 

Conhecimento em Excel avançado. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Refeição Ônibus / Van Fretado Assistência Farmacêutica 

Convênio Médico Convênio Odontológico Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 07h00min às 16h48min horas 

www.cadernonaconal.com.br 

 

http://www.cadernonacikolnal.com.br/
http://www.cadernonaconal.com.br/


 

 

 

Analista Fiscal - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

Acompanhamento de processos de fiscalizações nas esferas: municipal, estadual e 

federal. Comunicação com os demais departamentos para solicitação de 

documentos comprobatórios. Acompanhamento de dec regularize dossiês 

eletrônicos, caixa eletrônica do ecac. Controle de certidões negativas. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Analista Contábil Pleno - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

Análise da parametrização do sistema, com apoio para melhorias. Análises e 

acompanhamento das rotinas mensais de fechamento, tais como: folha de 

pagamento, contas a receber, contas a pagar, provisões contábeis, ativo 

imobilizado e intangível. Fará conciliações e controle de todas as contas de ativo, 

passivo e resultado. Executará a elaboração de ecd e ecf. Suporte apuração de 

impostos IRPJ e csll. Acompanhamento em planilhas com adições e exclusões. 

Acompanhamento dos assistentes e suporte a dúvidas em contabilizações de 

acordo com as normas de contabilidade. Processar e conciliar transações entre 

empresas do grupo (intercompany). 

Requisitos para participar do processo 

Superior completo em ciências contábeis. Conhecimento das normas vigentes 

(cpcs) e notas explicativas. Vivência com sistema integrado. Conhecimento em 

Excel intermediário (fórmulas, procs, tabela dinâmica). Experiência comprovada na 

área contábil. Experiência na rotina contábil e conciliações em grande volume de 

contas. Experiência com sistema protheus, totvs, contmatic. 

Informações Adicionais 

http://www.cadernonacional.com.br/


Quantidade de Vagas 

2 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernolnacional.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente Fiscal / Contábil - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Financeiro 

Requisitos para participar do processo 

Ter experiência em toda parte fiscal. Conhecer um pouco a parte contábil também. 

Conhecer lucro presumido, simples e real. Fazer conciliações gia, difal. Graduação 

concluído obrigatório. Preferencial conhecer sistema domínio. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Convênio Médico Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente Contábil / Fiscal - São Caetano do Sul / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

Lançamento e classificação de notas fiscais de entrada e saída de serviços 

prestados e tomados. Apuração e cálculo dos impostos de empresas simples 

nacional, lucro presumido. 

Requisitos para participar do processo 

http://www.cadernolnacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Experiência com conciliação, classificação contábil, extrato bancário, entre outras. 

Cursando ciências contábeis. Experiência em escritório de contabilidade. 

Conhecimento em pacote Office. Conhecimento em contmatic. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernolnacikolnal.colm.br 

 

 

 

 

 

Assistente Contábil / Fiscal - Barueri / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Tecnólogo 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$2.501,00 - R$3.000,00 

Área de Atuação 

Financeiro, Operacional 

O que você irá fazer 

Lançamentos contábeis e fiscais. Integração de sistemas e conciliação de contas. 

Elaboração de balancete. Gerar guias de impostos federais e municipais. 

Requisitos para participar do processo 

Tecnólogo ou formado em ciências contábeis. Crc ativo. Conhecimento em Excel 

(pacote Office). Conhecimento em sistema domínio. Experiência com empresas da 

área da saúde/hospitais será um diferencial. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 17h30min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Analista Contábil Sênior - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

http://www.cadernolnacikolnal.colm.br/
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Elaborar e analisar demonstrativos, balanço patrimonial, dre, dmpl, dfc, dva, dra, 

notas explicativas, lalur e lacs. Implantar em novos clientes integração contábil, 

módulos fiscal, folha pagamento, financeiro e ativo imobilizado. Gerar relatórios 

gerenciais de demonstrativos contábeis. Orientar e conferir atividades realizadas 

pelos assistentes e auxiliares. Acompanhar e aplicar as atualizações legais vigentes. 

Elaborar planilhas de processo de importação. Atender clientes. Elaborar e entregar 

obrigações acessórias ecd, ecf e perdcomp e IBGE. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo em ciências contábeis. Desejável possuir de 3 a 4 anos de 

experiência na função. Conhecimentos em pacote Office e sistemas contábeis. Ser 

organizado, proativo, comprometido, saber trabalhar sob pressão. Ter boa 

comunicação oral e escrita, raciocínio lógico, dedutivo, saber priorizar as atividades 

e cumprimentos de prazos. Ser ético, educado e saber trabalhar em equipe. 

Diferencial possuir inglês nível intermediário. Informar pretensão salarial. 

O que oferecemos 

Vale Transporte Convênio Médico Convênio Odontológico Ajuda de Custo Plano de 

Carreira Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernolnacional.com.br 

 

 

 

 

 

Analista Contábil Sênior - Piracicaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

Fechamento contábil e auditoria. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior em ciências contábeis. Com crc ativo. Inglês nível intermediário. 

Residir na região de Piracicaba. Experiência em apuração de impostos. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente Financeiro - Rio de Janeiro / RJ 

 

http://www.cadernolnacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

Auxiliar no processo de inclusão de pagamentos, baixas dos pagamento, conciliação 

do contas a pagar, processo de identificação dos recebimentos, conciliação do 

contas a receber. Executar a conciliação bancária. Entre outras funções pertinentes 

ao setor. 

Requisitos para participar do processo 

Cursando ou completo em administração de empresas, ciências contábeis ou cursos 

correlatos. Excel intermediário. Ter conhecimento no sistema alterdata / bimmer 

será um diferencial. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Assistente de Planejamento Financeiro - Rio de Janeiro / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

Participar do fechamento gerencial da área com realocação de despesas entre 

contas contábeis, centros de custos (áreas) e unidade de negócios. Apoiar nas 

análises de real x orçado de receitas, custos e despesas do dre consolidado da 

empresa. Auxiliar os gerentes das áreas a entenderem a execução dos respectivos 

orçamentos de despesas. Auxiliar no processo orçamentário anual com a 

consolidação de informações, interface com as diferentes áreas da empresa. 

Elaborar relatórios gerenciais e análises ad hoc. Elaborar kpis operacionais da 

empresa. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo em administração de empresas, economia ou ciências 

contábeis. Possuir Excel avançado e conhecimento em sistema erp protheus ou sap. 

Vivência em dre e balanço patrimonial. Necessário experiência na área de 

planejamento, orçamento ou controladoria. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

http://www.cadernonacional.com.br/


1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Analista Contábil Fiscal Pleno - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Financeiro 

O que você irá fazer 

Suporte na emissão de nota fiscal entrada e saída. Preenchimento bloco k. 

Conciliação contábil. Classificação contábil. Balanço patrimonial e dre. Liberação de 

movimento financeiro para à contabilidade terceirizada. Baixa contas a receber. A 

pagar no sistema erp. Controle de estoques. 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento em contas a receber e a pagar. Conhecimento em planos de contas. 

Conhecimento em fechamento contábil. Conhecimento em legislação aplicável. 

Conhecimento em estrutura patrimonial e de resultados. Conhecimento em 

regulamento ICMS, IPI e ISS. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional,com.br 

 

 

 

 

Analista Fiscal / Contábil Pleno - Joinville / SC 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$3.501,00 - R$4.000,00 

Área de Atuação 

Operacional, Suprimentos / Logística. 

O que você irá fazer 

Efetuar lançamentos de notas fiscais no sistema, escrituração, apuração de 

impostos e respectivos recolhimentos aos órgãos. Efetuar, sob orientação, o 

preenchimento de obrigações acessórias para os diversos órgãos governamentais. 

Emitir notas fiscais de saída e prestação de serviços, através do sistema 

informatizado, observando o atendimento à legislação fiscal vigente. Realizar o 

fechamento da apuração dos tributos diretos, através da conferência dos 

http://www.cadernonacional.com.br/
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documentos fiscais e entrega das obrigações acessórias. Providenciar a entrada e 

acompanhamento de processos junto ao fisco, com relação a cancelamento de 

tributos lançados indevidamente. Realizar o arquivamento e controle de 

documentos fiscais (notas e correlatos), impressão de livros fiscais e de notas 

fiscais, bem como registros de livros fiscais juntos aos órgãos públicos 

fiscalizadores. Atender as solicitações de outros setores da empresa quanto à 

necessidade de cópias de documentos fiscais, bem como de sobre informações 

sobre operações fiscais. Acompanhar a situação fiscal da empresa e respectivas 

unidades, requerendo certidões negativas municipais, estaduais e federais 

periodicamente, visando à manutenção da regularidade fiscal. Elaborar sob 

supervisão as declarações acessórias diversas tais como edf ICMS, IPI, efd 

contribuições, Dime, GIAs ICMS, st, dentro outras declarações para atendimento 

das exigências legais aplicáveis às operações da empresa. Atender aos órgãos 

competentes quando de fiscalizações, disponibilizando as informações exigidas, 

buscando manutenção da regularidade jurídica fiscal, garantindo o cumprimento da 

documentação solicitada e esclarecimentos ao fisco. Atendimento dos trabalhos e 

solicitações de auditorias internas, externas, bem como responder aos 

questionamentos sobre as operações fiscais para usuários internos, clientes e 

fornecedores, com objetivo de orientar e esclarecer dúvidas. Retenções tributárias. 

Análise e enquadramento de classificação fiscal de mercadorias. Acompanhamento 

legislação. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo em ciências contábeis ou áreas afins. Conhecimentos em 

MS Office, erp. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Convênio Médico Convênio Odontológico Seguro de 

Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 08h00min às 17h15min horas 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Analista Jurídico / Advogado 

 

Código da Vaga: v2250172 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 10/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio creche 

Consignado 

Home office 

Programa de treinamentos 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

http://www.cadernonacional.com.br/


Vale-transporte 

Descrição: 

Atividades:  

Executar atividades relacionadas à assistência jurídica, além de ser um agente 

estratégico, propondo e executando ações inovadoras, garantindo a correta 

execução das atividades operacionais e estratégicas da área de forma consistente e 

alinhada ao negócio. Foco em elaboração, negociação, revisão e análise de 

contratos. 

Requisitos:  

• Graduação em Direito - com OAB ativa; 

• Vivência em Direito Empresarial; 

• Desejável conhecimento intermediário no Pacote Office; 

• Experiência com elaboração, negociação, revisão e análise de contratos. 

 Horário: das 09h. às 18h. (segunda a sexta) 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Advogado Pleno 

 

Icatu Seguros 

Código da Vaga: v2248969 

Salário a combinar 

Local: Rio de Janeiro 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 08/09/2021 

Empresa 

Descrição: 

Formação acadêmica: 

Ensino superior completo em Direito 

Pré-requisitos: 

• Experiência no mercado securitário (Capitalização; Seguro de Pessoas; 

Previdência; e, Mercado de Capitais); 

• Experiência com consultoria jurídica interna 

• Experiência com controle e gestão de demandas de alto volume; 

• Desejável conhecimento em Design Thinking, Análise de Dados e Ferramentas de 

Inovação; 

• Diferencial conhecimento em Previdência Fechada; 

• Pacote Office, Canvas, Power BI. 

Principais responsabilidades: 

• Elaborar os documentos contratuais, em conformidade com a legislação, a fim de 

atender às negociações propostas; 

• Atuar de forma preventiva, por meio de interação com as áreas, buscando evitar 

expor a Empresa a contenciosos dispendiosos e indesejados; 

• Atuar nos processos de regulação de sinistros; 

• Buscar mitigar os riscos da empresa atendendo as legislações pertinentes aos 

negócios, utilizando controles e respeitando as políticas, normas e procedimentos 

estabelecidos; 

• Atender a todas as áreas da Empresa para esclarecimento de dúvidas e 

sugestões, buscando minimizar os riscos legais e o impacto aos clientes. 

Benefícios: 

• Assistência médica 

• Assistência odontológica 

• Vale alimentação 

• 13ª cesta no Natal 

• Vale-refeição 

http://www.vagas.com.br/


• Vale-transporte 

• Auxílio creche ou babá 

• Convênio Farmácia 

• Serviço de Assistência Funeral (extensível a pai, mãe e filhos com mais de 24 

anos) 

• Apoio Pass (Aconselhamento Psicológico, Financeiro, Jurídico e Social) 

• Seguro de vida 

• Seguro Complementar de Acidentes Pessoais 

• Boas Vindas aos recém nascidos com um plano de previdência e um presente 

especial 

• Vacinação contra Gripe 

• Previdência privada (Fundo de Pensão e Previdência Aberta PGBL/VGBL) 

• Participação nos Lucros e Resultados 

• Auxílio academia – Gympass 

• Fretado para pontos estratégicos 

• Café da manhã 

• Cesta de Natal 

• Consignado 

• Convênio com empresas parceiras 

• Desconto em produtos 

• Horário flexível 

• Programa de treinamentos 

• Espaço de convivência 

• Restaurante interno 

• Sala de Jogos 

    Local de Trabalho: 

• Aqwa Corporate - Porto Maravilha RJ. 

Empresa 

A Icatu Seguros é uma das maiores seguradoras do mercado de Previdência, Vida e 

Capitalização, nós somos especialistas em pessoas e ajudamos a planejar o futuro, 

proteger o presente e realizar projetos em cada fase da vida. 

Aqui nós valorizamos a atitude dos funcionários, pois entendemos que 

conhecimento técnico se adquire com a prática e por isso, investimos 

continuamente no crescimento profissional da nossa equipe por meio de programas 

de treinamento. 

Pessoas questionadoras que busquem soluções, tenham disponibilidade para 

aprender e que ajudem a construir o futuro da companhia são características 

importantes para uma empresa de oportunidades como a nossa. 

Venha fazer parte de um dos segmentos que mais crescem no país e em uma das 

Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil pelo sexto ano consecutivo. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista Jurídico / Advogado 

 

Código da Vaga: v2250172 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 09/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

http://www.vagas.com.br/


Auxílio creche 

Consignado 

Home office 

Programa de treinamentos 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

Atividades:  

Executar atividades relacionadas à assistência jurídica, além de ser um agente 

estratégico, propondo e executando ações inovadoras, garantindo a correta 

execução das atividades operacionais e estratégicas da área de forma consistente e 

alinhada ao negócio. Foco em elaboração, negociação, revisão e análise de 

contratos. 

Requisitos:  

• Graduação em Direito - com OAB ativa; 

• Vivência em Direito Empresarial; 

• Desejável conhecimento intermediário no Pacote Office; 

• Experiência com elaboração, negociação, revisão e análise de contratos. 

 Horário: das 09h. às 18h. (segunda a sexta) 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Advogado 

 

Código da Vaga: v2249318 

Quantidade da Vaga: duas 

Salário: R$ 4.000 

Local: Rio de Janeiro 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 08/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

Cargo: Advogado 

Atividades: Trabalhar com Direito civil nas áreas: bancária, processual civil, 

contratos e consumidor. Realizar pesquisas jurisprudenciais e consultoria interna 

nas matérias de direito civil, contratual, bancário e consumidor. Atuar com análise 

de contratos, atuação em processos de recuperação de crédito e cobrança de 

contratos de altos valores e com elevado grau de complexidade, contratos de 

alienação fiduciária (financiamentos), arrendamento mercantil (Leasing), CDC, 

execuções, monitorias, dentre outros. Ajuizar ações contra devedores dos bancos 

clientes do escritório a fim de recuperar o crédito através da retomada do bem ou 

execução pecuniária ou de algum outro bem. Acompanhamento processual, 

elaboração de prazos / peças processuais. Elaboração de relatórios, contato com 

clientes, alimentação de sistemas internos e dos clientes, controles administrativos, 

cumprir mandado com oficial de justiça. 

Escolaridade: Ensino superior completo em direito – Pós-graduação em Direito Civil 

ou Processual Civil 

http://www.vagas.com.br/


Conhecimento especifica: Experiência em advocacia e nas áreas civil, bancário, 

contratos e consumidor. Possuir registro na OAB/RJ. 

Salário: R$ 4.275,00 

Horário de trabalho: 40 horas semanais. Segunda à sexta-feira – 09h00min às 

18h00min 

Benefícios: vale transporte + vale refeição (R$ 29,00/dia) + seguro de vida + plano 

de saúde e plano dental (após período de experiência) 

Outros requisitos: 

Pós Graduado em Direito Civil ou Processual Civil 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente Jurídico 

 

Even Construtora e Incorporadora 

Código da Vaga: v2252868 

Salário a combinar 

Local: Rio de Janeiro 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 14/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio academia 

Seguro de vida 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

Assistente jurídico 

(Barra da Tijuca – RJ) 

Análise de contrato, documentos, acordos e sentenças; 

Controle da agenda dos advogados, prazos e pagamentos; 

Elaboração de relatórios e parecer jurídico, com o auxílio do advogado responsável; 

Emissão e organização de documentos; 

Atendimento aos clientes e participação em audiências; 

Auxílio na elaboração de peças judiciais e extrajudiciais; 

Controle informações em sistemas jurídicos e planilha de controles. 

Requisitos: 

Cursando faculdade de Direito; 

Conhecimento do pacote Office; 

Experiência no setor da construção civil. 

Remuneração: 

Remuneração compatível com o mercado. 

Horário comercial, de segunda a sexta-feira. 

Empresa 

Marcar positivamente a vida do cliente e gerar orgulho pelo imóvel que escolheram. 

Neste conceito de trabalho, a Even vem construindo uma história de sucesso no 

mercado imobiliário. 

Com uma trajetória de experiência e excelência em construção e incorporação, a 

Even pesquisa e utiliza as mais modernas técnicas e os materiais mais avançados, 

com uma equipe de profissionais experientes, acompanhando cada etapa do 

projeto. A responsabilidade socioambiental está incorporada às práticas da 

http://www.vagas.com.br/


empresa, uma opção consciente que avalia o impacto das atividades no meio 

ambiente, na sociedade, na economia e sobre cada indivíduo. 

A Even tem um diversificado portfólio de empreendimentos realizados. Cada projeto 

é detalhadamente estudado e acompanhado para garantir a entrega de um imóvel 

impecável. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Analista Jurídico Pl 

 

Enforce 

Código da Vaga: v2249643 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 08/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Bolsa auxílio 

Home office 

Horário flexível 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Programa de treinamentos 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Descrição: 

Validar e impulsionar estratégias jurídicas para maximizar a recuperabilidade do 

crédito. 

Desenvolver e acompanhar junto ao escritório externo os processos judiciais da 

carteira de NPL. 

Acompanhar a desempenho dos escritórios externos, bem como das diversas 

carteiras sob gestão. 

Acompanhar os indicadores dos casos sob gestão, por meio de relatórios do BI. 

Elaborar parecer jurídico de recuperabilidade do crédito. 

Elaborar material para apresentação em comitês. 

Apresentar, negociar e defender casos em comitês estratégicos. 

Treinar e direcionar colaboradores de menor senioridade em suas tarefas. 

Outros requisitos: 

Formação em Direito; 

Pós-graduação em Direito Civil e/ou Processo Civil; 

Experiência na gestão de carteiras de grandes valores e casos de alta 

complexidade. 

Empresa 

A Enforce é uma empresa controlada pelo banco BTG Pactual, que atua na gestão 

de créditos inadimplentes corporativos (Non Performing Loans - NPLs) e portfólios 

imobiliários estressados, através da compra, estruturação, gestão e venda desses 

ativos para fundos, investidores, instituições financeiras e empresas interessadas. 

Com gestão de R$ 35 bilhões em NPL e mais de R$ 6 bilhões em outros ativos, 

entre imóveis rurais e urbanos, a Enforce se destaca pelo forte investimento no 

desenvolvimento de softwares e ferramentas de gestão com alta tecnologia, 

utilizando inteligência artificial, big data e construção de algoritmos, entre outras 

tecnologias. 

http://www.vagas.com.br/


A cultura é focada na meritocracia, empreendedorismo, com modelo de partnership 

e estrutura horizontal estimulando a troca de ideias, o trabalho em equipe e a 

integração entre diferentes áreas. O crescimento exponencial da empresa 

representa um cenário real de oportunidades de carreira para os melhores 

profissionais no mercado. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista Jurídico 

 

Código da Vaga: v2253389 

Salário: R$ 2.500 a R$ 3.000 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 15/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

Somos um Grupo de empresas da área da saúde localizada na zona sul de São 

Paulo, próximo ao shopping Morumbi e estamos buscando um profissional para: 

• Realizar avaliação de risco Compliance; 

• Apoiar na padronização dos processos e controles internos; 

• Apoiar na auditoria nos processos e controles internos para garantir sua 

adequação aos programas de Compliance; 

• Apoiar na elaboração de ações necessárias para mitigar riscos operacionais, 

financeiros e legais inerentes aos processos realizados; 

• Atuar na elaboração dos procedimentos e treinamentos necessários para difusão 

da cultura de Compliance na empresa 

• Apoiar as demandas contratuais de diversas espécies, com a análise cautelosa de 

todo e qualquer documento relacionado a referidas demandas, sempre em busca da 

mitigação de eventuais riscos que possam ser atribuídos à Companhia; 

• Auxiliar na análise e revisão de todos os instrumentos particulares, tais como: 

prestação de serviços, patrocínio, eventos, locação, parcerias, termos de 

confidencialidade, licenciamento de uso de software, termos aditivos, distratos, 

entre outros; 

• Atuação focada e busca da preservação dos interesses e segurança jurídica da 

companhia; 

• Interface com áreas internas, orientação e assessoria jurídica aos demandantes 

internos; 

• Executar atividades assegurando a orientação, acompanhamento a emissão de 

pareceres a respeito das questões jurídicas apresentadas; 

• Apoiar no controle e arquivamento de documentos jurídicos. 

Outros requisitos: 

Experiência departamento jurídico interno. Desejável OAB ativa. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Analista Juridico Pleno 
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Grupo DPSP 

Código da Vaga: v2251922 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Pleno  

Data da Expiração: 11/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio academia 

Auxílio farmácia 

Cesta básica 

Cesta de natal 

Convênio com empresas parceiras 

Desconto em produtos 

Home office 

Horário flexível 

Refeitório 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição 

Descrição: 

Quais serão seus desafios? 

Será responsável pela gestão do pacote orçamentário da Gerência Jurídica e de 

Legalizações; 

Planejamento estratégico e Controladoria Jurídica e de Legalizações; 

Elaboração de orçamento anual e provisionamentos; 

Criação e manutenção de indicadores e apresentações gerenciais; 

Apoio na criação de Políticas e Processos Internos das áreas do Jurídico e 

Legalizações; 

O que consideramos importante para que você faça parte do nosso time 

Ensino Superior completo; 

Experiência com excel intermediário; 

Experiência com apresentações em PPT; 

Vivência com SAP; 

Quais são os diferenciais? 

Experiência em Controladoria Jurídica ou Legal Operations; 

Ter atuado em projetos de Eficiência Jurídica; 

Vivência com os sistemas ASP ARIBA e ELAW; 

Experiência com BI 

O que é legal que você saiba: 

• Tipo de contrato: CLT 

• Horário de trabalho: 2ª a 6ª feira, no horário das 8h às 17h48 (ou flexível); 

• Local de Trabalho: Vila Leopoldina (Zona Oeste) - próximo à estação Villa Lobos – 

Jaguaré (Hibrido Presencial e Home Office). 

Nós trabalhamos, cada vez mais, para promover uma cultura inclusiva e ter um 

time 

cada vez mais plural, com base no respeito e equidade nas nossas oportunidades. 

Aqui, você é bem-vindo (a) em qualquer uma de nossas oportunidades, 

independente de gênero, etnia, raça, orientação sexual ou idade. E destacamos 

também que todas as nossas vagas são abertas para pessoas com deficiência 

(PCD). Para nós, o mais importante é você ser quem realmente é! 

Se identificou? Então não perde tempo e embarque nessa com a gente! 



#VemSerDPSP 

Empresa 

Já pensou como o seu trabalho pode impactar o dia a dia de milhões de brasileiros? 

Aqui, a gente pensa nisso todos os dias! 

Temos em nossa fórmula colaboradora especial e é com eles que aprendemos a dar 

o nosso melhor todos os dias, nos dedicando às pessoas, nos planejando, sendo 

eficientes e valorizando as diferenças, tendo o respeito como o nosso princípio 

ativo. 

Está na cara que só falta uma coisa para esse time ficar ainda mais completo: você! 

E aí, que tal ser protagonista dessa história junto com a gente? 

Agora, além de nosso cliente, você pode ser do nosso time! 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Analista de Recursos Humanos Sr. 

 

Código da Vaga: v2249413 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Sênior 

Data da Expiração: 08/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio fretado 

Desconto em produtos 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Refeitório 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

Descrição 

Principais Responsabilidades: 

Responsável pelas demandas de folha de pagamento: 

Executar o processo de fechamento de folha de pagamento e contabilização, 

incluindo todos os subsistemas da área 

Operacionalizar os subsistemas da área de Administração de Recursos Humanos, 

objetivando garantir a integridade das informações e cumprimento dos prazos; 

Requisitos Necessários: 

Superior completo em Administração, RH e/ou Ciências Contábeis; 

Desejável Pós-graduação/Especialização em RH; 

Bons conhecimentos em Excel; 

Experiência com sistema integrado; 

Desejável Inglês; 

Obs: Disponibilidade para viagens curtas; 

Atuação em formato hibrida 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Analista de Recursos Humanos 

 

Roldão Atacadista 

Código da Vaga: v2248665 

http://www.vagas.com.br/
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Salário a combinar 

Local: Salto 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 07/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição: 

- Ser responsável pelo RH de duas unidades; 

• Realizar o processo de Recrutamento e seleção de candidatos para as posições de 

loja; 

• Administrar os processos de Departamento De Pessoal (ponto, atestado, 

benefícios) e enviar para a área de Departamento De Pessoal - Matriz; 

• Apoiar na divulgação e cumprimento das normas e regras de saúde e segurança 

do trabalho; 

• Identificar problemas de clima organizacional e informar ao Consultor de RH para 

que possa ser elaborado um plano de ação; 

• Disseminar as políticas e processos de RH para os colaboradores de loja, assim 

como capacitações internas; 

• Realizar a integração com os novos colaboradores; 

• Realizar a entrevistas de desligamento dos colaboradores; 

• Atuar como preposto em audiências; 

• Apoiar a área de Comunicação Interna nas ações realizadas pela empresa; 

• Buscar melhorias nos benefícios e condições de trabalho, que possibilitem um 

ambiente adequado e agradável a todos os funcionários; 

• Cumprir as políticas/procedimentos/normas relativos à empresa, ao processo de 

trabalho e aos sistemas de gestão implementados; 

• Zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua 

responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização da 

documentação referente ao processo de trabalho; 

• Realizar outras atividades correlatas à sua função e aos procedimentos do seu 

processo de trabalho. 

Outros requisitos: 

• Conhecimento - processo de R&S 

• Noções - processo de Departamento De Pessoal 

• Planejamento e Organização 

• Trabalho em equipe 

Empresa 

Há duas décadas, trabalhamos para oferecer a melhor opção para fortalecer micro, 

pequenas e grandes empresas transformadoras e revendedoras de alimentos e, é 

claro, buscamos ser um parceiro de famílias que querem ter acesso aos melhores 

produtos pelos melhores preços. 

Nosso propósito 

Fazer parte de vida das famílias e comerciantes, gerando economia e momentos de 

celebração. 

Nosso jeito de ser 

- Encantar os clientes 

Oferecer a melhor experiência de compras. 

- Cooperação 

Oferecer a melhor experiência de compras. 

- Integridade 

Ser ético, justo e honrar compromissos. 



- Determinação 

Superar desafios e executar as funções com qualidade. 

 Foco em resultados 

Senso de dono para superar metas, melhor produtividade, qualidade e reduzir 

custos sempre. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Analista de RH PL - Recursos Humanos 

 

Código da Vaga: v2255693 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 05/09/2021  

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Convênio com empresas parceiras 

Vale-transporte 

Descrição 

- Formação: Administração, Economia, Psicologia, Engenharia ou áreas correlatas; 

Pós-graduação será um diferencial. 

- Experiência em atividades de Business Partner RH 

- Resumo das principais atividades: 

Atuar em todos os subsistemas de RH; 

Entender as necessidades da sua área/unidade de atuação; 

Implementação de projetos, políticas e processos de RH; 

Suportar gestores no que tange a questões de RH; 

Elaborar, propor e implantar modelos de gestão que apoiem a liderança da área 

(RH); 

Participar no desenvolvimento de programas internos para suportar a unidade, 

alinhado com as práticas corporativas; 

- Zona Sul - SP 

- Horário Comercial - Segunda a Sexta  

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Recursos Humanos 

 

Roldão Atacadista 

Código da Vaga: v2248669 

Salário a combinar 

Local: Itu 

Data da Expiração: 07/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Restaurante interno 

http://www.vagas.com.br/
http://www.vagas.com.br/


Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição: 

- Atuar no RH de duas unidades; 

• Realizar o processo de Recrutamento e seleção de candidatos para as posições de 

loja; 

• Administrar os processos de Departamento De Pessoal (ponto, atestado, 

benefícios) e enviar para a área de Departamento De Pessoal - Matriz; 

• Apoiar na divulgação e cumprimento das normas e regras de saúde e segurança 

do trabalho; 

• Identificar problemas de clima organizacional e informar ao Consultor de RH para 

que possa ser elaborado um plano de ação; 

• Disseminar as políticas e processos de RH para os colaboradores de loja, assim 

como capacitações internas; 

• Realizar a integração com os novos colaboradores; 

• Realizar a entrevistas de desligamento dos colaboradores; 

• Atuar como preposto em audiências; 

• Divulgar anúncios de vagas em aberto; 

• Apoiar a área de Comunicação Interna nas ações realizadas pela empresa; 

• Buscar melhorias nos benefícios e condições de trabalho, que possibilitem um 

ambiente adequado e agradável a todos os funcionários; 

• Cumprir as políticas/procedimentos/normas relativos à empresa, ao processo de 

trabalho e aos sistemas de gestão implementados; 

• Zelar pela ordem guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua 

responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização da 

documentação referente ao processo de trabalho; 

• Realizar outras atividades correlatas à sua função e aos procedimentos do seu 

processo de trabalho. 

Outros requisitos: 

• Conhecimento - processo de R&S 

• Noções - processo de Departamento De Pessoal 

• Planejamento e Organização 

• Trabalho em equipe 

Empresa 

Há duas décadas, trabalhamos para oferecer a melhor opção para fortalecer micro, 

pequenas e grandes empresas transformadoras e revendedoras de alimentos e, é 

claro, buscamos ser um parceiro de famílias que querem ter acesso aos melhores 

produtos pelos melhores preços. 

Nosso propósito 

Fazer parte de vida das famílias e comerciantes, gerando economia e momentos de 

celebração. 

Nosso jeito de ser 

- Encantar os clientes 

Oferecer a melhor experiência de compras. 

- Cooperação 

Oferecer a melhor experiência de compras. 

- Integridade 

Ser ético, justo e honrar compromissos. 

- Determinação 

Superar desafios e executar as funções com qualidade. 

- Foco em resultados 

Senso de dono para superar metas, melhor produtividade, qualidade e reduzir 

custos sempre. 

www.vagas.com.br 
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Analista de Recursos Humanos 

 

Maqshow Serviços e comercio 

Código da Vaga: v2249111 

Salário a combinar 

Local: Macaé 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 07/10/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Desconto em produtos 

Home Office 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Descrição: 

- Será responsável pelos processos de recrutamento e seleção, demissão, folha de 

pagamento, férias, benefícios, entre outras ações pertinentes; 

- Realizará a movimentação de pessoal; 

- Acompanhar a aplicação correta da legislação trabalhista; 

- Elaboração e estruturação do programa de desenvolvimento de RH; 

- Realizar parcerias, benefícios para agregar a empresa (Ex: academia clinica 

médica, são de beleza); 

- Apoiará nas demais rotinas pertinentes a Administração de Pessoal. 

Idiomas: 

Inglês - Nível Intermediário 

Outros requisitos: 

- Superior em Administração de Empresas, Recursos Humanos, Psicologia ou áreas 

relacionadas; 

- Experiência generalista na área de Recursos Humanos; 

- Conhecimento em pacote Office nível intermediário. 

Empresa 

Quer ser participante das operações de um dos principais fornecedores das bacias 

petrolíferas e ser protagonista do crescimento dela? Somos atuantes no 

fornecimento de máquinas, EPI`s, insumos MRO, lubrificantes e materiais críticos 

para as bacias produtoras do nosso país. Com Sede em Macaé - RJ, A Maqshow 

atende todo o território nacional e garantimos o sucesso das operações dos nossos 

clientes com a nossa energia e vocação para sermos os melhores fornecedores 

offshore e onshore. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Analista de Recursos Humanos Pleno 

 

JBS 

Código da Vaga: v2250815 

Salário a combinar 

Local: Barra do Garças 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 15/09/2021 

Empresa 

Descrição: 

Requisitos; 

http://www.vagas.com.br/


Ensino Superior nas áreas de Psicologia, Administração, Recursos Humanos ou 

áreas afins; 

Ter conhecimento no processo de recrutamento e seleção de pessoas; 

Atividades a serem realizadas: 

Recrutamento e seleção; 

Integração de novos colaboradores; 

Analise de Rotatividade; 

Competências: 

• Disciplina; 

• Disponibilidade; 

• Determinação; 

• Senso de urgência; 

• Bom relacionamento interpessoal; 

• Planejamento e organização; 

Empresa 

Líder de mercado no Brasil, a Friboi revolucionou ao “descomoditizar” a carne 

bovina brasileira e tornar-se referência. A empresa oferece algumas das marcas 

mais reconhecidas pelos consumidores brasileiros, como Friboi, Reserva Friboi, 

Maturatta Friboi, Do Chef Friboi e as Premium 1953 Friboi e Swift Black. 

Presente em mais de 150 países, é a marca de carne bovina brasileira mais vendida 

no mercado externo. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Recursos Humanos 

 

Código da Vaga: v2252694 

Salário a combinar 

Local: Rio de Janeiro 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 14/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Bicicletário 

Café da manhã 

Refeitório 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-transporte 

Descrição: 

Disponibilidade para residir em Angra dos Reis; 

Formação superior completa em Administração, Psicologia, Recursos Humanos ou 

áreas afins; 

Inglês intermediário a avançado será considerado um diferencial 

Experiência prévia na função ou similar em rotinas de Recursos Humanos em 

empresas e/ou indústrias de médio a grande porte; 

Conhecimento de rotinas de recrutamento e seleção, tanto vagas operacionais 

como vagas administrativas; 

Excel avançado. 

Idiomas: 

Inglês - Nível Intermediário 

www.vagas.com.br 
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Assistente de Recursos Humanos 

 

Roldão Atacadista 

Código da vaga: v2246519 

Salário: R$ 2.000 a R$ 2.050 

Local: Indaiatuba 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 30/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição: 

• Realizar o processo de Recrutamento e seleção de candidatos para as posições de 

loja; 

• Administrar os processos de Departamento De Pessoal (ponto, atestado, 

benefícios) e enviar para a área de Departamento De Pessoal - Matriz; 

• Apoiar na divulgação e cumprimento das normas e regras de saúde e segurança 

do trabalho; 

• Identificar problemas de clima organizacional e informar ao Consultor de RH para 

que possa ser elaborado um plano de ação; 

• Disseminar as políticas e processos de RH para os colaboradores de loja, assim 

como capacitações internas; 

• Realizar a integração com os novos colaboradores; 

• Realizar a entrevistas de desligamento dos colaboradores; 

• Atuar como preposto em audiências; 

• Divulgar anúncios de vagas em aberto; 

• Apoiar a área de Comunicação Interna nas ações realizadas pela empresa; 

• Buscar melhorias nos benefícios e condições de trabalho, que possibilitem um 

ambiente adequado e agradável a todos os funcionários; 

• Cumprir as políticas/procedimentos/normas relativos à empresa, ao processo de 

trabalho e aos sistemas de gestão implementados; 

• Zelar pela ordem guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua 

responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização da 

documentação referente ao processo de trabalho; 

• Realizar outras atividades correlatas à sua função e aos procedimentos do seu 

processo de trabalho. 

Empresa 

Há duas décadas, trabalhamos para oferecer a melhor opção para fortalecer micro, 

pequenas e grandes empresas transformadoras e revendedoras de alimentos e, é 

claro, buscamos ser um parceiro de famílias que querem ter acesso aos melhores 

produtos pelos melhores preços. 

Nosso propósito 

Fazer parte de vida das famílias e comerciantes, gerando economia e momentos de 

celebração. 

Nosso jeito de ser 

- Encantar os clientes 

Oferecer a melhor experiência de compras. 

- Cooperação 

Oferecer a melhor experiência de compras. 



- Integridade 

Ser ético, justo e honrar compromissos. 

- Determinação 

Superar desafios e executar as funções com qualidade. 

- Foco em resultados 

Senso de dono para superar metas, melhor produtividade, qualidade e reduzir 

custos sempre. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Assistente de Recursos Humanos 

 

Código da Vaga: v2248159 

Salário: R$ 2.000 a R$ 2.050 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 14/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição: 

• Realizar o processo de Recrutamento e seleção de candidatos para as posições de 

loja; 

• Administrar os processos de Departamento De Pessoal (ponto, atestado, 

benefícios) e enviar para a área de Departamento De Pessoal - Matriz; 

• Apoiar na divulgação e cumprimento das normas e regras de saúde e segurança 

do trabalho; 

• Identificar problemas de clima organizacional e informar ao Consultor de RH para 

que possa ser elaborado um plano de ação; 

• Disseminar as políticas e processos de RH para os colaboradores de loja, assim 

como capacitações internas; 

• Realizar a integração com os novos colaboradores; 

• Realizar a entrevistas de desligamento dos colaboradores; 

• Atuar como preposto em audiências; 

• Divulgar anúncios de vagas em aberto; 

• Apoiar a área de Comunicação Interna nas ações realizadas pela empresa; 

• Buscar melhorias nos benefícios e condições de trabalho, que possibilitem um 

ambiente adequado e agradável a todos os funcionários; 

• Cumprir as políticas/procedimentos/normas relativos à empresa, ao processo de 

trabalho e aos sistemas de gestão implementados; 

• Zelar pela ordem guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua 

responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização da 

documentação referente ao processo de trabalho; 

• Realizar outras atividades correlatas à sua função e aos procedimentos do seu 

processo de trabalho. 

www.vagas.com.br 
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Assistente de Recursos Humanos 

 

Código da Vaga: v2249189 

Salário: R$ 2.000 a R$ 2.050 

Local: Sorocaba 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 07/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição: 

• Realizar o processo de Recrutamento e seleção de candidatos para as posições de 

loja; 

• Administrar os processos de Departamento De Pessoal (ponto, atestado, 

benefícios) e enviar para a área de Departamento De Pessoal - Matriz; 

• Apoiar na divulgação e cumprimento das normas e regras de saúde e segurança 

do trabalho; 

• Identificar problemas de clima organizacional e informar ao Consultor de RH para 

que possa ser elaborado um plano de ação; 

• Disseminar as políticas e processos de RH para os colaboradores de loja, assim 

como capacitações internas; 

• Realizar a integração com os novos colaboradores; 

• Realizar a entrevistas de desligamento dos colaboradores; 

• Atuar como preposto em audiências; 

• Divulgar anúncios de vagas em aberto; 

• Apoiar a área de Comunicação Interna nas ações realizadas pela empresa; 

• Buscar melhorias nos benefícios e condições de trabalho, que possibilitem um 

ambiente adequado e agradável a todos os funcionários; 

• Cumprir as políticas/procedimentos/normas relativos à empresa, ao processo de 

trabalho e aos sistemas de gestão implementados; 

• Zelar pela ordem guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua 

responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização da 

documentação referente ao processo de trabalho; 

• Realizar outras atividades correlatas à sua função e aos procedimentos do seu 

processo de trabalho. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Assistente de Recursos Humanos 

 

Profarma 

Código da Vaga: v2250642 

Salário a combinar 

Local: Rio de Janeiro 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 09/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

http://www.vagas.com.br/


Cesta de natal 

Refeitório 

Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição: 

Responsabilidades: 

Irá atuar no nosso CD RJ (centro de distribuição) com atividades relacionadas a 

recrutamento e seleção, divulgação das vagas em canais de R&S, triagem de 

currículos, entrevistas por competência, agendamento de entrevistas com os 

gestores solicitantes, organização de planilhas de controle de processos, SLA e 

outras demandas inerentes ao cargo. 

Local: Campo Grande 

Segunda a sexta - horário comercial 

Outros requisitos: 

Ensino superior completo ou cursando em Administração, Psicologia, Gestão em RH 

ou áreas afins; 

Experiência na área de R&S com grande volume de vagas; 

Pacote Office intermediário; 

Residir ou ter fácil acesso ao bairro de Campo Grande. 

Empresa 

O Grupo Profarma é o player mais diversificado do setor de saúde do Brasil, 

atuando em Distribuição, Especialidades e Varejo, a fim de atender todos os 

públicos – indústrias, farmácias, hospitais e consumidores. 

Há mais de 60 anos, conta com times de profissionais escalados para atuar em 

seus centros de distribuição, lojas e sede corporativa. São mais de seis mil 

colaboradores movidos por mais e prontos para mais.  

Crenças e Comportamentos  

• Orientados para a satisfação de nossos parceiros comerciais 

• Reconhecemos e valorizamos quem faz a diferença 

• Incansáveis na busca pela excelência 

• Inconformados por natureza 

• Somos honestos e agimos com integridade 

• Disposição para mudança 

• Sentimos orgulho de quem somos e do que fazemos 

Unidades de Negócio 

• Distribuição (Profarma) 

• Especialidades (Profarma Specialty) 

• Varejo (d1000 varejo farma) 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Assistente Administrativo 

 

Fresenius 

Código Da Vaga: v2248727 

Salário: R$ 1.500 a R$ 1.550 

Local: Porto Alegre 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 06/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência odontológica 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

http://www.vagas.com.br/


Descrição: 

O Assistente Administrativo será responsável por: 

Suporte Financeiro. 

Pagamentos. 

Controle de planilhas. 

Arquivos. 

Conferência de documentos. 

Resolução de problemas e fluxo de processo. 

Rotinas administrativas em geral. 

Atendimento ao cliente 

Análise de contratos 

Cadastro de novos clientes 

Outros requisitos: 

Vivência em rotinas administrativas e financeiras. 

Excel intermediário. 

Vivência com atendimento ao cliente. 

Fácil acesso a Porto Alegre 

Disponibilidade para atual presencialmente de segunda à sexta de 08h00minh as 

18h00minh 

Empresa 

Já pensou em fazer parte do crescimento da multinacional líder em produtos e 

serviços para pacientes renais em todo o mundo? Todas as nossas ações 

convergem para um só objetivo: promover a saúde e o bem-estar do paciente. 

Você está convidado a /criar, junto conosco, um futuro que vale a pena viver! 

QUEM SOMOS 

A Fresenius Medical Care tem como propósito fundamental melhorar a vida dos 

pacientes renais, oferecendo-lhes um serviço integral, caracterizado por 

equipamentos e insumos com a mais alta tecnologia, além do apoio permanente de 

uma equipe especializada e comprometida com a saúde do paciente. 

Graças a este compromisso, a Fresenius Medical Care tornou-se a maior provedora 

mundial de produtos e serviços para diálise. A cada 0,6 segundos, a empresa 

realiza um tratamento ao redor do mundo. São mais de 4.000 clínicas, em todos os 

continentes, cuidando de aproximadamente 345.000 pacientes. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Auxiliar Administrativo 

 

Willisa 

Código da Vaga: v2248450 

Salário: R$ 2.229 

Local: Paulínia 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 05/ 09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Auxílio fretado 

Restaurante interno 

Descrição 

VAGA TEMPORÁRIA  

SALÁRIO + peri: R$ 2.229,00  

LOCAL DA VAGA: PAULÍNIA - SP  

ATIVIDADES:  

Suporte administrativo no departamento financeiro 

http://www.vagas.com.br/


Necessário conhecimento do pacote office, principalmente excel, para trabalhar com 

planilhas e gráficos.  

Desejável: conhecimento do sistema SAP  

Empresa 

Empresa multinacional de grande porte 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar Administrativo 

 

Liga Associados - Consultoria em Desenvolvimento Humano 

Código da Vaga: v2249015 

Salário: R$ 1.400 

Local: Bebedouro 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 05/10/2021 

Descrição 

Agropecuária com sede em Bebedouro contrata Auxiliar Administrativo: 

Atividades: 

Auxiliar em todas as rotinas administrativas: financeiro, contábil e fiscal. 

Cotação de diferentes itens para compra 

Recebimento e organização de documentos 

Responsável por digitalizar e arquivar os documentos da empresa 

Atendimento telefônico de clientes internos e externos 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Auxiliar Administrativo 

 

DP6 

Código da Vaga: v2249157 

Salário: R$ 1.450 a R$ 2.670 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 06/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio combustível 

Auxílio desenvolvimento 

Convênio com empresas parceiras 

Ginástica laboral 

Home office 

Horário flexível 

Programa de treinamentos 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

http://www.vagas.com.br/
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Se você busca crescimento na área administrativa e sonha trabalhar em uma 

empresa com ambiente informal e diverso, esta vaga é para você! 

A área administrativa da DP6 trabalha atualmente no modelo presencial, com o 

objetivo de garantir o bom funcionamento do escritório e atendimento dos demais 

colaboradores, que estão trabalhando 100% no modelo home-office. 

Principais responsabilidades: 

Manter atualizado controles diversos (ítens enviados às casas dos colaboradores, 

estoque de materiais, pedidos de motoboy, correios, táxi etc). 

Fazer pedidos de material de limpeza, materiais de escritório e auxiliar nas 

cotações de compras para a empresa; 

Atender os colaboradores remotamente (e pessoalmente quando necessário, 

mantendo todos os protocolos de segurança). 

Alimentar e conferir informações das despesas na planilha de cartão de crédito 

(conciliação de cartão de crédito). 

Chamar o motoboy e fazer controle das ordens de serviços do mesmo; 

Fazer a comunicação com o condomínio (ex: autorizações de entradas, entregas 

etc). 

Receber os visitantes, atender ao telefone da recepção; 

Arquivar documentos diversos diariamente e manter o arquivo organizado; 

Manter a organização do escritório 

Realizar cotações de passagens aéreas e hospedagens. 

Regime de contratação: 

 CLT (Efetivo) 

Benefícios: 

Vale Refeição ou Alimentação; 

Vale Transporte ou Combustível; 

Assistência Médica e Odontológica; 

Programa de Subsídios para cursos; 

Chip Corporativo. 

Seguro de Vida; 

Local de trabalho: 

Próximo à Estação Paulista do Metrô 

Outros requisitos: 

Desejável 

Desejável experiência com rotinas administrativas; 

Conhecimento em pacote Office; 

Conhecimento intermediário em inglês será um diferencial; 

Ensino Médio completo. 

Empresa 

Somos uma consultoria focada em inteligência e desempenho digital. Nosso 

objetivo é aperfeiçoar os resultados de marketing e negócio de nossos clientes, 

através de soluções customizadas e inovadoras de coleta, mensuração, integração 

e análise de dados. 

Com 13 anos de experiência no mercado, a DP6 atua desde o processo de 

engenharia de dados, business analytics, até a desempenho de mídia, trabalhando 

com as mais diversas plataformas de marketing digital. Somos parceiros 

certificados do Google, Salesforce e Oracle. 

Nossos clientes são empresas de grande porte, que possuem altos investimentos 

em marketing e mídia, e enxergam o digital como algo sensível e estratégico para 

seu negócio, como: bancos e financeiras, veículos de comunicação, varejistas e e-

commerces, companhias aéreas, grupos educacionais, empresas de tecnologia, 

entre outras. 

Great Place to Work: Desde 2012 estamos nas listas de melhores empresas para 

trabalhar do Great Place to Work. Em 2020, ficamos em segundo lugar no ranking 

Lugares Incríveis para Trabalhar no Brasil, segundo pesquisa conduzida pela FIA, 

em parceria com a UOL. Ambiente de Trabalho: A DP6 tem clima e jeito de startup. 

Não temos medo de experimentar e trabalhamos em um ambiente informal no qual 



todos fazem a diferença. Além de inteligência e qualidade das entregas, temos no 

nosso DNA o respeito pelas pessoas, prezando pela diversidade e qualidade de vida. 

Ambiente de Trabalho: A DP6 tem clima e jeito de startup. Não temos medo de 

experimentar e trabalhamos em um ambiente informal no qual todos fazem a 

diferença. Além de inteligência e qualidade das entregas, temos no nosso DNA o 

respeito pelas pessoas, prezando pela diversidade e qualidade de vida. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Assistente Administrativo (69574) 

 

Lyon Engenharia 

Código da Vaga: v2250557 

Salário a combinar 

Local: 100% Home Office 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 08/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Home office 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Descrição: 

Tratamento de informações no sistema SAP-PM; 

Cadastrar, parametrizar e manter listas de tarefas e planos de manutenção; 

Controlar ciclos de manutenção; ajustar eventos de ferramentas; 

Alocar HH semanal no SAP; 

Atualizar carteira de ordens e notas de manutenção; 

Atualizar no SAP informações da Mão de Obra (turnos, Intervalos SAP, Férias, 

treinamento, capacidade útil de centros de trabalho, etc); 

Cadastrar/atualizar programação semanal no SAP; 

Cadastrar, movimentar, atualizar medidores, locais de instalação e equipamentos; 

Cadastrar planejamento médio prazo no SAP; enviar ordens de manutenção para o 

coletor; 

Tratamento de erro (Plataforma SIGGA WEB e coletor/tablet). 

Outros requisitos: 

Conhecimento do Sistema SAP-PM; 

Vivência na área de manutenção; 

Inglês (desejável). 

Empresa 

SOBRE A LYON ENGENHARIA 

Somos uma empresa de resultados sólidos e em contínuo crescimento. Acreditamos 

que a inovação, o respeito e o comprometimento, atrelados a conhecimento e 

experiência, se traduzem em resultados para nossos clientes. Trabalhar na Lyon é 

isso: viver a experiência de atuar em projetos das maiores empresas do país, com 

acesso às últimas tecnologias e às tendências do mercado, enquanto a Lyon cuida 

de você! 

Diariamente, em um ambiente colaborativo e inclusivo, conectamos mais de 2 mil 

profissionais a diversos projetos pelo Brasil, e o crescimento profissional de nossos 

funcionários aliado ao reconhecimento de nossos clientes são os indicadores do 

nosso maior objetivo: selecionar a pessoa certa para o trabalho certo. 

http://www.vagas.com.br/


Através das melhores práticas de gestão de pessoas e com um processo 

transparente de recrutamento e seleção buscamos oferecer a melhor experiência 

para nossos candidatos e gestores. 

Nosso capital humano é a força que impulsiona resultados assertivos e sustentáveis 

para nossos clientes. 

Vem crescer com a gente! 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista Controladoria - Fiscal 

 

Marilan Alimentos 

Código da Vaga: v2252391 

Salário a combinar 

Local: Marília 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 15/09/2021 

Empresa 

Descrição 

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES: 

. Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito; 

. Experiência em escrituração fiscal;  

 Conhecimento em Pacote Office; 

. Conhecimento do sistema SAP; 

. Disponibilidade para residir em Marília/SP. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: 

. Analisar as notas fiscais e tributações de compra de mercadorias e serviços; 

. Liberar as entradas no sistema de Recebimento Fiscal (EGR/SAP); 

. Emitir e controlar os processos de industrialização por encomenda; 

. Atuar nos projetos de melhoria contínua do Recebimento Fiscal; 

. Demais atividades inerentes à função. 

Empresa 

A Marilan Alimentos, fundada em 1957, é hoje a segunda maior fabricante de 

biscoitos do Brasil. Localizada em Marília, no interior de São Paulo, produz mais de 

100 tipos de biscoitos entre salgados, doces, amanteigados, rosquinhas, recheados, 

infantis, wafers, cobertos e biscoitos especiais e cookies, que são consumidos em 

todo o Brasil e em mais de 50 países ao redor do mundo. O parque fabril da 

Marilan, com 67.000 m2, possui processos modernos de produção e de alta 

tecnologia, sempre primando pela máxima qualidade de seus produtos, 

comercializados através de marcas de grande destaque no mercado nacional. A 

Marilan possui atualmente mais de 3.000 colaboradores que são considerados a 

razão de seu sucesso. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Analista Financeiro Contabilidade 

 

Audi 

Código da Vaga: v2256268 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico; Sênior. 

http://www.vagas.com.br/
http://www.vagas.com.br/


Data da Expiração: 09/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio academia 

Consignado 

Home Office 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Previdência privada 

Seguro de vida 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

Realizar rotinas de fechamento contábil; 

Atendimento de auditorias internas e externas; 

Análise de processos guiada pela normativa contábil vigente; 

Elaboração de demonstrações financeiras; 

Controles internos. 

Idiomas: 

Inglês - Nível Avançado 

Outros requisitos: 

Formação em Ciências Contábeis é mandatório; 

Pacote Office avançado; 

Mandatórios conhecimentos em Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS); 

Conhecimentos em transações financeiras SAP; 

Experiência anterior com Inventários físicos de diversas naturezas será um 

diferencial. 

Empresa 

O Grupo Audi, com as marcas Audi, Duchai e Lamborghini, é uma das mais bem-

sucedidas montadoras de carros e motocicletas do segmento Premium. Está 

presente em mais de 100 mercados globalmente e produz em 16 localidades em 12 

países. Em 2015, o grupo entregou aproximadamente 1.8 milhões de automóveis 

da marca Audi para seus clientes e emprega atualmente aproximadamente 85.000 

pessoas no mundo todo. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Analista Financeiro 

 

CV Consult 

Código da Vaga: v2249909 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 08/09/2021 

Empresa 

Descrição: 

Formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou 

áreas correlatas; 

Inglês fluente; 

Experiência em área financeira / controladoria; 

Conhecimentos de gestão de caixa, contábeis e tributários; 

Conhecimentos no pacote Office com Excel avançado; 

http://www.vagas.com.br/


Facilidade de trabalhar em equipe. 

Idiomas: 

Inglês - Nível Fluente 

Outros requisitos: 

Atividades Previstas: 

Preparação do fluxo de caixa 

Controle de pagamentos locais e externos 

Auxílio na gestão de caixa e liquidez dos veículos próprios e sob gestão 

Fechamentos de câmbio e acompanhamento de liquidações financeiras 

Controles, relatórios e análises gerenciais. 

Elaboração e acompanhamento do orçamento 

Interação com prestadores de serviços (contabilidade, Auditoria, etc.). 

Relacionamento bancário 

Empresa 

Nosso cliente é uma empresa de gestão de recursos (asset management), focada 

há mais de 15 anos em investimentos alternativos no Brasil. 

As áreas de atuação incluem private debt/equity agrícola e imobiliário, special 

credits, special situations, venture capital e blockchain/criptocurrencies. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista Fiscal Júnior 

 

Código da Vaga: v2249870 

Salário: R$ 1.500 a R$ 2.500 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 08/09/2021  

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Home Office 

Vale-alimentação 

Descrição: 

Nosso cliente é um Escritório Contábil localizado na região da Faria Lima. 

Está há muitos anos no mercado e destaca-se por investir em seus colaboradores. 

 Principais funções 

- Substituição tributária 

- ICMS 

- ICMS ST 

- Conhecimento e experiência em todas as tributações: 

- Simples 

- Lucro Real 

- Lucro Presumido 

- Sped Fiscal e IPI 

- Sped Contribuições 

- DCTF 

- DCTFWEB 

- Gia 

- E Outros correlatos a área fiscal 

Requisitos 

- Formação superior completa ou cursando em Contabilidade; 

- Bons conhecimentos no pacote Office; 

http://www.vagas.com.br/


- Excel. 

 Salário + Benefícios: Vale-Refeição, Assistência Médica e odontológica. 

Outros requisitos: 

Experiência em escritório de contabilidade 

Experiência no Sistema Domínio 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Controladoria Sr 

 

Edenred 

Código da Vaga: v2249226 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Sênior 

Data da Expiração: 07/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                      

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio academia 

Home Office 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Previdência privada 

Programa de treinamentos 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-cultura 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

O trabalho de Planejamento e Análise Financeira Corporativa concentra-se no 

planejamento financeiro de curto e longo prazo e / ou na análise financeira das 

operações de negócios com o objetivo de medir e prever o desempenho futuro dos 

negócios. 

Isso inclui: 

• Análise de informações financeiras internas (por exemplo, contam de perda de 

lucros, demonstrações financeiras, capital de giro, custos, preços, despesas, 

receitas, taxas de retorno, etc.). 

• Análise das condições econômicas externas e seu impacto nas operações de 

negócios (por exemplo, inflação, taxas de juros, taxas de câmbio, etc.). 

• Modelagem financeira para medir e prever impactos potenciais de transações 

financeiras e atividades de desenvolvimento corporativo 

Idiomas: 

Inglês - Nível Avançado 

Outros requisitos: 

Necessário conhecimento e experiência em: 

»Gestão de P&L da BL 

»Análise detalhada CF e CV 

»Suporte fechamento 

»Análise de Desempenho + Comentários Flash + P&L 

»Análise de Cash Flow 

»Análise de CAPEX 

http://www.vagas.com.br/


»Controle Orçamentário 

»BGT/ FCT/ RFC/ 3YP 

»Apresentações Executivas 

»Análises de Rentabilidade 

»Otimização de Custos 

»Business Plan: projetos estratégicos, novos negócios e propostas comerciais. 

Empresa 

Venha fazer parte da Edenred! 

Quando o assunto é fazer a diferença no mundo e na vida das pessoas de forma 

única e autêntica, a Edenred é a marca global que há mais de 50 anos cria uma 

rede única e positiva entre empresas, comerciantes e empregados com propósito 

de trazer ganhos diários para todos! Líder mundial em soluções transacionais para 

estes públicos, a Edenred está presente em 45 países com soluções inovadoras e 

pioneiras. 

Venha fazer parte deste time! Afinal, conectados uns aos outros, os nossos 

interesses convergem com o desejo comum de crescer juntos. Uma rede confiável e 

humana é a maior certeza de sucesso. 

Saiba mais sobre as nossas marcas 

No Brasil, a Edenred integra as marcas Ticket®, Ticket LogMD, Accentiv’®, 

Repom® e Edenred Soluções Pré-Pagas, oferecendo soluções em Benefícios ao 

Trabalhador, Frota e Soluções de Mobilidade e Soluções Complementares. 

No Brasil 

- Mais de 2.000 colaboradores 

- 130.000 empresas atendidas 

- 330.000 comerciantes credenciados 

- 7 milhões de empregados beneficiados 

No mundo 

- Mais de 10.000 colaboradores, em 46 países. 

- 750.000 empresas atendidas 

- 1.400.000 de comerciantes credenciados 

- 43 milhões de empregados beneficiados 

- Mais de 20 bilhões de euros de transações por ano, 70% por meio digital. 

- 1 bilhão de refeições servidas anualmente 

- Mais de seis bilhões de litros de combustível gerenciados 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Analista Fiscal Jr 

 

Panco 

Código da Vaga: v2208447 

Salário: R$ 3.500 a R$ 3.900  

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 08/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Cesta de natal 

Desconto em produtos 

Ginástica laboral 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

http://www.vagas.com.br/


Vale-alimentação 

Vale-transporte 

Descrição: 

Dar suporte ao Departamento de Recebimento de notas fiscais da filial, conferir os 

Livros Fiscais, reportar à Equipe Fiscal Matriz sobre todos os procedimentos 

contábeis/fiscais. 

1. Conferência diária das notas fiscais entradas/saídas com os Livros Fiscais; 

2. Preenchimento da Giss On-line; 

3. Acompanhamento diário do Monitor Fiscal com regularização das inconsistências; 

4. Apuração dos estornos de crédito/débito de impostos; 

5. Dar suporte ao Departamento de Recebimento Fiscal de notas fiscais; 

6. Efetuar lançamentos contábeis, bem como classificar contabilmente os 

documentos de acordo com o plano de contas da empresa; 

7. Controlar o arquivamento de documentos; 

8. Conferir lançamentos de documentos diversos; 

9. Estar atualização com a legislação vigente inerente às tarefas que executa; 

10. Acompanhar, controlar e dar suporte aos departamentos de Almoxarifados 

(recebimento físico); 

11. Apuração de impostos Municipais, Estaduais e Federais; 

12. Elaboração de Obrigações Acessórias Municipais, Estaduais e Federais. 

Vaga para trabalhar na Zona Leste de SP, horário: de segunda a sexta-feira das 

08h00min às 18h00min com 01h12min de almoço. 

Outros requisitos: 

Escolaridade: Ensino superior completo ou cursando em Ciências Contábeis; 

Se formado necessário ter CRC Ativo; 

Curso Extracurricular: Legislação Tributária, Legislação Fiscal e Contábil; 

Conhecimento em SAP. 

Empresa 

Estamos sempre em busca de pessoas dedicadas e que trabalham com muito amor, 

carinho e dedicação. Se você é uma dessas pessoas, venha fazer parte da nossa 

família! 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

ALIMENTAÇÃO 
 

 

 

 

Técnico de Alimentos 

 

Prezunic 

Código da Vaga: v2249759 

Quantidade da Vaga: duas 

Salário: R$ 1.500 a R$ 1.600 

Local: Rio de Janeiro 

Nível hierarquico: Técnico 

Data da Expiração: 13/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Café da manhã 

Consignado 

http://www.vagas.com.br/


Desconto em produtos 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Refeitório 

Sala de Jogos 

Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição 

Realizar a conferência das cargas no recebimento e expedição dos CDs, realizar 

rotinas de Segurança Alimentar diárias do CD, apoiar o supervisor na confecção de 

laudos e nas rotinas administrativas que forem demandadas, garantindo a 

qualidade dos produtos recebidos no CD e expedidos para as lojas, contribuindo 

desta forma, para a redução das quebras e segurança alimentar dos clientes. 

          Acompanhar os critérios de qualidade das cargas no recebimento, 

armazenamento e expedição de mercadorias. 

Recebimento: 

          No recebimento de perecíveis, aferir a temperatura do caminhão e da 

mercadoria a ser entregue, as quais devem estar adequadas e serem registrados 

no ato do recebimento em planilhas específicas de controle; 

·          Observar as condições higiênico-sanitárias do caminhão (limpeza interna e 

externa, presença e/ou evidências de pragas, objetos e/ou corpo estranho no baú); 

Além de sua integridade física (presença de avarias no interior do baú que possam 

danificar os produtos); 

          Verificar se o acondicionamento da carga e o estado de conservação e 

limpeza dos paletes para que não ofereçam risco de contaminação ou avaria dos 

produtos; 

·          Avaliar as características sensoriais: cor, odor, aparência, textura. Avaliar 

as condições das embalagens: devem estar limpas e íntegras seguindo as 

especificações de cada produto; 

·          Conferir as informações da Rotulagem: nome e descrição do produto, lote, 

data de fabricação, data de validade, número de registro no órgão oficial 

(SIF/SIE/DIPOA), dados do fabricante e/ou distribuidor, modo de conservação, 

contém ou não contém glúten, alergênicos e quantidade (peso); 

·          Verificar se o critério shelf-life atende ao procedimento da companhia. 

Armazenamento: 

          Verificar as condições higiênico-sanitárias e estruturais das câmaras e 

antecâmaras de perecíveis, assim com os pisos, paredes e porta paletes do estoque 

seco; 

·          Verificar a organização, limpeza, espaçamento entre parede e teto, correto 

empilhamento dos paletes e seus respectivos crachás; 

·          Observar eventuais avarias dos produtos, encaminhando-os para 

inutilização; 

·          Inspecionar os produtos estocados de acordo com a rotina do 

departamento, a demanda operacional, através de notificação oficial (Recall) ou 

informe de não conformidades encontradas nas lojas; 

·          Averiguar se os produtos destinados à devolução estão em local apropriado, 

devidamente identificado por fornecedor para que não comprometam a qualidade 

dos demais; 

·          Participar da brigada de validade, onde se verifica a data de validade dos 

produtos em câmara observando os mesmos com dois meses antes do vencimento. 

Expedição: 

·          Verificar as condições da mercadoria a ser expedida, se apresenta avaria 

e/ou alterações em sua qualidade, seja por ação mecânica: quebras, deformações, 

perfurações e cortes; como em suas características sensoriais: coloração, 

aparência, textura; e ainda as que são causadas por fungos e/ou bactérias: 

bolores. 

·          Avaliar as condições estruturais e higiênico-sanitárias dos veículos; 

 



·          Aferir a temperatura do veículo e do ambiente de expedição (DOCA), a fim 

de verificar se estão com a temperatura adequada dentro do que é estabelecido; 

·          Aferir temperatura do produto durante a separação e ao término do 

carregamento; 

·          Avaliar a organização do palete (se há produto congelado e resfriado no 

mesmo palete); 

·          Relatar as condições estruturais da frota de caminhões ativos; 

·          Verificar a temperatura de abertura e fechamento do veículo durante o 

carregamento. 

Administrativo: 

·          Preencher as planilhas de controles, check-lists e envio de laudos e 

notificações de recebimento, inspeção, expedição, importação e indicadores de 

qualidade; 

·          Organizar documentos da qualidade; 

·          Acompanhar controle de pragas; 

·          Realizar o monitoramento de temperaturas das câmaras, antecâmaras e 

containers (quando houver) e registro, assim como manter a comunicação entre os 

departamentos de logística, prevenção de perdas e manutenção; 

·          Aplicar e enviar o check-list de organização e limpeza dos CDs; Realizar o 

monitoramento da higiene ambiental do CD. 

·          Sinalizar para o supervisor as cargas não conformes que necessitam ser 

devolvidas ou outras não conformidades nos processos de recebimento, 

armazenamento ou expedição que comprometam a qualidade dos produtos; 

·          Realizar vistoria periódica das condições higiênico-sanitárias, assim como a 

presença de documentação sanitária de toda a frota dos veículos de expedição; 

·          Confeccionar/atualizar e arquivar os check-lists de limpeza a serem 

utilizados pela equipe de zeladoria; 

·          Apoiar o supervisor na confecção de laudos e rotinas administrativas que se 

fizerem necessárias. 

Formação / experiência 

Formação em Técnico em alimentos, Técnico em Agroindústria, Técnico agrícola; 

técnico em nutrição ou médico veterinário quando exigido por lei. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

·          Capacidade de organização e controle. 

·          Conhecimento técnico 

·          Fluência verbal e escrita. 

·          Pacote Office básico. 

Empresa 

APRESENTAÇÃO PREZUNIC VAGAS 

Sobre a Cencosud Brasil 

No Brasil, o Grupo Cencosud ocupa a 10º posição dentre as maiores redes 

supermercadistas do país e tem como propósito servir com paixão e abastecer as 

famílias com qualidade. Em 2019 a Cencosud celebra os primeiros 10 anos de sua 

operação no Brasil, onde mantem cerca de 210 lojas e mais de 28 mil 

colaboradores atuando em oito estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas 

Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe) e com diferentes modelos de 

negócios: super e hipermercado, farmácia, loja de eletroeletrônico e serviços 

financeiros. 

Carreira na Cencosud Brasil 

Somos uma empresa de gente que entende de gente, na qual servir é uma honra e 

atender bem uma vocação. O que nos mobiliza é o desejo diário de dedicar nosso 

melhor para os clientes. Qualidade, frescor, serviço encantador e preço justo são 

desafios que nos energizam de corpo e alma, mantendo viva a disposição para 

aprender e crescer junto com a empresa. Atuamos em vários cantos, com 

diferentes rostos e sotaques, por meio das marcas Gbarbosa, Prezunic, Bretas, 

Perini e Mercantil Rodrigues. 



Somos uma empresa multinacional, eleita em 2019, como uma das melhores 

empresas para se trabalhar no varejo, conforme pesquisa da GPTW. 

Venha participar do nosso processe seletivo! 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Operador de Caldeira 

 

Vilma Alimentos 

Código da Vaga: v2248708 

Salário: R$ 1.800 a R$ 1.900 

Local: Minas Gerais 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 07/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Café da manhã 

Convênio com empresas parceiras 

Desconto em produtos 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-transporte 

Descrição: 

Verificar a temperatura, nível e pressão da água nas caldeiras; Auxiliar e 

acompanhar a manutenção preventiva e corretiva da planta; Operar o sistema de 

resfriamento de água e compressores de ar; Fazer a limpeza de todos os 

compressores, torres de resfriamento e equipamentos adjacentes; Acompanhar o 

nível dos reservatórios de água de toda a empresa, bem como o estado de 

funcionamento dos poços artesianos; Acompanhar o abastecimento de gás e óleo 

diesel combustível; 

Outros requisitos: 

Desejável experiência anterior na função; 

Formação em Segurança na operação de caldeiras; 

Desejável disponibilidade de horários. 

Empresa 

A Vilma Alimentos é uma das maiores indústrias alimentícias 

Brasileiras, referência na produção e lançamento de produtos inovadores, que. 

Traduzem a necessidade diária de seus consumidores, contribuindo para o. 

Desenvolvimento econômico do país há mais de 90 anos. 

Crescimento integrado, inovação, rentabilidade, responsabilidade socioambiental. 

E valorização dos parceiros e consumidores são as palavras-chave de nossa 

Estratégia corporativa. A Vilma Alimentos é uma empresa comprometida com o 

Desenvolvimento de seus colaboradores, baseado na ética e na integridade, o que. 

Garante a todos um crescimento sustentado no compromisso e na confiabilidade 

Nas relações. 

Da mesma forma que nos tornamos referência como indústria, temos em mente 

que o desempenho de nossa equipe, alinhada com a excelência dos processos. 

Operacionais aumentará a confiança de nossos clientes em nossa atuação. Faça 

Parte desse processo! 

www.vagas.com.br 

http://www.vagas.com.br/
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Atendente de Restaurante - Lagoa Santa / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Hotelaria 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Hotelaria / Turismo, Operacional. 

O que você irá fazer 

Auxiliar na execução de tarefas de acordo com as normas e procedimentos de 

vigilância sanitária e padrões da companhia. Auxiliar na preparação de bebidas. 

Auxiliar na reposição de Buffet quando necessário. Auxiliar o garçom nos 

atendimentos. Esterilizar os utensílios utilizados na operação. Manter as mesas 

sempre limpas e organizadas para o cliente. Realizar a montagem e preparação dos 

pdvs. Servir refeições e bebidas aos clientes. 

Requisitos para participar do processo 

Desejável experiência de seis meses na função. Ensino médio completo. Residir em 

lagoa santa e região. Disponibilidade de início imediato. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Escala 05x01 das 15:00 às 00:20 horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Atendente de Restaurante - Nova Lima / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Atendimento ao cliente, manipulação de alimentos, organização de área, realização 

de limpeza de equipamentos e locais. 

Requisitos para participar do processo 

Residir em nova Odessa ou Sumaré. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

http://www.cadernonacional.com.br/


Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Atendente de Restaurante - Belo Horizonte / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Atividades inerentes à função. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Cozinheiro - Porto Alegre / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Hotelaria 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Hotelaria / Turismo, Operacional. 

O que você irá fazer 

Preparo e montagem do café da manhã. Produção de bolos, doces, salgados. 

Supervisão geral do setor. Supervisão da higiene do setor e uniforme dos 

funcionários. Compras pertinentes ao setor. Monitoramento de custos. Avalição de 

fornecedores. Controle de escalas de folgas e férias. Inventário mensal de 

materiais. Controle diário de estoque. 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento e comprimento do manual de boas práticas. Ter pré-disposição, pró-

atividades, comprometimento, sigilo nas informações passadas. Experiência mínima 

de 3 anos como cozinheiro de hotel e produção de café da manhã. Disponibilidade 

de horários. Ser de fácil adaptação aos padrões da rede de hotéis, ser cordial, 

pontual, empático e gostar de trabalhar em equipe. 

O que oferecemos 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Vale Alimentação Vale Transporte Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Escala 06x01 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Coordenador de Restaurante - Fortaleza / CE 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Hotelaria 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Comércio, Hotelaria / Turismo. 

O que você irá fazer 

Liderar equipe de ab. Administrar fornecedores, planejar e controlar compras de 

alimentos e bebidas. Aprovar cardápios de eventos e demais refeições. Coordenar 

serviços de cozinha e restaurante. Aprovar novas contratações. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo em turismo, hotelaria, gastronomia, administração ou 

áreas afins. Conhecimento na área de custos. Experiência na área de gestão. 

Informar pretensão salarial. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.caqdernonaciolnal.com.br 

 

 

 

 

 

 

Comprador de Alimentos / Insumos - Cascavel / CE 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Hotelaria 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Hotelaria / Turismo, Suprimentos / Logística. 

O que você irá fazer 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.caqdernonaciolnal.com.br/


Cuidar do estoque do almoxarifado, alimentos e bebidas. Proceder com requisições 

de compras do restaurante, analisar a compra de matérias primas e demais 

materiais, realizando as cotações e negociações com fornecedores. Emitir pedidos e 

acompanhar o fluxo de entrega para cumprimento de todas as condições 

negociadas. Responsável por indicadores da área. Abrangendo desde o contato com 

fornecedores, acompanhamento do fluxo de entrega e cumprimento final de todas 

as condições negociadas. Fazer pesquisa de mercado e tendências de preços. 

Abertura de novos fornecedores e qualificação deles. Gerar relatórios gerenciais. 

Manter padrões de qualidade de produtos e serviços para superar as expectativas 

dos hóspedes. Promover a marca e garantir que todos os elementos e padrões 

essenciais do hotel estejam em vigor e sejam executados de forma consistente. 

Requisitos para participar do processo 

Vivência em hotel praia. Seja um embaixador da marca e da garantia do sucesso do 

nosso cliente como comprador, onde suas habilidades alinhadas a bom gosto e 

refinamento irão impulsionar uma equipe engajada, a melhor experiência do cliente 

e resultados exponenciais. Formação em hotelaria, turismo, marketing ou 

administração de empresas ou correlatas. Experiência no setor de suprimentos em 

hotelaria, em resort ou no segmento de alimentos e bebidas. Capacidade de gestão 

de pessoas, resiliência, planejamento, organização. Habilidades comportamentais 

liderança bom trabalho em equipe e cooperação boa comunicação proatividade e 

iniciativa responsabilidade e comprometimento atitude positiva, empatia 

flexibilidade e disponibilidade de horários. Experiência em hotelaria será grande 

diferencial. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Cozinha - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Hotelaria 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Hotelaria / Turismo, Operacional. 

O que você irá fazer 

Realizar a montagem do café da manha e todas as tarefas inerentes. 

Requisitos para participar do processo 

Necessária disponibilidade para o horário da madrugada. Necessário conhecimento 

na área de cozinha, confecção de bolos e pães. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Transporte Uniforme 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

http://www.cadernonacional.com.br/


Jornada 

Escala 06x01 das 23h00min às 07h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Copeiro - Curitiba / PR 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Realizar serviços de copa e alimentação no pré prepara, preparo e processamento 

de alimentos, montagem de pratos e bebidas. Verificar a qualidade dos gêneros 

alimentícios, minimizando riscos de contaminação, garantindo a higiene do local e 

alimentos. Servir alimentos, bebidas, como sucos, cafés, lanches, refeições em 

geral. 

Requisitos para participar do processo 

Necessário possuir experiência na função. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Cesta Básica Vale Transporte Assistência Farmacêutica 

Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 13h00min às 19h00min horas 

Trabalha aos sábados das 13h00min às 19h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Copeiro - Belo Horizonte / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Experiência na função. Ser proativo e organizado. Residir próximo ao barreiro. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 16:00 às 00:20 horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Padeiro - Belo Horizonte / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Morar na região floramar. Experiencia na função. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernolnaciolnal.com.br 

 

 

 

 

Padeiro / Confeiteiro - Contagem / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Atividades inerentes à função. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 06h00min às 14h20min horas 

Trabalha aos sábados das 06h00min às 14h20min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Padeiro / Confeiteiro - Betim / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Atividades inerentes à função. 

O que oferecemos 

Cesta Básica 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Escala 06x01 das 04h00min às 12h00min horas 

www.cadernonaciolnal.com.br 

 

 

 

 

 

Cozinheiro Industrial - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Com experiencia anterior na função. Disponibilidade de inicio imediato. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Escala 06x01 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Cozinheiro - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

http://www.cadernonaciolnal.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio completo. Experiência no manejo de alimentos. Disponibilidade de 

horário. Ter fácil acessa a região do Ipiranga. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Cozinheiro Sênior - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Com experiência comprovada. Ter responsabilidade. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Cozinha - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Manter organizado o local e os equipamentos necessários para a preparação de 

alimentos em geral. Suporte ao cozinheiro, fazendo a separação e a limpeza dos 

objetos e dos alimentos. Descasca, corta rala e faz outras ações no manejo da 

comida, conforme as orientações de um nutricionista ou chefe de cozinha. 

Requisitos para participar do processo 

Ter experiencia comprovada de no mínimo 2 anos no cargo. Ensino médio 

completo. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Transporte Assistência Farmacêutica Uniforme 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Saladeira / Auxiliar de Cozinha - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Auxiliar no corte, higienização e embalagem de verduras e legumes. Limpeza e 

higienização de cozinha e equipamentos. 

Requisitos para participar do processo 

Ser ágil, dinâmico, responsável, detalhista e comprometido com o trabalho. 

Desejável experiência na área ou em atividades relacionadas que necessitem de 

boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. Morar na cidade de 

campinas, nos bairros jardim Santana, parque são Quirino, vila nogueira ou bem 

próximo. Disponibilidade para início imediato. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 07h00min às 16h00min horas 

Trabalha aos sábados das 07h00min às 11h00min horas 

Forma de Contratação 

Pessoa Jurídica 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Oficial de Cozinha - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Atividades inerentes à função. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Auxiliar de Cozinha - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Disponibilidade de horário. Disponibilidade para início imediato. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Cozinha - Hortolândia / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Auxiliar na cozinha, churrasqueira, montagem e embalo de lanches, cortar e 

higienizar alimentos, limpeza e organização da cozinha. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Refeição Auxílio Combustível Uniforme 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

2 

Jornada 

Período noturno 

www.cadernonaciolnal.com.br 

 

 

 

 

 

Forneiro / Auxiliar de Cozinha - Santa Bárbara d'Oeste / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Experiência na função (produção de alimentos, cortes, armazenamento, 

organização da cozinha). Ser organizado e habilidoso em todas etapas. Ter 

capacidade de aprendizagem em fazer pizza e manusear forno a lenha. Ter fácil 

relacionamento no local de trabalho. Ter transporte próprio será um diferencial. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Cozinha / Forneiro - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Com experiência. Ter fácil acesso à região ou ter transporte próprio. 

http://www.cadernonaciolnal.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Escala 06x01 das 16h00min às 23h30min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Ajudante de Cozinha - Paulínia / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Atividades inerentes à função. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Alimentação 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Escala 06x01 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Copeiro - Curitiba / PR 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado  

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Realizar serviços de copa e alimentação no pré prepara, preparo e processamento 

de alimentos, montagem de pratos e bebidas. Verificar a qualidade dos gêneros 

alimentícios, minimizando riscos de contaminação, garantindo a higiene do local e 

alimentos. Servir alimentos, bebidas, como sucos, cafés, lanches, refeições em 

geral. 

Requisitos para participar do processo 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Necessário possuir experiência na função. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Cesta Básica Vale Transporte Assistência Farmacêutica 

Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 13h00min às 19h00min horas 

Trabalha aos sábados das 13h00min às 19h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Cozinha - Guarulhos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio concluído obrigatório. Experiência anterior com frutos do mar e 

preparações low carb. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Chefe de Cozinha 

 

Código da Vaga: v2253009 

Salário: R$ 2.500 a R$ 3.000 

Local: Esmeraldas 

Nível hierarquico: Técnico 

Data da Expiração: 16/09/2021 

Descrição: 

Necessária experiência com preparos de pratos diversos e elaborados, como 

massas, carnes, frutos do mar, etc.   

Horário: Necessário ter disponibilidade para dormir no local - entra na quinta e sai 

no domingo. 

Trabalhar em residência de um presidente de empresa.    

Desejável formação: tecnólogo ou superior.    

Possuir CNH B. 

http://www.cadernonacional.com.br/
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www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Auxiliar de Cozinha 

 

Hospital Sírio-Libanês 

Código da Vaga: v2255784 

Quantidade da Vaga: 50 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 22/09/2021 

Empresa 

Descrição: 

Responsável por auxiliar na produção do Serviço de alimentação, zelando pela 

qualidade, segurança, sabor e apresentação, seguindo manual de boas práticas do 

serviço. 

Acolhe e atende o outro com excelência, cuidado, calor humano e escuta ativa. 

Busca medir a satisfação das pessoas, visando melhorias. Envolve proatividade, 

respeito e empatia com o próximo. Atua para que cada pessoa tenha uma 

experiência positiva e única. 

• Zelar pela qualidade e segurança, realizando as higienizações de gêneros 

conforme protocolo do setor e mantendo os alimentos em locais e temperatura 

adequadas. 

• Manter o ambiente limpo e organizado, realizando organização dos materiais e 

matendo a higienização dos equipamentos, utensílios e do ambiente. 

• Manter estoque local de gêneros evitando desperdícios, realizando requisições 

diárias de acordo com demandas do dia. 

• Realizar a higienização, pré-preparo e preparo dos gêneros conforme cardápio e 

orientação do Subchefe, Chefe ou Nutricionista. 

• Realizar o preparo do café e a entrega de pães e coffees breaks nos setores. 

• Realizar porcionamento, abastecimento e reposição de gêneros e utensílios, 

conforme demanda da área e orientação. 

• Garantir controles de qualidade do setor, coletando amostras de produtos 

prontos, aferindo temperatura de equipamentos e alimentos. 

• Operar equipamentos de aquecimento ou refrigeração, sob a orientação. Realizar 

contagem de utensílios. 

• Manter lixeiras limpas e dentro de suas capacidades máximas, verificando e 

acionando se necessário equipe de auxiliar de serviços gerais para retirada do lixo. 

• Verificar identificação correta de preparações e sobras na câmara, bem como 

descartar alimentos próximos ao vencimento que não serão usados e identificar 

todos os alimentos manipulados, mantendo a organização de acordo com PVPS. 

• Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 

apropriados, quando da execução dos serviços. 

• Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, 

segurança, higiene e saúde. 

Outros requisitos: 

Ter experiência profissional no desenvolvimento de atividades específicas da área. 

Empresa 

A Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, instituição filantrópica 

fundada em 1921, trabalha diariamente para oferecer assistência médico-hospitalar 

de excelência, sempre com um olhar humanizado e individualizado, em mais de 60 

especialidades. Em uma busca constante pela evolução e contribuição para uma 

sociedade mais justa e fraterna, o hospital desenvolve atividades de ensino e 

pesquisa, integradas ao trabalho e compromisso social. O Sírio-Libanês promove 

http://www.vagas.com.br/


estudos, compartilha conhecimento e desenvolve projetos integrados com o 

Ministério da Saúde e contribui para a disseminação de conhecimento e boa prática 

para mais de oito mil gestores de saúde em todo o país, como parte do Programa 

de Apoio e Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-Sus). 

A instituição também é responsável pela gestão de cinco unidades públicas 

estaduais e municipais de saúde como parte do trabalho do Instituto de 

Responsabilidade Social Sírio-Libanês. 

Reconhecido entre as 10 empresas onde os brasileiros sonham trabalhar, segundo 

a pesquisa Top Companies - Linkedin, o Sírio-Libanês segue em sua missão de ser 

uma instituição de saúde excelente na medicina e no cuidado, calorosa e solidária 

na essência. Venha trabalhar onde as pessoas estão em primeiro lugar. 

Saiba mais sobre as nossas ações em nossa página no Linkedin. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Cozinheira (o) Residencial 

 

Luandre 

Código da Vaga: v2250072 

Salário: R$ 3.800 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 10/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Refeitório 

Vale-transporte 

Descrição: 

Vaga efetiva para trabalhar como Cozinheira (o) em Residência na região de São 

Paulo. 

Residir na Zona Oeste de São Paulo ou ter fácil acesso para esta região. 

Experiência como Cozinheira (o) em residências (casa de família). 

Ter flexibilidade de horário de trabalho. 

Local de trabalho: Higienópolis. 

Empresa 

A Luandre Middle em parceria com renomada Indústria Nacional de grande porte, 

localizada em Guarulhos/SP, contrata profissional para atuar como Analista de 

Custos Contábeis.  

www.vagas.com.br 

  

 

 

 

 

Cozinheiro Industrial 

 

Manpower 

Código da Vaga: v2255032 

Salário a combinar 

Local: Diadema 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 18/09/2021 

http://www.vagas.com.br/
http://www.vagas.com.br/


Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Cesta básica 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição: 

Trabalho por técnicas de culinária profissionais, cortes de legumes, carnes, 

higienização de alimentos, planejar a execução de cardápios, organização do local 

de trabalho e participar do pré-preparo e finalização dos pratos, seguindo os 

métodos e padrões de qualidade do setor. 

Outros requisitos: 

Experiência com grande volume de pratos preparados diariamente. 

Empresa 

A Manpowergroup é líder mundial em soluções inovadoras de força de trabalho, 

conectando o potencial humano ao poder dos negócios. 

A Manpowergroup acredita que diversidade e inclusão são fundamentais para 

qualquer organização de sucesso. 100% das nossas vagas são para todos os 

públicos e pessoas dos mais diversos perfis. 

Nós queremos potencializar o seu talento! 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Cozinheira(o) Escolar 

 

Código da Vaga: v2256643 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 23/09/2021 

Descrição: 

Será responsável pela atividade de manipulação e preparação de alimentos em 

escola de educação infantil na rede privada. 

Suas principais responsabilidades serão: 

Realizar o cálculo e solicitação de insumos e suprimentos de acordo o planejamento 

da cozinha; 

Receber as mercadorias, realizando rigoroso controle de qualidade no recebimento 

das matérias primas; 

Fazer o correto armazenamento das matérias primas disponíveis em estoque; 

Controlar e inventariar os estoques de produtos utilizados na alimentação escolar; 

Zelar pela limpeza e organização da cozinha, mantendo o material sob sua 

responsabilidade organizado nas dependências da cozinha; 

Realizar a limpeza e desinfecção das áreas da cozinha e também dos utensílios 

utilizados; 

Realizar a manipulação higiênica dos alimentos, observar o controle de 

contaminação cruzada; 

Organizar o processo de preparação dos alimentos, observando as condições de 

limpeza e higiene; 

Preparar as refeições e fórmulas lácteas destinadas às crianças de acordo com a 

receita padronizada e o cardápio do dia; 

Realizar o serviço de entrega da alimentação; 

Deixar registrado, sempre que necessário, os pontos críticos no processo de 

alimentação. 

http://www.vagas.com.br/


Horário de trabalho: 

Disponibilidade para trabalhar 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 

07h00 às 17h00. 

Local de trabalho: 

Poderá ser alocado na região do ABC (Santo André, São Bernardo ou São Caetano 

do Sul). 

Outros requisitos: 

Ensino médio ou técnico completo; 

Formação complementar em áreas afins, como por exemplo, curso em higiene e 

manipulação de alimentos; técnicas em alimentação coletiva; técnicas em 

gastronomia; 

Experiência anterior em cozinha e manipulação de alimentos; 

Possuir fácil acessa a região do ABC (Santo André, São Caetano e São Bernardo); 

Desejável vivência no setor de educação (escolas) ou hospitalar. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Cozinheiro - Nutrição Produção - Rios D'Or 

 

Rede D'Or São Luiz 

Código da Vaga: v2256329 

Salário a combinar 

Local: Rio de Janeiro 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 09/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Convênio com empresas parceiras 

Restaurante interno 

Vale-transporte 

Descrição 

- Formação: Ensino fundamental Completo. 

- Experiência: Necessária sólida experiência na função. 

- Resumo das principais atividades: 

- Elaborar todas as refeições, respeitando processos de pré-preparo, prepara 

armazenamento e distribuição dos alimentos de acordo com o MBP (Manual Boas 

Práticas), de acordo com os conhecimentos técnicos e científicos e as normas da 

Instituição, sob a luz do Código de. 

Ética; 

- Preparar os alimentos, sob a supervisão do nutricionista, conforme técnicas 

adequadas para cada gênero alimentício, de acordo com as fichas de preparação do 

cardápio e padrões de qualidade, a fim de garantir a excelência do serviço 

prestado. 

Supervisionar e acompanhar as tarefas desenvolvidas pelo ajudante de cozinha; 

- Verificar as mercadorias recebidas do estoque, assegurando a compatibilidade 

com o cardápio, com o propósito de concluir a refeição de forma satisfatória; 

- Certificar-se da higiene dos alimentos produzidos ou armazenados e do local de 

trabalho, a fim de garantir excelência no produto final; 

- Verificar a validade e condições de uso, além de etiquetar todos os produtos 

abertos após o uso, promovendo uma refeição segura de acordo com padrão de 

qualidade; 

http://www.vagas.com.br/


- Garantir que todos os alimentos produzidos sejam mantidos em temperatura 

adequada; 

- Garantir a qualidade, sabor e apresentação de todas as preparações produzidas; 

- Utilizar e orientar de forma consciente a operação/utilização dos equipamentos e 

utensílios. 

- Local de trabalho: Jacarepaguá; 

- Escala de trabalho: 12X36 - 09h00min às 21h00min; 

- Disponibilidade para treinamento. 

Empresa 

Fundada em 1977 no Rio de Janeiro como Cardiolab, a Rede D’Or São Luiz é a 

maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, com presença nos estados do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná e 

no Distrito Federal. 

A Rede D'Or São Luiz em números: 

- 54 hospitais e+ 45 clínicas oncológicas; 

- 9 mil leitos; 

- 58 mil colaboradores; 

- Mais de 40 hospitais certificados. 

Buscamos talentos que estejam alinhados aos valores da instituição. Se você é um 

profissional qualificado, de perfil inovador e sintonizado com o que há de mais atual 

em sua área de atuação, junte-se à nossa equipe. 

Oferecemos mais que vagas de trabalho, oferecemos oportunidades para você fazer 

a diferença. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Cozinha 

 

Luandre 

Código da Vaga: v2250082 

Salário: R$ 1.309 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 10/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Refeitório 

Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição: 

Empresa especializada em serviços de internação domiciliar contrata: Auxiliar de 

Cozinha 

Auxiliar no pré-preparo de saladas, verduras e legumes de acordo com o cardápio 

Institucional para residentes, e colaboradores; 

Apoiar o cozinheiro nas atividades de preparo dos alimentos e cardápio de opções 

para residentes e colaboradores, conforme cardápio estipulado pela instituição, no 

modelo cook and chill, ou tradicional (se solicitado), prezando pela qualidade e 

sabor, garantindo a satisfação dos clientes e colaboradores; 

Realizar o preparo de saladas e sobremesas de residentes e colaboradores, de 

acordo com o cardápio institucional; Realizar o preparo dos bolos do desjejum e 

lanche da tarde, conforme cardápio institucional; 

Executar a montagem dos pratos de acordo com o cardápio, sempre que 

necessário. 

http://www.vagas.com.br/


Empresa 

A Luandre Middle em parceria com renomada Indústria Nacional de grande porte, 

localizada em Guarulhos/SP, contrata profissional para atuar como Analista de 

Custos Contábeis.  

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

AUTOMOTIVA 
 

 

 

 

Mecânico Agrícola Automotivo 

 

Bom Futuro 

Código da Vaga: v2242909 

Salário a combinar 

Local: Campos de Júlio 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 23/09/2021 

Empresa 

Descrição: 

Realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas equipamentos 

agrícola e veículos, desmontando as partes danificadas, substituindo peças que se 

fizerem necessárias, montando e testando a fim de deixar o equipamento em 

perfeito funcionamento. 

Outros requisitos: 

Conhecimento em manutenção de máquinas  

Residir em Campos de Júlio ou disponibilidade para ficar em alojamento na Fazenda 

Ventania. 

Empresa 

Com mais de 30 anos de atuação no Estado de Mato Grosso, a Bom Futuro 

desenvolve o planejamento estratégico das atividades na capital Cuiabá/MT, sede 

da empresa. As atividades são distribuídas em todo o estado, gerando 

desenvolvimento e inúmeras oportunidades para centenas de municípios.  

A Bom Futuro é advinda da agricultura. A expertise na área, auxílio da tecnologia e 

respeito ao meio ambiente aliadas à persistência e muito trabalho, pautaram o 

crescimento da empresa em seus longos anos de atividade. Ações como essas 

garantiram o destaque mundial em produtividade sustentável, possibilitando a 

atuação em sete áreas: agricultura, pecuária, piscicultura, sementes, energia, 

aeroportuário e imobiliário. 

A determinação e competência profissional de seus mais de sete mil colaboradores, 

norteados pela ideologia e a vertente empreendedora da empresa, possibilitaram a 

atuação da Bom Futuro em diversas áreas, porém todas com o mesmo propósito: 

ajudar a alimentar e vestir o mundo!  

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Pintor Automotivo 

 

Carese Pintura Automotiva 

Código da Vaga: v2249556 

Salário a combinar 

http://www.vagas.com.br/
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Local: Resende 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 08/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio fretado 

Café da manhã 

Consignado 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Descrição: 

Atividades: 

Realiza pintura da superfície de veículos, assim como retrabalhos no spot-repair, 

repintura, scrap; 

Analisa a pintura que vem do processo de montagem (riscos e amassados), e 

realizar o retrabalho das cabines e peças, polimento e retoque, seguindo normas de 

segurança, qualidade e meio ambiente. 

Requisitos: 

Disponibilidade de horário para trabalhar em turnos. 

Outros requisitos: 

Experiência com pintura automotiva/ retoque / retrabalho. 

Empresa 

Empresa especialista em Pintura Automotiva 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Mecânico Automotivo - Taquara / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

Comissão 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Realizar revisão mecânica em geral. Serviços de geometria três domAtendimento 

técnico ao cliente. 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento em suspensão. Experiência com mecânica automotiva. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte Insalubridade 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

http://www.vagas.com.br/
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Mecânico Automotivo - Cachoeirinha / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$2.001,00 - R$2.500,00 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Manutenção de carros. Suspensão, freio e injeção. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Mecânico de Motos - Cachoeirinha / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Ensino Técnico 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Realização de manutenções preventivas e corretivas em máquinas na parte elétrica 

e mecânica, com diagnose e realização de serviços. 

Requisitos para participar do processo 

Formação técnica em mecânica ou elétrica. Experiência comprovada em mecânica. 

Conhecimento sistemas elétricos automotivos. Ter vontade de aprender e gostar de 

trabalhar em equipe. Residir em cachoeirinha ou gravataí. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Convênio Médico PLR 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira 

www.cadernolnacional.com.br 
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Mecânico Diesel - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Experiência com mecânica de veículo pesado. Disponibilidade de horário. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Refeição Vale Transporte Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

2 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Mecânico de Caminhão Diesel - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento em freios, embreagens, câmbio. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

3 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 07h00min às 21h00min horas 

Trabalha aos sábados 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Mecânico Diesel - Sumaré / SP 

 

Detalhes da Vaga 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Realizar manutenção mecânica preventiva e corretiva dos caminhões monta e troca 

peças, lubrifica motor, regula mecanismos e alinha direção. 

Requisitos para participar do processo 

Necessário ter boa experiência com mecânica diesel em caminhões comprovada em 

carteira. Desejável que tenha carro ou moto para o deslocamento. Informar 

pretensão salarial. 

O que oferecemos 

Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Assistente de Manutenção Diesel - Sumaré / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Atuar com controle e manutenção das carretas, multa de transito dos motoristas, 

check list, orçamentos para conserto da frota, conhecimento em mecânica de autos 

diesel. 

Requisitos para participar do processo 

Residir em Sumaré. Conhecimento na área de manutenção mecânica diesel. 

Carteira nacional de habilitação. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Transporte Convênio Médico Convênio OdontológicoPLR 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 17h48min horas 

Trabalha aos sábados das 08h00min às 17h48min horas 

www.cadernonacional.com.br 
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Funileiro - Porto Alegre / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Experiência na função, preferencialmente com veículos pesados. Diferencial carteira 

nacional de habilitação categoria d. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 18h00min horas 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Funileiro - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Experiência na função com veículos pesados. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Alimentação Vale Transporte Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Funileiro Automotivo - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

http://www.vagas.com.br/
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Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Desejável curso de funilaria. Ensino médio completo. Experiência na função. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

4 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Funileiro - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em funilaria de ônibus banheiro, revisões e pequenos reparos. Residir 

em Guarulhos e região. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Refeição Vale Transporte Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Escala 05x01 das 13h00min às 21h20min horas 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Funileiro / Pintor - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Primeiro Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

http://www.cadernonacional.com.br/
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A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Ensino fundamental. Experiência com funilaria e pintura de veículos pesados. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Mecânico Automotivo - Fortaleza / CE 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Especialista em injeção eletrônica e mecânica geral. Produtividade, pontualidade e 

responsabilidade. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira - Período comercial 

Trabalha aos sábados 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Auxiliar Funilaria - Hortolândia / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento na área de funilaria e acabamento. Disponibilidade de horário. 

O que oferecemos 

Vale Transporte 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

2 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 17h48min horas 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Auxiliar de Funilaria - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Experiência na função com veículos pesados. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Alimentação Vale Transporte Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonaconal.com.br 

 

 

 

 

Mecânico Automotivo - Agudo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Experiência na função. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonaconal.com.br/


www.cadernonaconal.com.br 

 

 

 

 

Operador de Empilhadeira - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio completo. Experiência com rotinas de logística. Desejável ter curso de 

operador de empilhadeira. Carteira nacional de habilitação categoria b. 

Disponibilidade de horário. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Mecânico Automotivo II - Tratores 

 

BP Bunge Bioenergia 

Código da Vaga: v2254877 

Quantidade da Vaga: três 

Salário a combinar 

Local: Itapagipe 

 Nível hierarquico: Auxiliar/Operacional 

 Data da Expiração: 17/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Previdência privada 

Seguro de vida 

Descrição 

Efetuar manutenção e reparo em caminhões, tratores, reboques, prancha, 

semirreboques transbordos, grades, arados, sulcadores, cultivadores, cobridores, 

distribuidores de insumos, roçadeiras, niveladoras, plantadoras, hidro roll, 

motobombas, carretas carga seca, carretas tanque, etc., trocar peças de desgaste 

como rolamentos, buchas, pinos, engrenagens, mancais, mangueiras hidráulicas, 

etc., detectar problemas, analisar o desempenho de agregados e componentes 

mecânicos, avaliar a necessidade de reparo ou troca de peças e realizar os devidos 

reparos e trocas quando necessário. 

Desmontar equipamentos, utilizando ferramentas manuais, retirar peças, 

providenciar a limpeza, analisar desgastes de peças e componentes de acordo com 

http://www.cadernonaconal.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


o tipo e histórico do equipamento, retirar peças para retífica e usinagem, substituir 

as avariadas, trabalhar com outros mecânicos especializados, efetuar testes e 

regulagens. 

Realizar testes com os maquinários agrícolas, avaliar ruído, vazamentos, folgas em 

eixos e outros, com intuito de avaliar as condições do equipamento e detectar os 

problemas. 

Auxiliar os mecânicos III nas manutenções e reparos. Instruir e auxilia os 

mecânicos I em suas atividades. 

Realizar manutenções corretivas, corretivas de preventivas, corretivas de preditivas 

e inspeções planejadas dos equipamentos citados anteriormente. 

Efetuar pequenos reparos hidráulicos e troca de pistões, motores, bombas, blocos e 

válvulas. Confeccionar mangueiras hidráulicas e pneumáticas. 

Realizar pequenos serviços de solda elétrica, MIG/MAG e oxicorte. 

Realizar pequenos serviços elétricos, como troca de sensores, chicotes elétricos, 

lâmpadas, faróis, fusíveis, etc. 

Efetuar pequenos serviços de pintura e funilaria, lavagem de peças e auxiliar a 

lavagem de equipamentos. 

Conduzir veículos automotores para realizar manutenções nas áreas externas ao 

centro de manutenção automotiva, fazer uso de implementos e ferramentas 

especiais contidas nos mesmos para execução das tarefas. 

Executar as tarefas de acordo com as prioridades estabelecidas nas ordens de 

serviço e apontar o tempo real de execução das mesmas a fim de distribuir os 

custos nos setores corretos e alimentar o histórico de manutenção de cada 

equipamento. Repassar o documento (ordem de serviço) ao líder responsável em 

bom estado de conservação e devidamente preenchido. 

Participar dos Programas de Prevenção de acidentes e doenças ocupacionais no 

setor de trabalho. 

Zelar pelas condições de limpeza, organização e conservação dos equipamentos de 

proteção individual, bem como o uso adequado nas em suas atividades laborais. 

Cumprir com as normas e procedimentos de segurança adotados pela empresa, 

bem como a preservação do meio ambiente. 

Participar ativamente do cumprimento dos objetivos assumidos para com o PQSE, 

descritos na Política de Segurança e Meio Ambiente da Empresa. 

Participar diariamente dos DDS e ginástica laboral realizados nos postos de 

trabalho. 

Realizar durante toda a safra e entressafra serviços de solda, como pequenos 

reparos. Devidamente orientados pelo líder da área. 

Empresa 

A BP Bunge Bioenergia é uma das empresas líderes no mercado de etanol, 

bioeletricidade e açúcar, no Brasil. 

Comprometida com segurança e sustentabilidade, a companhia tem mais de dez 

mil pessoas empenhadas em fazer da BP Bunge Bioenergia uma referência no 

mercado, apta a atender à crescente demanda por biocombustíveis e 

bioeletricidade. 

Anunciada em julho de 2019, a joint venture formada pelas empresas BP e Bunge, 

com 50% de participação de cada uma, une a experiência, o conhecimento, as 

pessoas e os ativos das duas empresas, por uma operação com ainda mais 

segurança e eficiência, com a adoção das melhores práticas agrícolas, industriais e 

comerciais. 

As 11 unidades têm flexibilidade para a produção do mix de etanol e açúcar e estão 

estrategicamente localizadas nas regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

http://www.vagas.com.br/


 

Supervisor (a) de Manutenção Automotiva 

 

Tereos 

Código da Vaga: v2255807 

Salário a combinar  

Local: Guaíra 

Nível hierarquico: Supervisão/ Coordenação 

Data da Expiração: 17/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio farmácia 

Auxílio fretado 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Previdência privada 

Refeitório 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Descrição 

O que buscamos num profissional? 

Neste cenário de crescimento sustentável, buscamos talentos para enfrentar os 

desafios do setor, que tenham atitude, sejam engajados e saibam estabelecer 

parcerias na busca pela excelência. 

A Tereos acredita que todos os profissionais podem contribuir com o crescimento do 

grupo. Por isso, pessoas com deficiência são bem-vindas a nossa empresa. 

Que desafio tem para você? 

Estamos em busca de um Supervisor (a) de Manutenção para atuar no nosso time 

da Automotiva. 

Quais as responsabilidades? 

- Supervisionar atividades de manutenção automotiva, respeitando as regras de 

segurança bem como os procedimentos já estabelecidos; 

- Desenvolver novos procedimentos para atividades de manutenção e assegurar 

que sua equipe seja treinada; 

- Desenvolver a equipe através de ferramentas de gestão, treinamentos e 

feedback’s; 

- Acompanhar e controlar custos de sua área; 

- Participar do plano de renovação de frotas anual; 

- Garantir cumprimento de normas e procedimentos dentro dos padrões 

estabelecidos. 

Quais os requisitos? 

- Formação superior completa em Engenharia (mecânica agrícola e mecatrônica);  

- Gestão/desenvolvimento de equipes e formação de parcerias com demais áreas; 

- Conhecimento dos processos de manutenção automotiva (PCM/Engenharia da 

confiabilidade, planos de manutenção preventivo-preditiva, manutenção primária-

pneus e lubrificação) aplicados aos setores de colhedoras, tratores, caminhões e 

implementos. 

- Conhecimento da dinâmica dos processos agrícolas de colheita, transporte de 

cana, plantio e tratos culturais; 

- Pacote Office intermediário; 

- SAP - Módulos PM/MM; 

- Gestão da rotina e manutenção de classe mundial (WCM). 

Qual localidade? 

Guaíra - SP 



Empresa 

Quem é? 

O Grupo Tereos é o 2º maior produtor mundial de açúcar, o 1ª na Europa, e o 3ª 

maior produtor de amido no mercado europeu, com 12 mil produtores cooperados. 

Além disso, possui 49 unidades industriais distribuídas em 16 países, com 23 mil 

colaboradores no mundo, sendo que mais de 9 mil atuam no Brasil. 

No país, é detentora da marca Açúcar Guarani, voltada para o varejo, e produtora 

de etanol e energia elétrica, a partir da cogeração do bagaço de cana-de-açúcar. 

Possui sete unidades de processamento de açúcar e etanol (Andrade, Cruz Alta, 

São José, Severínia, Mandu, Tanabi e Vertente), duas refinarias (Cruz Alta e 

Andrade), e a unidade da Tereos Amido & Adoçantes Brasil, localizada em Palmital 

(SP), responsável pela fabricação de produtos derivados de milho e mandioca. 

A companhia está sempre inovando para trazer produtos e soluções nas áreas de 

alimentação e energia de forma sustentável e que atendam às necessidades 

industriais e alimentares do mundo. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Mecanico Diesel 

 

Transpanorama Transportes Ltda 

Código da Vaga: v2257430 

Quantidade da Vaga: seis  

Salário a combinar 

Local: Cajamar 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 23/09/2021 

Empresa 

Descrição: 

Cargo: MECÂNICO - AUTOMOTIVO / DIESEL 

Descrição da Vaga: IRÁ ATUAR COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

CAMINHÕES E CARRETAS. 

Contratação: CLT 

Requisitos: 

Experiência comprovada na função de Mecânico Diesel 

Residir preferencialmente em Jundiaí, Cajamar ou região próxima. 

Local: Cajamar e região. 

Tipo de vaga: Tempo Integral Efetivo/CLT 

Outros requisitos: 

Experiência comprovada na função de Mecânico Diesel 

Residir preferencialmente em Jundiaí, Cajamar ou região próxima. 

Empresa 

A Transpanorama Transportes tem mais de 35 anos de história e está entre as 10 

maiores frotas do Brasil. Transportando grãos, líquidos, industrializados e cargas 

postais, é reconhecida como uma das maiores transportadoras do País, com cerca 

de 1.300 caminhões, mais de 1.950 colaboradores e 23 filiais em todo o território 

nacional, a empresa é referência na área de Transporte e Logística em todo o 

Brasil. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Mecânico (Alinhamento e Balanceamento) Sorocaba - SP 

 

http://www.vagas.com.br/
http://www.vagas.com.brf/


Campneus 

Código da Vaga: v2254231 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 16/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio academia 

Auxílio farmácia 

Desconto em produtos 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Programa de remuneração variável 

Seguro de vida 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

Realizará montagem e desmontagem de pneus, amortecedores, pastilhas de freios, 

alinhamento e balanceamento de rodas; 

Aferição e ajustes em equipamentos; 

Atendimento ao cliente e check-up de veículos. 

Outros requisitos: 

Ensino médio completo; 

CNH categoria B, válida; 

Experiência em centro automotivo, concessionária ou oficina mecânica. 

Empresa 

A Campneus, Revendedora Oficial de pneus Pirelli, faz a diferença para os 

apaixonados por carros e para clientes que precisam garantir a segurança de sua 

família e obter o melhor desempenho de seus veículos, sejam eles de passeio, SUV, 

caminhonetas ou caminhões.  

Oferecemos também facilidade e rapidez de compra e os melhores serviços de 

montagem de pneus nos nossos pontos de venda. Tudo para que seu carro volte a 

rodar como novo de maneira prazerosa e segura. 

Para nós, ser CAMPEÃO EM PNEUS significa trazer para o consumidor todo nosso 

conhecimento e segurança na venda de pneus, atendimento e serviços. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Lubrificador 

 

Grupo Tracbel 

Código da Vaga: v2258455 

Salário a combinar 

Local: Balsas 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 09/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

http://www.vagas.com.br/


Participação nos Lucros ou Resultados 

Refeitório 

Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição: 

Mudar, adaptar, evoluir, ajustar caminhos, olhar futuro, valorizar passado, 

trabalhar o presente. Essas são atitudes que fazem parte de nossa rotina na 

Tracbel. 

E se você se identifica com essas atitudes, saiba que estamos com oportunidade na 

Tracbel!  

Descrição: 

Quais serão seus principais desafios para essa oportunidade:  

Realizar a troca de óleo e a revisão dos veículos, executando a troca de óleo e 

filtros, a fim de assegurar a eficiência e eficácia do atendimento. 

O que esperamos de você: 

Informática básica; 

Noções em Mecânica e automotiva (Diesel); 

Curso de Lubrificador ou Mecânica; 

Empresa 

A Tracbel, presente há mais de 50 anos no mercado nacional, fornecendo veículos e 

equipamentos pesados, principalmente para os segmentos de mineração, 

construção, florestal, rodoviário, agrícola, industrial de manuseio, pedreiras e 

agregados. 

Nesses mais de 50 anos, nosso posicionamento sempre foi de contribuir para o 

desenvolvimento do país, o que nos consolidou como um dos maiores distribuidores 

do Brasil, referência em qualidade e competitividade. 

Sabemos que disponibilidade, agilidade e eficiência são essenciais para as 

operações dos nossos clientes e por isso, possuímos + de 24 unidades espalhadas 

por 14 estados do território nacional. 

Procuramos cultivar relacionamentos colaborativos, a ética, o respeito, a qualidade, 

e segurança, visando sempre ajudar a entregar eficiência que viabiliza as operações 

de quem constroem os novos tempos. 

Da mineração à construção, do rodoviário ao agronegócio, do florestal à indústria. 

Tracbel. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

TOYOTA|DEMONSTRADOR DE VEÍCULOS 

Group 1 Automotive Brasil - Taubaté, SP 

 

Crie uma conta do Indeed antes de continuar a candidatura no site da empresa. 

TOYOTA T-DRIVE SJC 

Está em busca de novas oportunidades? Acelere sua carreira com a gente! Estamos 

em busca de um novo colaborador para nossa Concessionária Toyota T-Drive de 

Taubaté. A Toyota é uma tradicional marca Japonesa, referência no mercado 

automotivo e tem como marca registrada a qualidade e a excelência. Respeitamos 

as pessoas, temos uma visão de longo prazo e gostamos de desafios. Se você se 

identifica com nosso desafio permanente, está sempre em busca constante da 

melhoria contínua e da qualidade e se possui disposição para integrar uma equipe 

de colaboradores que buscam a excelência, essa oportunidade é para você! 

Buscamos profissionais preparados, motivados, comprometidos, que gostem de 

desafios, tenham brilho no olhar e garantam um atendimento diferenciado aos 

nossos clientes. Identificou-se com a nossa oportunidade? Candidate- se agora! 

#VemSerToyotaTDRIVE #VemSerGP1 #AcelereSuaCarreira #ToyotaT-Drive 

http://www.vagas.com.br/


Responsabilidades e atribuições 

Atendimento ao cliente com respeito e excelência, apresentar os veículos da marca 

explanando tecnicamente todos os detalhes bem como todas as características e 

benefícios ao cliente, execução de test-drive, relacionamento e parceria com os 

vendedores dos departamentos e canais de vendas. 

Requisitos e qualificações 

Ensino médio completo; 

Carteira de habilitação categoria B; 

Experiência em atendimento ao cliente. 

Informações adicionais 

Benefícios: Assistência Médica; Assistência Odontológica; Vale Alimentação ou 

Refeição; Vale Transporte; Convênio Farmácia; Gympass; 

Group 1 Automotive Brasil 

www.indeed.com.br 

 

 

 

 

Lider Operacional de Estética Automotiva 

Chrome Comercial e serviços eireli EPP - São Paulo, SP. 

 

Taxa de resposta às inscrições entre 51% e 74% nos últimos 30 dias, o que 

normalmente leva 10 dias. 

Supervisionar todas as tarefas executadas pela equipe operacional, sendo lavadores 

de automóveis, higienizadores, polidores e aplicadores de filme, a fim de garantir 

um bom desempenho. 

Avaliar pontos fracos operacionais, propor ações corretivas para melhorá-lo o 

desempenho das atividades objetivando produtividade, qualidade e eficiência. 

Orientar, treinar e motivar as equipes de produção, visando alcançar níveis 

crescentes de produtividade e qualidade; 

Identificar fatores causadores de estragos, desperdícios, paradas imprevistas de 

máquinas e equipamentos, propondo ou tomando as providências para as correções 

necessárias, visando contribuir para a redução dos custos de produção; 

Acompanhar o consumo de produtos, utilização adequada e manutenção de 

equipamentos; 

Estreitar relacionamento com clientes, responsáveis nos pontos de vendas e 

fornecedores; 

Necessário ser habilitado, pois visitará várias unidades. 

Ensino Médio. 

Desejável vivencia no segmento de estética automotiva 

Tipo de vaga: Tempo Integral Efetivo/CLT 

Salário: R$2.500,00 - R$3.000,00 por mês 

Tipo de vaga: Tempo Integral Efetivo/CLT 

Salário: R$2.500,00 - R$3.000,00 por mês 

Benefícios: 

Seguro de vida 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Horário de trabalho: 

Turno de 8 horas 

www.indeed.com.br 

 

 

 

 

 

Mecânico (a) Manutenção Automotiva Senior 

http://www.indeed.com.br/
http://www.indeed.com.br/


Raízen - Valparaíso, SP. 

 

Crie uma conta do Indeed antes de continuar a candidatura no site da empresa. 

Está preparado (a) para cultivar novas experiências em um time que joga junto e 

valoriza o melhor de cada um (a)? 

Aqui, os desafios se tornam oportunidades de inovação que podem impactar na sua 

trajetória profissional e na vida de milhões no Brasil e no mundo. Nós buscamos 

pessoas cheias de energia e prontas para agarrar novas oportunidades, que 

realizem um trabalho que gere valor a nossos clientes e funcionários (as). 

Estamos buscando um (a) Mecânico (a) Manutenção Automotiva Senior, para 

compor o nosso time de na região de Valparaíso – SP. 

Responsabilidades e atribuições 

Executar atividades de manutenção preventiva e corretiva em Colhedoras de Cana 

e apoiar manutenção de tratores; 

Dirigir caminhão oficina em campo; 

Consultar material técnico como apoio para realização dos serviços; 

Apontar os procedimentos realizados e requisitar peças a serem substituídas; 

Seguir normas e procedimentos de SSMA. 

Requisitos e qualificações 

Ensino Fundamental ou Médio Completo; 

Nível Técnico será considerado diferencial; 

Conhecimento em Colhedora (John Deere); 

CNH Categoria D; 

Disponibilidade para residir em Valparaíso/SP. 

Informações adicionais 

Oferecemos diferentes formas de energia que mobilizam pessoas e potencializam 

negócios, hoje e amanhã. Somos líderes do setor de energia, atuando desde o 

cultivo da cana, com a produção de açúcar, etanol e bioenergia, até logística, 

distribuição e comercialização de combustíveis pela marca Shell. 

https://www.facebook.com/RaizenOficial/ 

https://www.linkedin.com/company/raizen-sa/ 

Trazemos também um lembrete importante: 

RESPEITO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO NA RAÍZ DE TUDO! 

Não fazemos distinção entre pessoas candidatas seja por gênero, deficiência, 

orientação sexual, raça/etnia, idade, origem, constituição familiar ou estética. 

Acreditamos nas individualidades que te torna um indivíduo único, se você se 

identificou com a cultura e propósito da Raízen, vem com a gente! 

Raízen 

www.indeed.com.br 

 

 

 

 

Técnico Em Manutenção Veicular 

Divulga Vagas - Atibaia, SP. 

 

Crie uma conta do Indeed antes de continuar a candidatura no site da empresa. 

Executar as tarefas de manutenção associadas ao contrato. Gerar valor e confiança 

com os diferentes interlocutores e clientes. 

Consertar avarias de veículos 

Realizar campanhas de manutenção preventiva, 

Gerar melhorias e oportunidades de negócios (corretivas), tudo dentro do prazo e 

orçamento de materiais atribuídos a cada obra. 4000,00 • Experiência anterior de 

pelo menos dois anos em manutenção e questões relacionadas a caminhões, 

bombas e circuitos hidráulicos. 

Formação Profissional II (Oficial de 1º grau automotivo específico para caminhões, 

ou graduação em eletricidade e eletrônica). 

http://www.indeed.com.br/


Formação Profissional II (Oficial de 1º grau automotivo específico para caminhões, 

ou graduação em mecánica. 

Soldador aprovado por ADR, manuseio em tanques de poliéster, EPF ou alumínio. 

Programação de autômatos e circuitos eletrônicos. 

Montagem de bombas e circuitos hidráulicos. 

Reparação e montagem de carrocerias. 

Conhecimento de programas básicos em tablets para uso diário 

Espanhol e inglês desejáveis. Plano de saúde 

Seguro de vida 

alimentação 

Transporte - Divulga Vagas 

Divulga Vagas 

www.indeed,com.br 

 

 

 

 

 

PREPARADOR DE AUTOS 

Campinas, SP 

 

Crie uma conta do Indeed antes de continuar a candidatura no site da empresa. 

PREPARADOR DE AUTOS PARA REPINTURA 

Requisitos: SOMENTE COM EXPERIÊNCIA! 

Salário: R$ 2.400,00 

Benefícios: VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO 

ATENÇÃO: Nunca pague nenhum valor para participar de um processo seletivo. Não 

compre cursos, apostilas ou serviços que prometam participação em seleção ou 

contratação para uma vaga. E jamais informe dados bancários, de cartão ou envie 

documentos por e-mail ou através de sites que não conheça. O Emprega Campinas 

não se responsabiliza por qualquer tipo de pagamento efetuado. 

Observações: SEGUNDA A SEXTA DAS 8:00 AS 18:00Hs 

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de CHICO para o e-

mail jfzanco@hotmail.com com a sigla no campo assunto até o dia 05/09/2021. 

Vaga disponibilizada sob-responsabilidade do anunciante, exclusivamente para 

publicação por meio do site e redes sociais do Empregas Campinas. Proibida a 

reprodução em outros sites, redes sociais e/ou meio de comunicação, salvo por 

aqueles prévia e expressamente autorizados pelo Emprega Campinas. 

Emprega Campinas 

www.indeed.com.br 

 

 

 

 

Líder de Manutenção Automotiva 

Santa Colomba - Brasil 

 

Crie uma conta do Indeed antes de continuar a candidatura no site da empresa. 

Candidatar-se em outro site 

Será responsável pelo desenvolvimento e execução de boas práticas das 

manutenções mecânicas, corretivas, preventivas e preditivas dos equipamentos e 

implementos existentes no grupo Santas Colomba. 

Responsabilidades e atribuições 

Liderar as atividades da oficina mecânica automotiva, verificando as anotações e 

pendências, definindo prioridades e distribuindo as atividades conforme o problema 

diagnosticado, acompanhando e orientando sobre a forma correta de execução, a 

fim de obter um maior índice de disponibilidade; 

http://www.indeed,com.br/
http://www.indeed.com.br/


Atender ocorrências na própria oficina/campo, efetuando testes com veículos e 

analisando, através de ruído, aparelhos, equipamentos ou visualmente, o estado do 

mesmo, passando para a equipe executar a manutenção e orientando quanto à 

correta execução do trabalho; 

Atender ocorrências na oficina/campo, direcionando os mecânicos para realização 

dos trabalhos, com intuito de solucionar os problemas reclamados; 

Garantir que as informações do turno seguinte cheguem aos seus subordinados, 

bem como as pendências remanescentes; 

Acompanhar e analisar ficha de entrada de veículos na oficina e autoriza liberação 

de peças no almoxarifado, verificando se há necessidade de troca de peças, com 

intuito de evitar desperdícios no setor; 

Realizar DDS diariamente e ginástica laboral com seus subordinados; 

Realizar atividades de áreas afins, quando solicitado pelo gestor; 

Realizar avaliação de desempenho do período de experiência, e pós-experiência da 

equipe de trabalho; 

Zelar pelas condições de limpeza, organização e conservação, bem como no uso 

adequado e seguro dos equipamentos da sua área de trabalho; 

Conhecer os riscos de suas atividades e as medidas de controle dos mesmos. 

Cumprir a política de SSMA (Segurança, Saúde e Meio Ambiente), os procedimentos 

e práticas da empresa bem como os requisitos legais aplicáveis. Comunicar, 

controlar e eliminar fontes de riscos (perigos) e comportamentos inseguros. 

Combater o desperdício e reduzir a geração de resíduos, efluentes e emissões 

atmosféricos; 

Não expor-se nem expor pessoas a riscos desnecessários, aplicando a recusa ao 

trabalho quando necessário. Incorporar o SSMA em suas atividades diárias; 

Requisitos e qualificações 

Informações adicionais 

Disponibilidade para residir na região de Cocos/BA ou Mambaí/GO. 

Diferencial experiência no Agronegócio 

www.indeed.com.br 

 

 

 

 

 

Gerente Comercial Regional 

Click Prime Proteção Automotiva - Porto Alegre, RS. 

 

R$ 4.000 - R$ 15.000 por mês 

Candidate-se via Indeed - grátis! 

Experiência em Proteção Veicular ou Seguro automotivo; 

VAGA PARA GERENTE COMECIAL REGIONAL - PORTO ALEGRE RS*. 

Formar e gerir equipe de vendas; 

www.indeed.com.br 

 

 

 

 

 

 

MECANICO 

Velox Customs' (Auto Center) 

 

Londrina, PR 

R$ 1.600 - R$ 6.000 por mês 

Candidate-se via Indeed - grátis! 

http://www.indeed.com.br/
http://www.indeed.com.br/


Ensino fundamental ou médio completo ou técnico na área de mecânica 

automotiva; 

Responsável por verificar os sistemas de freios, suspensão, embreagens, injeção,… 

www.indeed.com.br 

 

 

 

 

Mecânico 

BRUTUS ACESSORIOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - São Paulo, SP. 

 

Taxa de resposta às inscrições entre 51% e 74% nos últimos 30 dias, o que 

normalmente leva 8 dias. 

Candidate-se 

Urgente 

ter experiência nas rotinas de oficina e centro automotivo 

exercer um trabalho d excelência 

Data de início prevista: 01/08/2021 

 Tipo de vaga: Tempo Integral, Comissionado, Efetivo/CLT. 

Salário: R$1.650,00 - R$3.600,00 por mês 

Benefícios: 

Auxílio-combustível 

Cesta básica 

Participação nos lucros 

Vale-transporte 

Horário de trabalho: 

Dias úteis e feriados 

Turno de 8 horas 

Turno rotativo 

Pagamento adicional: 

Adicional de férias 

Adicional noturno 

Bônus 

Bônus de aniversário 

Comissão 

Décimo terceiro salário 

Gorjeta 

Hora extra 

Considerações relacionadas à COVID-19: 

sim todos recomendados pela oms 

Possibilidade de deslocamento/mudança de local: 

São Paulo, SP: Deslocar-se ou se mudar para o local da vaga antes de começar a 

trabalhar (Obrigatório). 

Experiência: 

reparos mecánicos (Obrigatório) 

Trabalhar remotamente: 

Não 

www.indeed.com.br 

 

 

 

 

Mecânico Automotivo 

DENNYON AUTO CENTER - São Paulo, SP. 

 

 

Candidate-se via Indeed - grátis! 

http://www.indeed.com.br/
http://www.indeed.com.br/


MECÂNICO DE AUTOS COM EXPERIÊNCIA EM MOTOR, CÂMBIO, SUSPENSÃO, 

INJEÇÃO, SCANER, ETC Tipo de vaga: Tempo Integral Efetivo/CLT Salário: 

R$2.500,00 - R$3.500… 

www.indeed.com.br 

 

 

 

 

 

Instrutor Técnico (Mecânica Automotiva) 

KOVI - São Paulo, SP. 

 

Crie uma conta do Indeed antes de continuar a candidatura no site da empresa. 

Candidatar-se em outro site 

Quem é: 

A Kovi acredita em um mundo sem trânsito, onde as pessoas se deslocam de forma 

barata e no menor tempo possível. E por isso, buscamos constantemente formas 

mais eficiente de locomoção. 

E para nós, os motoristas de aplicativo são protagonistas nessa revolução: ajudam 

a reduzir a quantidade de carros nas ruas e facilitam o acesso a um transporte mais 

rápido e eficiente a um preço justo. 

Por isso, nosso objetivo é proporcionar as melhores ferramentas de trabalho para 

que eles possam ter uma vida mais rentável, segura e feliz! 

O que fazemos: 

Através de tecnologias de ponta, procuramos todos os dias diferentes formas para 

proporcionar a MELHOR EXPERIÊNCIA de aluguel de carros aos motoristas de 

aplicativo. 

Família Kovi: 

Ser #Kover é sinônimo de ser SUPER engajado quando o assunto é desafio. Se 

você quer participar da missão de melhorar a vida de milhares de motoristas de 

aplicativo e tem vontade de sobra pra mudar o mundo, é você que queremos! 

Amamos pessoas que se importem com outras pessoas, que tenham brilho nos 

olhos e sentimento de dono. Vem! =) 

Responsabilidades e atribuições 

Elaborar cronogramas e rotinas de treinamento; 

Preparar material técnico; 

Ministrar treinamento técnico regular, teórico e prático, dos times de oficina 

(educação continuada); 

Acompanhar o desenvolvimento dos técnicos através de indicadores de 

desempenho; 

Onboarding de novos colaboradores do time de oficina; 

Suporte na elaboração de procedimentos técnicos junto aos times de 

qualidade/oficina. 

Requisitos e qualificações 

Conhecimento avançado em mecânica automotiva (curso técnico e/ou superior na 

área); 

Experiência anterior na função de instrutor; 

Experiência como chefe/líder de oficina (desejável); 

Sabe se comunicar de forma clara e objetiva com o time de oficina; 

Boa apresentação e didática; 

Visão do ponto de vista do cliente (traz suas dores e necessidades p/ dentro da 

oficina); 

Capacidade de se comunicar de forma clara e objetiva, boa didática e capacidade 

de treinar grandes grupos de técnicos; 

Perfil mão na massa com boa capacidade de execução in loco (chão de oficina). 

Informações adicionais 

Nossos benefícios 

http://www.indeed.com.br/


Kovi Talks: Aqui todo mundo pode dividir seus aprendizados com a empresa inteira! 

Convenção: A reunião que a liderança da Kovi tem com a empresa inteira para que 

todos fiquem por dentro do status do negócio. 

Gympass: Todos os Kovers têm direito a fazer academia com parte do valor 

subsidiado pela Kovi. 

Pai, mãe e filhos: Auxílio creche, licença maternidade estendida de 180 dias e 

licença paternidade estendida de 30 dias. 

Cartão Flash: Seu VR e/ou VA em um único cartão! Até porque como diz o ditado: 

“saco vazio não para em pé!”. 

Vale-Transporte ou Vale-Combustível: A escolha de como você se move é só sua. 

Plano Odontológico: Pra você dar aquele sorrisão bonito! 

Plano de Saúde: É importante se cuidar e estar bem. 

Seguro de Vida: Pra cuidarmos do nosso bem maior: nossos Kovers. 

SEJA UM KOVER! 

A Kovi é um startup de mobilidade movida pela paixão de mudar vidas. 

Diariamente, quebramos barreiras por meio da tecnologia para melhorar a vida dos 

motoristas de aplicativo oferecendo a melhor experiência de aluguel de carros. 

Aqui queremos construir um ambiente onde os funcionários se sentem donos do 

negócio. Assim como o significado da nossa cor, rosa, nosso ambiente é acolhedor 

e de muita colaboração. 

Aqui os diversos pontos de vista convergem para a missão de criar um mundo sem 

posses! 

www.indeed.com.br 

 

 

 

 

COMERCIAL 
 

 

 

 

Assistente Comercial 

 

HG Recursos Humanos 

Código da Vaga: v2235808 

Salário: R$ 1.555 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 10/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição 

Pré-requisitos: 

Formação: Ensino Superior cursando 

Possuir vivência na área comercial (telemarketing ativo) 

Informática: Conhecimento nível intermediário no pacote Office.  

Atribuições: Será responsável por prospecção de clientes (telemarketing ativo), 

atendimento telefônico e presencial; Agendamento de visitas para os executivos de 

vendas; Serviços administrativos em geral; Confecção e análise de contratos; 

interface entre áreas. 

Horário de trabalho: 

http://www.indeed.com.br/


Seg à Sex das 9h00 Às 18h00. 

Local de trabalho: 

Jabaquara / Zona Sul  

Tipo de contrato de trabalho: 

CLT Efetivo 

Empresa 

A HG é uma consultoria em recursos humanos que atua desde 1995 na prestação 

de serviços de recrutamento e seleção e administração de contratos temporários e 

efetivos. 

Atendemos empresas nacionais e multinacionais, de pequeno a grande porte, dos 

mais variados segmentos na assessoria de recrutamento e seleção de profissionais 

dos níveis operacionais, administrativos, técnico-especialistas, média e alta 

gerência. 

Estamos assessorando uma empresa referência em prestação de serviços de 

segurança eletrônica.  

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Assistente Comercial 

 

Código da Vaga: v2244633  

Quantidade: sete 

Salário a combinar 

Local: Rio de Janeiro 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 09/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Vale-alimentação 

Vale-transporte 

Descrição: 

Desenvolver atividades com orientações frequentes; 

Executar tarefas de apoio administrativo em geral na área; 

Prestar atendimento humanizado, buscando a solução de cada questão abordada 

por nossos clientes, com eficácia; 

Atender os usuários de acordo com as solicitações necessárias do supervisor direto, 

prezando principalmente: solução, agilidade e trabalho em equipe; 

Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento do local onde estiver 

desempenhando suas funções; 

Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; 

Realizar o fechamento, cancelamento e abertura de solicitações para a área, 

fazendo o acompanhamento de pedidos; 

Elaborar relatórios de entregas, documentações e procedimentos básicos; 

Conduzir veículo utilizado para atividades de maneira eficiente e seguro; 

Zelar pelo cumprimento das normas de saúde, segurança do trabalho e utilizar 

adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva; 

Organizar e manter o arquivo do departamento, para a guarda de documentos e 

facilidade de consulta; 

Comprometer-se com as áreas: Gestão da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança 

do Trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas às descritas acima a critério da organização, de 

acordo com orientação do superior imediato. 

As vagas publicadas no site www.gruposeres.com.br e redes sociais (Instagram: 

@gruposeresconsultoria, Linkedin: Grupo SERES e Facebook: Grupo SERES) são de 

total responsabilidade do Grupo SERES, não podendo ser retransmitidas sem 

http://www.vagas.com.br/


autorização da empresa. Algumas oportunidades são divulgadas em sites de 

anúncio gratuito com objetivo de expandir a divulgação e atração de novos 

candidatos aderentes ao perfil divulgado. As informações seguem os padrões de 

segurança, confidencialidade e sigilo previstos pela Lei Geral de Proteção de Dados. 

Caso seja identificada a divulgação em site não credenciado, favor comunicar 

reportando imediatamente ao cpd@gruposeres.com.br. Sites credenciados: Abler, 

Vagas, Rio Vagas, Empregos, Catho, Google For Jobs, Adzuna, Glassdoor, Linkedin 

e Indeed. 

Outros requisitos: 

Experiência na função e CNH B 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Vendedor - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

Comissão 

Área de Atuação 

Comercial / Vendas 

O que você irá fazer 

Atendimento ao cliente, vendas diretas, vendas por redes sociais. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em vendas, informática, redes sociais. 

O que oferecemos 

Ajuda de Custo 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

2 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Vendedor Júnior - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

Comissão 

Área de Atuação 

Comercial / Vendas 

Requisitos para participar do processo 

http://www.vagas.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Experiencia em vendas externas. Possuir veículo próprio para trabalhar. 

Conhecimento em medidas será diferencial. Informar pretensão salarial. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Refeição Ajuda de Custo 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Vendedora Junior - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Comercial / Vendas 

Requisitos para participar do processo 

Ter experiência em vendas. Ser proativa e ter vontade de aprender. 

O que oferecemos 

Ajuda de Custo Remuneração Variável 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.cm.br 

 

 

 

 

 

Vendedor Júnior - Pindamonhangaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

varejista 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Comércio 

O que você irá fazer 

Atendimento ao cliente em loja. Realizando oferta de produtos e serviços no 

segmento de telecomunicações. 

Requisitos para participar do processo 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.cm.br/


Ensino médio completo. Experiência na função de vendedor. Experiência no ramo 

de telecomunicações será um diferencial. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Bonificação 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Promotor de Vendas - Belo Horizonte / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Comercial / Vendas 

O que você irá fazer 

Realiza abordagens com as pessoas. Apresentação de produtos ao cliente. Realiza 

visitas externas. 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento ensino médio completo. Experiência na função. Desejável 

conhecimento e experiência com materiais elétricos. Carteira nacional de 

habilitação categoria a. Possuir moto. 

O que oferecemos 

PLR Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 17h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Analista Comercial - Aquiraz / CE 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comercial / Vendas 

O que você irá fazer 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Participar do planejamento comercial da empresa. Realizar análises de mercado. 

Realizar análises de margens praticadas e propor ações de melhoria. Analisar o giro 

do estoque e definir ações para aumento das vendas. Analisar indicadores da área. 

Preparar apresentações de indicadores. Demais atividades correlatas, inerentes à 

função. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo (ou cursando último semestre) em administração de 

empresas, processos gerenciais ou áreas afins. Domínio do microsoft excel. Power 

bi será um diferencial. É necessário transporte próprio. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Cesta Básica Auxílio Combustível 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Assistente / Analista Comercial - Fortaleza / CE 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comercial / Vendas 

Requisitos para participar do processo 

Graduação na área da moda, comercial ou administrativo. Experiência com 

atendimento e negociação. Conhecimento pacote office. Conhecimento 

intermediário de excel. 

O que oferecemos 

Auxilio Educação Convênio Médico Convênio Odontológico Bonificação Outros 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira 

Trabalha aos sábados 

www.cadernonaconal.com.br 

 

 

 

 

 

Gerente Comercial - Betim / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonaconal.com.br/


Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Comercial / Vendas. 

O que você irá fazer 

Atuar na gestão comercial da franquia e coordenar equipe de vendas. Realizar 

planejamentos e ações para alavancar as vendas. Orientar, treinar e acompanhar 

toda a operação. Verificar e avaliar se os padrões e processos definidos estão sendo 

aplicados. Perfil direcionado as resultados com experiência em treinamento de 

vendas, recrutamento e seleção. Realizar planejamento comercial e acompanhar as 

ações junto à equipe de vendas e comercial, indicadores e plano de ação. Auxiliar 

na prospecção de novos alunos. 

Requisitos para participar do processo 

Necessária experiência comprovada em liderança de equipe de vendas. 

O que oferecemos 

Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Gerente Comercial - Nova Lima / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

Comissão 

Área de Atuação 

Administrativo, Comercial / Vendas. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência com gerir equipe de vendas. Residir na região do jardim Canadá. 

Superior área de gestão comercial, administração e afins. 

O que oferecemos 

Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 17h00min horas 

Trabalha aos sábados das 08h00min às 12h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Gerente Comercial - Betim / MG 

 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Comercial / Vendas. 

O que você irá fazer 

Atuar na gestão comercial da franquia e coordenar equipe de vendas. Realizar 

planejamentos e ações para alavancar as vendas. Orientar, treinar e acompanhar 

toda a operação. Verificar e avaliar se os padrões e processos definidos estão sendo 

aplicados. Perfil direcionado as resultados com experiência em treinamento de 

vendas, recrutamento e seleção. Realizar planejamento comercial e acompanhar as 

ações junto à equipe de vendas e comercial, indicadores e plano de ação. Auxiliar 

na prospecção de novos alunos. 

Requisitos para participar do processo 

Necessária experiência comprovada em liderança de equipe de vendas. 

O que oferecemos 

Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Executivo de Comercial - Fortaleza / CE 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comercial / Vendas 

O que você irá fazer 

Prospecção e negociação de novos negócios de locação e elaboração de propostas 

comerciais. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo ou cursando em administração, marketing, publicidade 

marketing, comércio exterior ou economia. Pacote office. Excelente comunicação 

interpessoal. Conhecimento em técnicas de vendas e habilidade de negociação. 

Perfil inovador, hands on, flexível, resiliente, senso de urgência, ativo, 

comprometido, dinâmico, analítico. Habituado às negociações com clientes internos, 

externos, fornecedores e a lidar com situações de pressão. Conhecimento no setor 

de shopping será um diferencial. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

http://www.cadernonacional.com.br/


Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Líder de Vendas - Sorocaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Comercial / Vendas. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo. Vivência na liderança de vendedores da loja e das 

televendas, no levantamento e acompanhamento do faturamento e das metas. 

Experiência no ramo varejista, em construção civil, Homecenter, ferragens, 

madeiras, será um diferencial. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Líder de Vendas - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

Comissão 

Área de Atuação 

Administrativo 

Requisitos para participar do processo 

Experiência anterior em liderança de vendas. Ter informática. Superior completo ou 

em andamento será um diferencial. Disponibilidade de horário. 

O que oferecemos 

Ajuda de Custo 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadenonaconal.com.br 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadenonaconal.com.br/


 

 

 

 

 

Líder de Vendas Externas - Monte Mor / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Comercial / Vendas 

O que você irá fazer 

Liderar a equipe de vendas (porta a porta). Acompanhar as metas de vendas 

estipuladas. Participar da seleção e treinar novos colaboradores contribuindo para o 

desenvolvimento da equipe comercial. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio completo. Experiência com gestão de vendas externas. Ter boa 

comunicação, argumentação, negociação, proatividade, organização e foco em 

resultados. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Convênio com Academia Convênio Médico Ajuda de Custo Seguro de 

Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Líder de Vendas Externas - Laranjal Paulista / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Administrativo, Comercial / Vendas. 

O que você irá fazer 

Liderar a equipe de vendas (porta a porta) e acompanhar as metas de vendas 

estipuladas. Participar da seleção e treinar novos colaboradores contribuindo para o 

desenvolvimento da equipe comercial. 

Requisitos para participar do processo 

http://www.cadernonacional.com.br/


Ensino médio completo. Experiência com gestão de vendas externas. Ter boa 

comunicação, argumentação, negociação, proatividade, organização e foco em 

resultados. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Convênio com Academia Convênio Médico Ajuda de Custo Seguro de 

Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Promotor de Vendas - Curitiba / PR 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$3.001,00 - R$3.500,00 

Área de Atuação 

Comercial / Vendas 

O que você irá fazer 

Abordagem e venda de cosmética linha de cabelos shampoo, condicionador, 

máscaras, coloração e afins. Manter organizado gôndolas, display dos produtos. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência como promotora de vendas. Diferencial ter atuado na linha de 

cosméticos. Disponibilidade de horário. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Remuneração Variável 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Escala 06x01  

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Promotor de Vendas - Porto Alegre / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Área de Atuação 

Comercial / Vendas 

O que você irá fazer 

Prospecção de clientes. Venda de empréstimos. Encaminhamento ao banco. 

Acompanhamento do cliente. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio completo. Experiência com vendas. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Remuneração Variável 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Consultor de Vendas - Contagem / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$2.001,00 - R$2.500,00 

Área de Atuação 

Comercial / Vendas 

O que você irá fazer 

Negociação de vendas e elaboração de propostas. Prospecção e abertura de novos 

clientes. Planejamento para visitas a clientes potenciais. Manutenção da carteira de 

clientes ativa. Confecção de relatórios diários de vendas. Acompanhamento da 

concorrência em campo e pesquisa de preço e produtos e vendas diretas e trabalho 

em dupla com assistente de vendas. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio completo. Desejável graduação ou ensino superior. Experiência no 

ramo alimentício, desejável food service. Conhecimento da região de atuação. 

Habilidades em atendimento aos clientes.  Domínio em informática (excel e 

relatórios de vendas). Possuir carro próprio. Carteira nacional de habilitação. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Auxílio Combustível Convênio Médico Seguro de Vida 

Remuneração Variável 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Período comercial 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


 

Consultor de Vendas - São Manuel / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

Comissão 

Área de Atuação 

Comercial / Vendas 

Requisitos para participar do processo 

Ter proatividade e comprometimento. Ensino médio completo. Desejável 

experiência na área de vendas. Desejável possuir veículo próprio. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

Autônomo 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Consultor Comercial - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

Comissão 

Área de Atuação 

Comercial / Vendas 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em vendas consultivas. Experiência no segmento da vaga. Possuir 

notebook. Diferencial se possuir veículo. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Refeição Convênio com Academia Convênio Médico Convênio 

Odontológico Ajuda de Custo 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 
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Supervisor / Consultor Comercial - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Comercial / Vendas. 

Requisitos para participar do processo 

Superior completo. Sólida vivência no atendimento de clientes do varejo (home 

centers, atacadistas, supermercados, redes de farmácias), em nível regional e 

nacional. Ter facilidade com vendas técnicas para públicos b2b e b2c. Habilidade 

em negociação e experiência na formação de preço. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonmacional.com.br 

 

 

 

 

 

Supervisor Comercial - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Comercial / Vendas. 

O que você irá fazer 

Supervisão da equipe de vendas suporte. Auxílio nas vendas assistência à gerente 

comercial. Acompanhamento de reuniões de opinião para confecção de relatórios. 

Confecção de comunicados referente às informações para ajudar nas vendas ou 

para diminuir problemas. Reuniões em conjunto com o consultor quando 

necessário. Solicitações ao operacional referente a assuntos de vendas. 

Requisitos para participar do processo 

Inglês intermediário dedicação e comprometimento com a empresa. Ter boa 

comunicação e facilidade de trabalhar em equipe. Cursando ensino superior ou 

formado. Experiência como supervisor, coordenador ou consultor sênior em agência 

de intercâmbio. Já ter feito intercâmbio ou ter experiência internacional (desejável). 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 
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Supervisor Comercial - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Comercial / Vendas. 

O que você irá fazer 

Supervisionar equipe de consultores que realizam abordagens a clientes para 

credenciamento de máquinas de cartões. Desenvolver e treinar pessoas. Elaborar 

planos de ações, simulação de vendas de produtos e serviços. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio completo ou superior cursando. Experiência em vendas. Pacote office. 

Vivência com gestão de pessoas. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente Comercial 

 

Grupo SERES 

Código da Vaga: v2252365 

Quantidade da Vaga: quatro 

Salário: R$ 1.300 a R$ 1.500 

Local: Rio de Janeiro 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 14/09/2021 

Empresa 

Descrição: 

Requisitos: 

Ensino médio completo; 

Será um diferencial superior cursando; 

Necessárias experiências nas funções descritas abaixo. 

Atividades: 

Desenvolver atividades com orientações frequentes; 

Executar tarefas de apoio administrativo em geral na área; 

Prestar atendimento humanizado, buscando a solução de cada questão abordada 

por nossos clientes, com eficácia; 

Atender os usuários de acordo com as solicitações necessárias do supervisor direto, 

prezando principalmente: solução, agilidade e trabalho em equipe; 

http://www.cadernonacional.com.br/


Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento do local onde estiver 

desempenhando suas funções; 

Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; 

Realizar o fechamento, cancelamento e abertura de solicitações para a área, 

fazendo o acompanhamento de pedidos; 

Elaborar relatórios de entregas, documentações e procedimentos básicos; 

Conduzir veículo utilizado para atividades de maneira eficiente e seguro; 

Zelar pelo cumprimento das normas de saúde, segurança do trabalho e utilizar 

adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva; 

Organizar e manter o arquivo do departamento, para a guarda de documentos e 

facilidade de consulta; 

Comprometer-se com as áreas: Gestão da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança 

do Trabalho; 

Executar outras tarefas correlatas às descritas acima a critério da organização, de 

acordo com orientação do superior imediato. 

Empresa 

O Grupo Seres, há mais de 50 anos no mercado, oferece as melhores Soluções em 

Recursos Humanos. Sediado no Rio de Janeiro e com filiais em Resende, São Paulo 

e Salvador, também está presente em todo o território nacional. 

Para ter mais chances de ser selecionado, não esqueça: mantenha sempre seu 

currículo atualizado. 

Se você se enquadra no perfil, não deixe de se candidatar. Boa sorte e sucesso! 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente Comercial 

 

Competence Corretora de Seguros 

Código da Vaga: v2254247 

Salário: R$ 1.600 

Local: Porto Alegre 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 16/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição 

Atividades: 

Atuar em corretora de seguros, especificamente com venda de seguros (interno). 

Realizará atendimento ao cliente, negociações, cotações, efetivações de cálculos e 

propostas.  

Requisitos: 

Necessária experiência com rotinas de Corretora de Seguros: fazer orçamentos e 

efetivar propostas de auto e RE nas Cias, experiência em cotações. 

Escolaridade: Ensino médio completo ou superior cursando.  

Horário: Segunda a Sexta-feira - Das 08h00 às 18h00. 

Empresa 

http://www.vagas.com.br/


A Competence Corretora de Seguros atua no mercado desde 1993. Possui uma 

estrutura física e pessoal capacitados para atender com qualidade a todos os 

clientes. Tem uma equipe qualificada e comprometida para avaliar os riscos, sugerir 

as coberturas e a importância segurada e adequada às necessidades de seus 

clientes. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Assistente Comercial 

 

Volplast 

Código da Vaga: v2253727 

Salário a combinar 

Local: Taquaritinga 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 15/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Vale-alimentação 

Descrição: 

Se você é persuasivo, focado em resultados e tem excelente comunicação verbal e 

escrita, confira a vaga disponível na área comercial de um dos nossos clientes, na 

cidade de Taquaritinga-SP:  

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ: 

Ensino Superior Completo ou em andamento na Área de Ciências Humanas; 

Compreensão básica da língua espanhola; 

Bons conhecimentos em aplicativos do pacote Office, especialmente Excel; 

Disponibilidade para realizar visitas aos clientes; 

Desejável experiência em atendimento ao cliente. 

AS ATIVIDADES DO CARGO INCLUEM: 

Contato com potenciais clientes por telefone e por e-mail; 

Inclusão e gestão de informações no sistema e planilhas de Excel; 

Elaboração e envio de propostas comerciais; 

Agendamento e realização de reuniões comerciais; 

Follow-up com prospects e clientes; 

Acompanhamento da logística, entrega de produtos e realização de pós-venda; 

Acompanhar o estoque de produtos e solicitar produção. 

Empresa 

Somos a Volplast. 

Uma indústria 100% familiar, fabricante de Embalagens Plásticas voltadas para 

produção de garrafas PET. 

O nosso trabalho começou em 2010 e desde então, trabalhamos dia a dia para 

entregar o mais alto nível de qualidade nos nossos produtos e nos serviços que 

prestamos para os mais diversos segmentos, como Alimentos & Bebidas, 

Cosméticos & Farmacêuticos, Higiene, Limpeza & Veterinário. 

Nossa estrutura conta com uma área de 5000m2, que abriga a Área Produtiva, 

Almoxarifados de Matéria Prima e de Produto Acabado, Manutenção, Refeitório, 

Vestiários, Administrativo e Área de Qualidade totalmente equipada para a análise e 

controle dos produtos. Tudo isso, para garantir o bem estar dos nossos funcionários 

e a qualidade dos produtos que fabricamos. 

Saiba mais em:  

http://www.volplast.com.br/ 

www.vagas.com.br 
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Assistente Comercial 

 

Código da Vaga: v2260012 

Salário: R$ 2.000 a R$ 2.500 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Técnico 

Data da Expiração: 30/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio creche 

Café da manhã 

Home Office 

Horário flexível 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Refeitório 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-transporte 

Descrição: 

- Suporte geral à estrutura comercial; 

- Pesquisa de oportunidades no mercado e prospecção de clientes em potencial; 

- Habilidade para abertura de agenda para novas oportunidades; 

- Elaboração de proposta técnicas e comerciais; 

- Controle de ciclo de vida do relacionamento com clientes, desde contato inicial até 

fechamento de contrato. 

Outros requisitos: 

Desejável: 

- Domínio de ferramentas MS-Office 

- Conhecimento sobre conceitos de CRM 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Assistente Comercial 

 

Hortifruti Natural da Terra 

Código da Vaga: v2260097 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 30/09/2021  

Empresa 

Descrição 

Principais atividades: 

Processar correção de Notas Fiscais no sistema SAP que tiverem divergência de 

informações a fim de garantir a reflexão correta no sistema. 

Avaliar e direcionar aos compradores, produtos com baixo prazo de validade e 

pouco giro, visando garantir a otimização da compra de produtos. 

Informar às lojas sobre novos produtos e produtos com validade curta, a fim de 

otimizar o giro em estoque. 

http://www.vagas.com.br/


Comunicar à área de Logística, produtos que estão fora de conformidade, de acordo 

com padrão HNT, para manter a qualidade do estoque e minimizando assim o 

prejuízo da empresa como um todo. 

Enviar informações de produtos novos para cadastro no SAP, a fim de garantir a 

reflexão correta no sistema. 

Realizar montagem de painel de promoção semanal de produtos, com alinhamento 

da área comercial, para envio as lojas, a fim de atrair mais clientes para as lojas 

e/ou para divulgar a marca. 

Efetuar controle de pagamentos de verbas dos fornecedores. 

Atuar em constante parceria com a Central de Distribuição. 

Empresa 

Empresa nacional de grande porte, atualmente com mais de 7.500 colaboradores. 

Referência em frutas, legumes e verduras em São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui, 

você vive a experiência da tradicional feira, com um toque de conforto, sofisticação 

e comodidade. 

Em nossas lojas, você encontra produtos do dia a dia, assim como produtos 

diferenciados, desde o tempero até uma ampla oferta de carnes, peixes, orgânicos 

e artigos de mercearia. 

Tudo do jeito que você escolher, tanto para uma receita comum, assim como para 

um prato especial. É a solução perfeita para a sua compra semanal. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Assistente Comercial 

 

GC do Brasil 

Código da Vaga: v2258954 

Salário a combinar 

Local: Bagé 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 26/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Seguro de vida 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição 

Atividades: 

Atuar em corretora de seguros. Realizará atendimento ao cliente, cotações, 

efetivações de cálculos e propostas, renovação de seguros auto.  

Requisitos: 

Necessária experiência com área comercial.   

Escolaridade: Ensino médio completo. 

Horário: Segunda a Sexta-feira - Das 08h00 às 18h00 com 1h30 de almoço.  

Salário fixo de R$ 1400,00 + comissão.  

Benefícios: Vale transporte, vale refeição de R$ 264,00, seguro de vida, assistência 

média.  

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente Comercial / Vendas 
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Sempre Supra Clube de Benefícios Mútuos 

Código da Vaga: v2254280 

Quantidade da Vaga: três 

Salário: R$ 2.000 a R$ 6.000 

Local: Rio de Janeiro 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 17/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Cesta de natal 

Convênio com empresas parceiras 

Desconto em produtos 

Programa de treinamentos 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

Trazer novos associados à empresa, visando o aumento da base ativa, atingindo as 

metas propostas pela empresa. 

• Recepcionar ligações e entrar em contato com propensos associados que desejam 

realizar cotações; 

• Realizar a cotação do propenso associado, passando informações completas dos 

benefícios, valores e condições; 

• Solicitar envia de documentos para agendamento da vistoria; 

• Agendar a vistoria; 

• Enviar agendamento para a supervisão encaminhar para os vistoriadores; 

• Alimentar o CRM com informações claras e de fácil entendimento a quem veja; 

• Dar retorno constante para os leads que solicitaram a cotação e ainda não 

fechou; 

• Realizar vistorias de associados que venham até a matriz; 

• Quando o contato já for com associado da base, sempre registrar o atendimento 

no SGA e no CRM; 

• Manter contato com o associado que fechou a proteção para criar um 

relacionamento com o mesmo, visando idealizá-lo para conseguir indicações. 

Observação: Salário Fixo + Comissão  

Idiomas: 

Português - Nível Fluente 

Outros requisitos: 

Experiência anterior em Vendas / Comercial. 

Competências: Comunicação, Foco em resultados, Relacionamento com o Cliente, 

Organização e Negociação. 

Valores: Excelência, Integridade e Resultado.  

VAGAS LIMITADAS!  

Empresa 

A Sempre Supra é um Clube de Benefícios Mútuos, especialista em proteção 

veicular, onde conta com assistência 24h, assistência residencial e ainda mais 

benefícios que proporcionam conforto e comodidade para o associado. 

Há mais de sete anos no mercado, auxiliando os associados, através de soluções 

inovadoras para garantir a melhor experiência de proteção. 

Somos afiliados AAAPV (Agência de Autorregulamentação das Associações de 

Proteção Veicular e Patrimonial), entidade que fiscaliza as associações, essa é a 

garantia de que a Sempre Supra-atua com ética, preza pela transparência e pela 

alta qualidade nos serviços. 

www.vagas.com.br 
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Analista Comercial 

 

GNDI Minas 

Código da Vaga: v2254102 

Salário a combinar 

Local: Poços de Caldas 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 17/10/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio creche 

Descrição 

Atividades: 

Interface com as áreas, para levantamento de informações comerciais;  

Acompanhamento de rotinas e processos;  

Acompanhamento de campanhas comerciais;  

Envio de informações para áreas parceiras; 

 Acompanhamento de metas e Indicadores;  

Assessorar a Gerência de Inteligência Comercial;  

Analisar mercado externo e posicionamento da empresa;  

Requisitos: Preferencialmente Graduação completa em Administração e áreas afins; 

Conhecimento Excel; Perfil analítico fará análise de mercado comercial através da 

ferramenta de Excel, Disponibilidade de Viagem e CNH. 

 Desejável: Ter experiência na área comercial, com planos de saúde ou 

odontológico. 

Empresa 

No mercado desde 1968, o Grupo Notredame Intermédica possui mais de 6,2 

milhões de beneficiários ativos e é considerada umas das operadoras do país. Com 

planos de empresariais voltados para empresas a partir de 02 vidas, seus produtos 

oferecem acomodação em enfermaria e apartamento e podem ser contratados com 

ou sem coparticipação. Além disso, a Intermédica oferece uma excelente rede 

própria de atendimento, composta por 24 hospitais, 87 Centros Clínicos, 23 

prontos-socorros autônomos, 14 unidades de medicina preventiva, 68 pontos de 

coleta de exames ambulatoriais, 12 unidades para exames de imagem e dois 

centros de saúde Notre Life 50+. Alinhado a isso, ela também possui diversos 

médicos, clínicas e hospitais credenciados. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista Comercial 

 

Rede Mater Dei de Saúde 

Código da Vaga: v2253664 

Salário a combinar 

Local: Belo Horizonte 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 17/09/2021 

http://www.vagas.com.br/


Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Auxílio farmácia 

Café da manhã 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

Apoiar a equipe comercial na gestão de contratos bem como no processo de 

captação e prospecção de novos clientes. Participar das negociações junto às 

operadoras e seguradoras de saúde. Atuar nos processos e demandas internas 

junto às operador-seguradoras de saúde parceiras da Rede Mater Dei a fim de 

garantir o bom relacionamento entre as partes.  

Desejável: 

Análise de contratos; 

Negociações; 

Noções básicas de regulamentações ANS; 

Relacionamento com operadoras; 

Vivência em rotinas de negociações com operadoras / operacional na área da 

saúde. 

Requisitos: 

Ensino Superior em curso em Administração ou áreas afins, ou conhecimento 

consolidado pela prática; 

Pacote Office Intermediário; 

Noções de Diretrizes da ANS; 

Noções em Terminologia Unificada de a Saúde Suplementar - TUSS; 

Regras de Convênios; 

Brasíndice; 

Formação de pacote de serviços a partir das normas da Associação Médica 

Brasileira - AMB. 

Dados da vaga: 

Horário: 08h00min às 18h00min 

Salário compatível com o mercado.  

Local de trabalho: BH 

Empresa 

A Rede Mater Dei de Saúde é fundamentada numa filosofia clara e numa ideologia 

permanente. Acreditamos que o sucesso de uma organização deve ser 

compartilhado com todos, que o desenvolvimento tecnológico não deve excluir o 

carinho, a atenção e o respeito ao cliente. O nosso compromisso é, acima de tudo, 

com a qualidade pela vida para que você receba um atendimento personalizado, 

diferenciado e humano. 

Missão 

Compromisso com a qualidade pela vida 

Visão 

Estar entre as melhores redes hospitalares do Brasil, mantendo e gerando 

conhecimentos, atraindo talentos e cuidando da saúde das pessoas em todas as 

fases da vida. 

Valores 

(01) Atendimento diferenciado, personalizado e humanizado. 

02) Respeito ao ser humano 

03) Compromisso com o fazer seguro e bem feito 

04) Cuidado com a imagem institucional 

05) Valor para a sociedade 

06) Estímulo para o desenvolvimento e o crescimento pessoal e profissional 

07) Visão de longo prazo - inovação, pioneirismo, perenidade e sustentabilidade. 



08) Responsabilidade com resultados nas diversas dimensões 

Negócio 

Solução em saúde com acolhimento, qualidade e segurança. 

Se você se identifica com esses valores e acredita em nossa missão, venha fazer 

parte da nossa equipe! 

Lembrando que todas as vagas da Rede Mater Dei de Saúde também são 

destinadas a pessoas com deficiência. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Analista Comercial 

 

Lojas Koerich 

Código da Vaga: v2255203 

Salário a combinar  

Local: Biguaçu 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 19/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio farmácia 

Bolsa auxílio 

Consignado 

Convênio com empresas parceiras 

Desconto em produtos 

Refeitório 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição 

Fique por dentro das atividades para este cargo: 

Estimular equipe de vendas no PDV; 

Realizar treinamentos sobre produtos financeiros; 

Atuar como parceiro de negócio junto ao time de vendas; 

Sinalizar impactos relevantes de produtos para o nosso negócio; 

Atuar junto à equipe de trabalho para o crescimento dos indicadores da área. 

Requisitos: 

Ensino superior completo em administração ou áreas afins; 

Domínio da ferramenta Excel; 

Conhecimento em rotinas administrativas; 

Experiência sólida na área. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 
 

 

Assistente de Marketing 

 

Código da Vaga: v2247352 

http://www.vagas.com.br/
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Salário a combinar 

Local: Rio de Janeiro 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 03/10/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

• Assistente de Marketing 

• Descrição da Empresa 

Somos um time apaixonado por criar e desenvolver tecnologia para serviços de 

gestão de despesas e viagens corporativas. 

Acreditamos que organização e controle são fundamentais para as empresas, por 

isso criamos sistemas inovadores especializados no atendimento às demandas por 

mobilidade, praticidade e controle, workflow automático, controle de políticas de 

viagens e de despesas, relatórios e gráficos gerenciais, com integração nativa ao 

ERP da empresa. 

Visite nosso site https://reserve.com. br e conheça mais! 

• Sobre a Vaga 

Tipo de vaga: Tempo Integral Contrato Efetivo/CLT 

Estamos buscando um profissional com as seguintes competências: 

Organização, proatividade, planejamento, senso crítico, habilidade em atuar sob 

pressão, assumir riscos, comprometimento com resultados e relacionamento 

interpessoal. 

 É importante possuir habilidade com Google Analytics, campanhas de anúncios e 

configurações em redes sociais, gerenciador de anúncios, RD Station e 

conhecimentos de SEO. 

Local: Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (Modelo Híbrido). 

• Dia a dia 

Elaborar campanhas promocionais, elaborar textos publicitários, executar as 

estratégias de inbound e outband marketing com o intuito de geração de leads e 

outras atividades inerentes à área comercial para_ geração de novos negócios. 

Participar de um time em constante evolução; 

Você terá a oportunidade de fazer parte do nosso time, com mais de 15 anos de 

experiência em desenvolvimento e gestão de software. 

• Qualificações 

Cursando Graduação em Marketing, Jornalismo, Publicidade e Propaganda ou áreas 

correlatas. 

Boa organização, proatividade, senso crítico, habilidade em atuar sob pressão, 

planejamento e relacionamento interpessoal. 

Domínios em: 

 

 

 

 

 

Diferenciais em: 

 Habilidade com Google Analytics, campanhas de anúncios e configurações em 

redes sociais, gerenciador de anúncios, RD Station e conhecimentos de SEO. 

Idiomas: 

Inglês - Nível Básico 

Outros requisitos: 

Cursando Graduação em Marketing, Jornalismo, Publicidade e Propaganda ou áreas 

correlatas. 



www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Assistente de Marketing 

 

NORTEARH - PESSOAS, ORGANIZAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA. 

Código da Vaga: v2250087 

Salário: R$ 1.700 a R$ 2.000 

Local: Belo Horizonte 

Nível hierarquico: Técnico 

Data da Expiração: 09/09/2021 

Empresa 

Descrição: 

Assistente de Marketing 

Descrição: 

VAGA PARA ASSISTENTE DE MARKETING 

Local: Belo Horizonte - MG 

Atribuições: 

Gestão de mídias on-line e estratégias de marketing; 

Criação peças gráficas e gestão de clientes nas redes sociais; 

Ações de relacionamento com colaboradores internos (endomarketing). 

Requisitos: 

• Graduado ou graduando Marketing, Publicidade e Propaganda ou Design gráfico; 

• Conhecimento em Photoshop, Ilustrator, Indesign, Pacote Office; 

• Cursos de fotografia e filmagem ou Redes Sociais são diferenciais. 

Salário: R$1700,00 + Benefícios + Comissão 

Horário: Comercial 

Outros requisitos: 

Empresa 

Consultoria atuante no segmento de Recursos Humanos. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Auxiliar de Marketing 

 

Jobcenter 

Código da Vaga: v2251392 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 10/09/2021 

Descrição 

Empresa 

Descrição 

Se tiver experiência na área, será diferencial. 

Inglês intermediário ou fluente, também será considerado diferencial. 

Superior Cursando ou completo. 

Atividades a serem desempenhadas: Participar do planejamento anual e posterior 

agendamento das atividades; Participação em reuniões de definição dos eventos e 

materiais de vendas com diretoria e agência de publicidade e posteriormente fazer 

orçamentos para impressão de material gráfico, compra de brindes, correio, etc.; 

Pagamentos diversos a fornecedores e atualização de logotipos para divulgação nas 

http://www.vagas.com.br/
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mídias. Busca de informações e notícias para divulgação no jornal interno e 

diagramação e impressão do mesmo. 

Manutenção e acompanhamento do website da empresa. Atualização e 

acompanhamento do aplicativo da empresa (em desenvolvimento). 

Acompanhamento e contato com a agência de propaganda e de marketing digital. 

Tratativas e contato com veículos de comunicação voltados ao segmento de 

atuação da empresa (revistas, blogs, mídias sociais, etc...). Auxílio na elaboração e 

planejamento de conteúdo voltado as redes sociais. Acompanhamento das redes 

sociais da empresa. Interação com o departamento de negócios para apoio na 

captação de novos clientes e na manutenção dos clientes atuais. Auxílio na 

organização e execução de eventos internos. Auxílio na realização das auditorias 

internas e externas do Sistema de Gestão da Qualidade, enviando e-mails para 

solicitação de documentos, recebimento dos mesmos, agendamento das datas e 

organização. 

Salário + Assistência Médica + Assistência Odontológica + Seguro de Vida + Vale-

refeição + Vale transporte. 

Local de Trabalho: Neste momento Home Office, porém, com previsão de retorno 

ao escritório a partir de Setembro, localizado na Avenida Paulista. 

Horário de trabalho: Segunda a Sexta das 08h30 às 17h30. 

Contrato Efetivo. 

Empresa 

Empresa Nacional de Médio Porte. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Comunicação Sênior - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Contato com jornalistas, venda de pautas, produção de textos, release, pautas no 

segmento de atuação do cliente, contato com influenciadores, negociação e 

acompanhamento. Elaboração de relatórios, contato direto com os clientes, sendo o 

ponto focal da fsb com o mesmo, reuniões, prospeção de novos produtos, 

planejamento estratégico e gestão de crise. 

Requisitos para participar do processo 

Superior completo. Experiência anterior em agências de comunicação. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.caderfnonacional.com.br 
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Analista de Comunicação / Marketing - Guaratinguetá / SP 

  

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior em publicidade e propaganda / marketing. Experiência mínima 1 

ano. Conhecimento arte e criação. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernolnacional.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Comunicação / Marketing - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$3.501,00 - R$4.000,00 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Responsável pelo planejamento do departamento de marketing, controle de budget, 

negociações e pagamentos de consumo do setor, programação do calendário anual, 

desenvolvimento de briefings, conteúdos e aprovações de comunicações. 

Desenvolvimento de projetos de comunicação de marketing. 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimentos em estratégias de canais de comunicação e parcerias. Experiências 

em campanhas e conteúdo de social mediam, e mail marketing, mailing e captação 

de leads. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 
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Editor de Vídeos - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Captação e gravação de vídeos. Edição e animação. Elaboração, planejamento e 

execução de novos produtos audiovisuais. Produção e curadoria de conteúdos. 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento nas principais ferramentas de edição, como adobe premiere e after 

effects. Ter um olhar apurado para curadoria de imagens. Ser organizado e ágil. 

Ter habilidade em elaborar produtos audiovisuais. Ser proativo e responsável. 

Residir em Bauru. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Editor de Áudio / Vídeo - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Captar imagens, áudios, editar e finalizar os vídeos, conforme definição das áreas 

de marketing e técnica. 

Requisitos para participar do processo 

Necessária formação em rádio e Tv, marketing ou áreas afins. Conhecimentos em 

photoshop, adobe primeiro ministro, after effects. Informar pretensão salarial. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 
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Editor de Vídeos - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio completo. Experiência na função. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Editor de Vídeo - Itu / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Criação, edição, captação de fotos e vídeos. Adobe photoshop, premiere e after 

effects. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente de Arte - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

 Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Criação de posts e stories para redes sociais baseados em KV e planejamento pré-

definidos. Tratar e recortar imagens. Desenvolver criativos para anúncios. 

Requisitos para participar do processo 

Ser criativo, pensar fora da caixa, ser proativo e focado em resultados. Saber usar 

illustrator e photoshop. Saber usar as regras e os conceitos de design. Ter bons 

conhecimentos de ortografia e gramática. Ter boa relação interpessoal. Residir em 

são José dos campos SP. Diferenciais mas não obrigatórios, saber edição de vídeos, 

saber usar premiere, after effects, xd e/ou indesign. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente de Arte - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Ser assistente de arte e somar nosso time de criação, alguém para colaborar com 

as demandas do dia a dia. Auxiliando no desenvolvimento de materiais como posts 

para as principais redes sociais, criação e alteração de landing pages, e mail 

marketing, desdobramentos de campanhas. Ser criativo, com boas ideias, 

responsável com prazos e qualidade nas entregas e espirito de equipe. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em marketing digital (criações web, posts, newsletters, e-mails mkt, 

banners). Formado em publicidade e propaganda, design gráfico, digital ou 

correlatos. Domínio do pacote adobe (photoshop e illustrator são essenciais). 

Conhecimento em tratamento de imagens. Ter comprometimento, dedicação, 

organização e capricho são essenciais, proatividade e paixão por arte, criação e 

publicidade, vontade de aprender constantemente, agilidade nas entregas. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Assistência Farmacêutico Convênio Médico Convênio Odontológico 

Creche / Escola Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

http://www.cadernonacional.com.br/


Jornada 

Não Informado 
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Auxiliar de Marketing - Sorocaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Informações sobre a vaga. Disparo de e mail marketing. Acompanhamento de 

métricas (disparo, conversão, taxa de rejeição). Manutenção de sites. 

Requisitos para participar do processo 

Cursando a partir do 2 semestres marketing, designer gráfico, web designer ou 

cursos relacionados. Ser comunicativo e saber trabalhar em equipe. Conhecimento 

básico em wordpress. Conhecimento básico em plataforma de e mail marketing. 

Conhecimento básico em Excel. Conhecimento básico em codificação (HTML, XML e 

xhtml). Diferencial conhecimento básico em photoshop. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Coordenador de Marketing Internacional - Cotia / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Comunicação 

O que você irá fazer 

Zelar pelo conteúdo e identidade visual da empresa e garantir a integração e 

atualização das informações em todos os meios de comunicação e ações como 

eventos e campanhas. Analisar e avaliar os enfoques promocionais, os veículos e 

canais de propaganda utilizados, estabelecer. Acompanhar e conduzir o plano de 

marketing dos produtos, criar, planejar, executar e acompanhar as promoções e 
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ações de marketing. Desenvolver projetos de novos produtos, propondo ações de 

venda interna e externa. Elaborando projetos de microlocalização de pontos de 

atendimento, merchandising e programas de publicidade e propaganda. Realizar 

estudos para detectar e aproveitar oportunidades de mercado, criando e 

desenvolvendo novos produtos ou adequando os já existentes às necessidades do 

mercado. 

Requisitos para participar do processo 

Mínima de cinco anos no segmento de cosméticos. Formação superior completa em 

comunicação, marketing, administração ou publicidade e propaganda. 

Disponibilidade de viagens. Conhecimento no pacote Office, rd station e marketing 

digital. Inglês e espanhol nível avançado. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Coordenador de Marketing - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Planejamento de marketing do grupo, nas atividades de promoção e comunicação 

dos serviços da empresa on line (in bound mkt) e desligado line. Acompanhará os 

indicadores de desempenho das unidades, propondo ações de aumento de 

faturamento por tipo de serviço. Relacionamento com fornecedores, com 

comercialização de espaços ou fechamento de parcerias por meio das ações da 

política de trade marketing. Produzir briefing, textos dos materiais de comunicação 

desligado line e on line, acompanhando a criação (design) e produção. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em planejamento de marketing em agências ou empresas de médio a 

grande porte. Excelente comunicação. Ter boa produção de textos publicitários e de 

material de comunicação. Conhecimento em técnicas de negociação. Ter foco em 

resultado, com pró-atividade. Excelente relacionamento interpessoal. Atuar na 

articulação e engajamento de vários públicos. Formação em administração, 

marketing, jornalismo ou afins. Preferencialmente com pós-graduação na área de 

marketing. Experiência de no mínimo de 6 meses com liderança de equipe. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Celular Fornecido pela Empresa 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 
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Não Informado 
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Coordenador de Marketing - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Apoio na coordenação das atividades/campanhas de agências. Pesquisa de 

brochuras e atualizações da marca. Coordenar traduções e gerir o inventário de 

marketing das garantias existentes. Criar formulários de pedidos de compra, 

seguimento de aprovações de pedidos de compra e gestão de faturas. Organizar 

bases de dados de leads novos e existentes. Criar apresentações de produtos com 

conteúdo existente. Apoio na revisão do website. 

Requisitos para participar do processo 

3 a 4 anos de experiência de marketing. Formação dentária é um diferencial. 

Aptidão em gestão de projetos, com múltiplos projetos e na organização, 

planeamento e execução sob apertadas restrições de tempo. Comunicação verbal e 

escrita eficaz. Capacidade de trabalhar de forma independente, contribuindo num 

ambiente de equipe construindo uma relação com vendedores, equipes regionais e 

agências. Proficiência em produtos de software empresarial tais como Microsoft 

suite (Excel, Word, PowerPoint) e software de automação de marketing como o 

market ou Pardot. Fluente em português. O espanhol é uma diferencial. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Coordenador de Marketing - Taubaté / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

http://www.cadernonacional.com.br/
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A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Planejar, criar e mensurar tráfego pago nas principais. Plataformas de anúncios. 

Criar, executar e monitorar campanhas de marketing com objetivo na geração de 

leads para força de vendas. Aperfeiçoar campanhas para geração de leads, traduzir. 

Objetivos de marketing em kpis. Gerenciamento das redes sociais assim como 

criação e planejamento de marketing digital. Criação e geração de conteúdo para 

redes sociais. Criação de materiais gráficos e para as redes sociais. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Gerente de Marketing - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Elaboração da estratégia de marketing e de mídia da marca. Implementação da 

marca no mercado adequado com o público alvo. Definição do mix de produtos de 

acordo com a categoria e definição de preços e volume. Revisão dos planos de 

negócios e da linha de produtos. Análise da concorrência. Elaboração de relatórios 

gerenciais e análise de kpis. Alinhamento do plano de marketing com o plano de 

vendas, criação de promoções. Gerenciamento de marketing digital (redes sociais, 

youtube, sites, Google ads). Criação e planejamento de conteúdo para campanhas 

da mídia digital. Elaboração de conteúdo para mídias sociais, participação em feiras 

e eventos. 

Requisitos para participar do processo 

Formação superior completo em administração, marketing ou áreas correlatas. 

Experiência em edição de vídeos e imagens (diferencial). Ter boa comunicação e 

redação. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

Pessoa Jurídica 

www.cadernonacional.com.br 
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Diretor de Arte / Criação - São Bernardo do Campo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

Requisitos para participar do processo 

Ter domínio do pacote adobe. Experiência com a criação e execução de peças para 

redes sociais, sites, kv's de campanhas, rd station e branding. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Assistente de Criação - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Comunicação (digital) 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

(Desenvolvimento de peças (digitais, e mail marketing, comunicação visual), 

multiplicação de campanhas) e dar suporte ao diretor de arte. 

Requisitos para participar do processo 

Ser estudante de nível superior em publicidade e propaganda ou design. 

Conhecimento com pacote adobe (photoshop, illustrator e indesign). Conhecimento 

de edição de vídeos será um diferencial. Comprometimento, saber cumprir prazos. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira - Período comercial 

Forma de Contratação 

Pessoa Jurídica 

www.cadernonacional.com.br 
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Auxiliar de Marketing - Curitiba / PR 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Criação de campanhas de trade marketing, criação de campanha para facebook 

business e instagram. Apoio à equipe de marketing, auxiliar produção de brindes, 

eventos e treinamentos da empresa para clientes e colaboradores, entre outras 

atividades pertinentes ao cargo. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior cursando. Experiência na função. Conhecimento em criação de 

campanhas de trade marketing, criação de campanha para facebook business e 

instagram. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 09h00min às 19h00min horas 

Trabalha aos sábados das 09h00min às 13h00min horas 

www.cadernacional.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Marketing Digital - Curitiba / PR 

  

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Criação, acompanhamentos e otimização de campanhas de mídias de desempenho 

ou branding, com objetivo de entregar resultados Google ads, ferramentas de social 

ads, retargeting, programática, display sempre controlando o budget e o resultado 

das campanhas. Elaborar relatórios de desempenho das campanhas (mensais, 

quinzenais ou diários), através de análises de resultados em ferramentas. Manter 

atualizada a certificação Google ads gap (fundamental display search, shopping, 

vídeo, mobile e analytics). Criar conteúdo de forma espontânea para nossas redes 

sociais e canais de comunicação. Auxiliar na criação de conteúdos para nosso portal 

(blog posts topo, meio e final de funil). Liderar e atuar em projetos especiais 

http://www.cadernacional.com.br/


conforme o cronograma de marketing:. Fazer interações e monitoramento (sac2. 0) 

de comentários e mensagens. 

Requisitos para participar do processo 

Domínio em estratégias de inbound marketing, marketing de conteúdo e e-mail 

marketing. Formação em marketing, comunicação, publicidade ou áreas afins. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Refeição Vale Transporte Assistência Farmacêutica Convênio 

com Academia Plano de Carreira Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 09h00min às 18h00min horas 

www.cadernonacional;com.br 

 

 

 

 

Consultor Merchandising Júnior - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Atuar com abordagem rotina de atendimento ao cliente, reposição, merchandising e 

impulsionamento de vendas, demonstração de produtos. 

Requisitos para participar do processo 

Possuir experiência em rotinas de merchandising e vendas. Ensino médio completo. 

Carteira nacional de habilitação. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Refeição Vale Transporte Convênio Médico Convênio 

Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 17h00min horas 

Trabalha aos sábados das 08h00min às 12h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Redator / Desenvolvedor de Conteúdo - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

http://www.cadernonacional;com.br/
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Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

Desenvolver conteúdos para site, redes sociais, ações de marketing em conjunto 

com equipe peruana e brasileira. 

Requisitos para participar do processo 

Necessário espanhol ou inglês. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 
 

Assistente de Marketing 

 

Manpower Staffing 

Código da Vaga: v2253364 

Salário: R$2.400 a R$ 2.500 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 15/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio academia 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição 

Local de Trabalho: São Paulo/SP 

Salário: R$ 2.500,00 

Horário de Trabalho: De segunda a quinta, de 08h as 18h e sexta de 08h as 17h. 

Atividades a serem desenvolvidas:  

Participação da reunião diária e semanal para planejamento de tarefas;  

Apoio ao trabalho de marketing com foco em geração de negócios; 

Suporte no trabalho de branding e comunicação; 

Elaboração de relatórios gerais da área para apoio na tomada de decisão em ações 

de melhorias; 

Foco em duas frentes: Power branding e área analítica (dados e processos); 

Envolvimento em dois negócios: Vendas e institucional da empresa 

REQUISITOS: 

Escolaridade: Superior cursando ou completo em Marketing, Comunicação Social, 

Publicidade e Propaganda ou. 

Áreas afins. 

Inglês intermediário - Escrita, pronuncia e compreensão. 

Experiência em branding e comunicação, marketing com foco em geração de 

negócios. Elaboração de relatórios gerenciais.  

Conhecimentos:  

- Office (Excel, Word e PowerPoint - Nível intermediário). 

- CRM (Nível Básico - Conhecimento e prática). 

http://www.cadernonacional.com.br/


- ERP (Nível Básico - Conhecimento e prática). 

Empresa 

O Manpowergroup acredita que diversidade e inclusão são fundamentais para 

qualquer organização de sucesso. 100% das nossas vagas são para todos os 

públicos e pessoas dos mais diversos perfis. Nós queremos potencializar o seu 

talento 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente Marketing 

 

Vogler Ingredients 

Código das Vaga: v2256733 

Salário a combinar 

Local: São Bernardo do Campo 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 21/10/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Bolsa auxílio 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

• Prospecção de novos leads; 

• Dar apoio as áreas da empresa para criação de peças de comunicação; 

• Dar apoio na organização de feiras e eventos, no que tange ao suporte 

operacional, tais como realizar cotações de brindes, fornecedores diretos, etc.; 

• Realizar atividades operacionais e de apoio relacionadas a comunicação interna. 

Requisitos: 

• Ter conhecimento em redes sociais e boas práticas de e-mail marketing 

• Ser Hands-On e proativo 

Formação Mínima exigida: Superior completo em Marketing, Administração de 

Empresas ou compatível. 

Horário de trabalho: Segunda a Sexta-feira das 08h00 às 17h30 

Benefícios: VT + VR + VA + AM + AO + SV + PPR  

Empresa 

Considerada uma das empresas que mais crescem no Brasil em sete oportunidades 

na revista Exame PME, listada por cinco anos seguidos como uma das melhores 

distribuidoras para a indústria alimentícia. 

Criada com o propósito de ouvir e atender às necessidades da indústria de 

alimentos e bebidas e pautada na regularidade de um estoque estratégico com 

mais 400 ingredientes diferentes. 

Esta é a Vogler, desde 1990. Uma empresa com DNA de inovação e vocação para 

os grandes desafios. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente de Marketing 
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Código da Vaga: v2258241 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 24/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição 

Atividades: 

 - Organizar arquivos (físicos e digitais); 

- Acompanhar produção de material e apoiar o controle de orçamento da área; 

- Colaborar no planejamento de estratégias de marketing da instituição 

(campanhas de captação de recursos, feiras e eventos de grande porte, lançamento 

de produtos); 

- Atuar diretamente com a equipe de criação; 

- Apoiar na análise de propostas e qualidade de materiais, controle e prazo de 

produção da entrega; 

- Efetuar e analisar relatórios das campanhas. 

Requisitos básicos: 

- Cursando ou concluído o ensino superior (Comunicação Social, Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda ou Marketing); 

- Ter vivência na área de Marketing; 

- Ser comunicativo (a), proativo (a), resiliente, bom relacionamento interpessoal. 

Benefícios: 

Compatível com o mercado. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente de Marketing Digital 

 

Grupo Prestarh 

Código da Vaga: v2256110 

Salário: R$ 1.400 a R$ 1.500 

Local: Belo Horizonte 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 21/09/2021 

Descrição 

Atividades: 

• Apoiar na execução de ações de marketing: ideias, pequenos textos, design e 

implementação de e-mails marketing, base de contatos e conteúdos no site. 

• Apoiar na execução de campanhas do gerenciador de anúncios e conversão dos 

clientes. 

Requisitos: 

Formação: Superior completo ou em curso: Marketing, Publicidade e propaganda, 

outros. 

Necessário cursos de (Photoshop e/ou ilustrator); 

Habilidade em criação de vídeos.  

Trabalho Home Office. 

Alimentação e transporte serão fornecidos quando tiver deslocamento. 

http://www.vagas.com.br/
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Assistente de Comunicação e Marketing 

 

Código da Vaga: v2259600 

Salário: R$ 2.700 a R$ 2.900 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 28/09/2021 

Descrição: 

Confeccionar e trocar o jornal do mural. 

Executar a produção de displays para refeitório: montagem e corte. 

Responder por todas as atividades operacionais da área, como troca de banner, 

arquivo, separação de brindes, retirada de materiais diversos, etc. 

Apoiar na criação de campanhas, elaborando peças publicitárias como folder, 

cartaz, banner, anúncios, etc. 

Outros requisitos: 

Desejável experiência anterior em Operadoras de Saúde 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Marketing Sr 

 

Banco BMG 

Código da Vaga: v2254602 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Sênior 

Data da Expiração: 17/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio creche 

Consignado 

Convênio com empresas parceiras 

Home Office 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Previdência privada 

Programa de remuneração variável 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição 

Temos uma excelente oportunidade para você que é apaixonado por estratégia de 

marca e tem interesse em apoiar na construção das marcas BMG e lojas help! (E 

se, além de ser apaixonado, você é um comunicador, gosta de inovar, inspira e 

engaja as pessoas ao redor, curte trabalhar de forma colaborativa e tem a energia 

positiva para buscar sempre o melhor, vem com a gente;). 

http://www.vagas.com.br/
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O que você vai fazer: 

Gerenciar a criação e atualização de materiais institucionais (vídeos institucionais, 

papelaria, logos, design de cartões). 

Garantir que todas as comunicações das áreas estejam alinhadas ao guide das 

marcas 

Gerir projetos institucionais 

Coordenação de projetos de rebranding 

Dar treinamentos de branding 

Atualizar guides de marca 

Avaliar propostas de patrocínios e projetos especiais de acordo com as causas e 

territórios proprietários do banco. 

Brifar e acompanhar o desenvolvimento da estratégia de construção das marcas 

Contribuir com o desenvolvimento da estratégia das marcas 

Monitorar os indicadores de marca e propor planos de ação para a evolução dos 

resultados institucionais 

Sugerir e coordenar projetos de pesquisa de marca 

O que você precisa ter: 

Ensino superior completo em Marketing, Propaganda e Marketing, Comunicação ou 

Administração com ênfase em MKT. 

Expertise no desenvolvimento de apresentações em PPT 

Facilidade para ler e analisar de dados (principalmente indicadores de marca) 

Expertise em branding 

Habilidade de gerir projetos, com atitude de dono, sendo capaz de conduzir e 

liderar processos de ponta a ponta. 

Visão e raciocínio estratégico 

Conhecimento sobre estratégia de marca 

Local de trabalho: A saúde, o cuidado e o bem-estar dos nossos colaboradores são 

nossa prioridade, por isso escolhemos as pessoas e estendemos o home Office. 

Voltaremos com quando for seguro retornar e com atuação híbrida. Nosso escritório 

fica em São Paulo (JK). 

O BMG acredita e incentiva a diversidade. 

Aqui você é bem-vind_ em todas as vagas, independentemente, de gênero, 

orientação sexual, raça, idade, etnia ou deficiência. 

Empresa 

Que tal trabalhar em um banco com muita história, que sabe muito e que por ter 

um DNA empreendedor nunca para? 

Somos pioneiros em crédito no país e buscamos especialistas inovadores que 

topem o desafio de ser parte da transformação, nos ajudando a popularizar os 

serviços financeiros e a promover o acesso por meio da inclusão e da construção de 

uma relação positiva com o dinheiro. 

Acreditamos que a diferença nos ajuda a somar e nos torna mais fortes. 

Valorizamos a inclusão e a diversidade no mercado financeiro. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Marketing 

 

Clear Channel Brasil 

Código da Vaga: v2255407 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 18/09/2021 

Benefícios 

http://www.vagas.com.br/


Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Consignado 

Ginástica laboral 

Home office 

Home office 

Seguro de vida 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

Atividades: 

Suportar o planejamento, coordenação e execução das atividades de marketing da 

área; 

Atualização e manutenção dos conteúdos dos canais oficiais da empresa (site e 

redes sociais); 

Endomarketing; 

Auxílio com assessoria de imprensa; 

Elaboração de apresentações institucionais e comerciais; 

Apoio com defesas de mídia utilizando pesquisas de mercado; 

Ideias, apresentações, acompanhamento e coordenação de projetos especiais; 

Monitoramento de mercado e identificação de oportunidades de atuação. 

Requisitos: 

Ensino Superior Completo em Marketing, publicidade e Propaganda ou áreas afins; 

Pós-graduação em inteligência de mercado e comunicação será diferenciais; 

Inglês intermediário a avançado; 

Desejável conhecimento em espanhol; 

Ter trabalhado com apoio comercial em agências e veículos de comunicação; 

Facilidade de organização e relacionamento; 

Visão de negócios; 

Uso de dados de mercado e pesquisas; 

Argumentação comercial e storytelling. 

Idiomas: 

Inglês - Nível Intermediário 

Empresa 

A Clear Channel Outdoor Holdings Inc. é uma das maiores empresas de mídia 

exterior do mundo, com alcance global de 500 milhões de pessoas por mês. 

Trabalha com os anunciantes para criar campanhas publicitárias inspiradoras, 

permitindo que marcas se encontrem e criem engajamento com pessoas quando 

elas estão fora de casa. A empresa tem um portfólio de mais de 760.000 pontos 

que, atualmente, é composto por 650.000 telas em 22 países na divisão 

internacional (CCI), que abrange a Ásia, Oceania, Europa e América Latina e 

109.000 telas na América do Norte (CCOA), cobrindo 48 dos 50 maiores mercados 

dos EUA. A Clear Channel Outdoor oferece uma ampla gama de formatos 

tradicionais e digitais de publicidade em mobiliário urbano, vias, varejo, aeroportos, 

trânsito e ambientes de lifestyle. Hoje, a plataforma digital tem mais de 1.000 telas 

na América do Norte e 4.000 em mercados internacionais. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Marketing 

 

Grupo Tracbel 
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Código da Vaga: v2228623 

Salário a combinar 

Local: Fortaleza 

Nível hierarquico; Júnior/ Trainee. 

Data da Expiração: 09/09/2021  

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Café da manhã 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Refeitório 

Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição: 

Mudar, adaptar, evoluir, ajustar caminhos, olhar futuro, valorizar passado, 

trabalhar o presente. Essas são atitudes que fazem parte de nossa rotina na 

Tracbel. 

E se você se identifica com essas atitudes, saiba que estamos com oportunidade na 

Tracbel!  

Quais serão seus principais desafios para essa oportunidade:  

Tratar leads gerados por ações de Marketing, direcionando e respondendo os 

mesmos; 

Apoiar a comunicação interna, com comunicados e ações de endomarketing; 

Apoiar atividades administrativas, como: criar requisições de compras do setor, 

direcionar notas fiscais para pagamento, realizar controles internos, etc. 

O que esperamos de você: 

Formação completa ou em andamento em Marketing, Publicidade e Propaganda, 

Administração ou correlatos; 

Excel intermediário; 

Será considerado um diferencial profissionais com conhecimento em Google 

Adwords. 

Empresa 

A Tracbel, presente há mais de 50 anos no mercado nacional, fornecendo veículos e 

equipamentos pesados, principalmente para os segmentos de mineração, 

construção, florestal, rodoviário, agrícola, industrial de manuseio, pedreiras e 

agregados. 

Nesses mais de 50 anos, nosso posicionamento sempre foi de contribuir para o 

desenvolvimento do país, o que nos consolidou como um dos maiores distribuidores 

do Brasil, referência em qualidade e competitividade. 

Sabemos que disponibilidade, agilidade e eficiência são essenciais para as 

operações dos nossos clientes e por isso, possuímos + de 24 unidades espalhadas 

por 14 estados do território nacional. 

Procuramos cultivar relacionamentos colaborativos, a ética, o respeito, a qualidade, 

e segurança, visando sempre ajudar a entregar eficiência que viabiliza as operações 

de quem constroem os novos tempos. 

Da mineração à construção, do rodoviário ao agronegócio, do florestal à indústria. 

Tracbel. 

www.vagas.com.br 
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EDUCAÇÃO 
 

 

Gerente Escolar 

 

Código da Vaga: v2244091 

Salário a combinar  

Local: Minas Gerais 

Nível hierarquico: Supervisão/ Coordenação 

Data da Expiração: 26/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Home Office 

Descrição: 

Responsabilidades: 

Gestão e desenvolvimento de equipes. 

Implementar melhorias de processos na área administrativa e pedagógica. 

Propor ações para aumentar os resultados da equipe e atingimento de metas. 

Elaborar indicadores de resultados. 

Gestão dos arquivos escolares: históricos, boletins, declarações e afins. 

Acompanhar os procedimentos de matrículas e homologações de alunos.  

Orientar pais, alunos e equipe pedagógica sobre o uso dos recursos educacionais 

disponibilizados pela instituição. 

Demais atividades pertinentes à função. 

Requisitos: 

Ensino Superior completo. Desejável Pós-Graduação. 

Sólida experiência em cargos de gestão. 

Pacote Office intermediário. 

Vivência com sistema integrado. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Treinamento Jr. (Educação Corporativa) 

 

Solvi 

Código da Vaga: v2251371 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 10/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio academia 

Auxílio creche 

Auxílio estacionamento 

Auxílio fretado 

Bicicletário 

http://www.vagas.com.br/


Convênio com empresas parceiras 

Ginástica laboral 

Previdência privada 

Programa de remuneração variável 

Refeitório 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição da vaga: 

Planejar conteúdos instrucionais com facilitadores internos e externos; conduzir 

treinamentos aos colaboradores de diversos níveis, empresas e áreas; 

Realizar revisão e sugestão de melhorias em apostilas, materiais educacionais e 

apresentações; 

Apoiar na realização de diagnóstico e identificação de oportunidades de atuação da 

academia; 

Avaliar evolução e desenvolvimento dos participantes e retroalimentar as empresas 

e líderes com informações acerca dos programas; 

Analisar os pontos de melhoria dos processos de sua responsabilidade e propor 

ações preventivas e corretivas; 

Cumprir as políticas da qualidade, ambiental e da segurança do trabalho, e seus 

respectivos objetivos; 

Cumprir os requisitos/procedimentos do sistema de gestão integrada; 

Zelar pela manutenção e limpeza dos equipamentos, ferramentas, EPI’s e uniforme 

e a propriedade do cliente, quando aplicável; 

Efetuar outras atividades correlatas à função. 

Outros requisitos: 

Requisitos:  

Ensino superior completo em Psicologia, Administração ou Pedagogia; 

Pacote Office intermediário/avançado. 

Conhecimentos Específicos: 

Conhecimento de Ferramentas de Educação a Distância (Moodle); 

Desenvolvimento de Conteúdos Educacionais.  

Empresa 

A SOLVÍ é o maior grupo em Tecnologias Ambientais do Brasil e referência na 

oferta de serviços diferenciados, integrados e inovadores. 

Com mais de 13 mil colaboradores no Brasil, Argentina, Bolívia e Peru, 50 

empresas e 40 anos de experiência, permite o grupo SOLVÍ ser uma rede de 

empresas capaz de mudar o futuro das pessoas praticando sustentabilidade com 

ética e integridade. 

Para mais informações, acesse nosso site: solvi.com. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Professor de Mestrado 

 

UNISUL 

Código da Vaga: v2251436 

Salário a combinar 

Local: Todo o Brasil 

Nível hierarquico: Sênior 

Data da Expiração: 10/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

http://www.vagas.com.br/


Empresa 

Home Office 

Descrição: 

Esta pode ser a oportunidade que você estava esperando para seguir uma jornada 

que tenha ainda mais conexão com o seu propósito profissional e de vida! 

Fazer parte da UNISUL, no Ecossistema Ânima, é acreditar que podemos 

transformar milhares de vidas pela educação de qualidade, proporcionando a alunas 

e alunos experiências únicas, personalizadas e inovadoras. 

Olha só esta vaga! 

Formação na graduação pedagogia ou educação especial. 

Pós-graduação stricto-sensu (Doutorado) em Educação, ou áreas afins (história, 

filosofia, sociologia), devidamente reconhecido ou revalidado no Brasil; 

Atuação na Linha de Pesquisa Relações Culturais e Históricas da Educação com 

ênfase na temática “Educação na perspectiva inclusiva” 

Experiência de ensino em graduação e/ou pós-graduação; 

Domínio de Tecnologias de Informação e Comunicação/TIC; 

Produção acadêmica 2017-2021 (livros, capítulos de livros e/ou artigos) no campo 

educacional relacionado à área da vaga pretendida (com condição de contribuir 

para pesquisas do PPGE). 

Experiência em pesquisa em rede nacional e/ou internacional; 

Experiência em organização de eventos acadêmicos (presenciais e/ou remotos); 

Orientação e/ou orientação de pesquisa de graduação, mestrado ou doutorado; 

Participação em bancas de graduação, mestrado ou doutorado. 

Unidade: Tubarão 

Ah, e vale lembrar! Nossas vagas também são direcionadas para pessoas com 

deficiência. 

Empresa 

Na Unisul, você vai conviver com a produção, desenvolvimento e difusão do 

conhecimento, por intermédio da pesquisa, do ensino e da extensão, em todos os 

níveis e áreas de conhecimento. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Coordenador Pedagógico - Porto Alegre / RS 

  

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Educação 

O que você irá fazer 

Acompanhar e estimular o desenvolvimento e cumprimento do projeto pedagógico 

da escola. Responder pelo planejamento, execução e avaliação das atividades 

pedagógicas. Acompanhar projetos e planejamentos semanais junto à equipe. 

Atender o grupo de docentes, a equipe técnico pedagógica, alunos, familiares 

prestando acolhimento e orientações necessárias. 

Requisitos para participar do processo 

Graduação completa em pedagogia ou áreas afins. Desejável especialização em 

gestão escolar, coordenação pedagógica ou educação à distância. 

Preferencialmente morar na zona sul. 

O que oferecemos 

http://www.vagas.com.br/


Alimentação no Local Vale Transporte Convênio Médica 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

Um 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Instrutor de Libras - Rio de Janeiro / RJ 

  

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

 Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Educação 

Requisitos para participar do processo 

Formação em libras. Experiência na função. Morar na zona oeste do RJ. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacikonal.com.br 

 

 

 

 

Instrutor de Inglês / Espanhol - Barueri / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Educação 

O que você irá fazer 

Ministrar aulas para alunos de todos os níveis de inglês ou espanhol. Preparar aulas 

de acordo com a metodologia da oldcastle. Participar de reuniões. Corrigir provas e 

atividades de alunos. Estudar medidas que visem melhorar os processos 

pedagógicos, em conjunto com a coordenação pedagógica. Atividades correlatas à 

função de ensinar outro idioma. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacikonal.com.br/


www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Instrutor de Robótica Educacional / Inglês - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Ser dinâmica, proativa. Ter facilidade em ministrar aulas de robótica e programação 

para crianças, jovens e adultas. Conhecimento e vivência em tecnologia ou 

hardware e que goste de ministrar aulas. Inglês avançado será um diferencial. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Diretor Escolar - Rio de Janeiro / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Educação 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Educação 

O que você irá fazer 

Executar, coordenar e supervisionar as atividades pedagógicas e administrativas da 

escola. Dirigir, administrar e zelar pelo bom funcionamento da instituição. 

Requisitos para participar do processo 

Graduação em pedagogia e/ou pós-graduação em gestão escolar. Experiência 

anterior em direção de educação básica. Informar pretensão salarial. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira 

Forma de Contratação 

www.cadernonacional.com.br 

 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


 

 

 

Inspetor Escolar - Rio de Janeiro / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Educação 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Educação 

O que você irá fazer 

Zelar e estimular a boa convivência dos alunos. Garantir a segurança dentro da 

escola. Gerenciar a entrega de materiais didáticos. Realizar a apresentação das 

dependências da escola para responsáveis e alunos. Dar                         suporte 

aos professores, coordenadores e diretores nas rotinas escolares. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira 

Trabalha aos sábados 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Pedagogo - Porto Alegre / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Educação 

O que você irá fazer 

Fazer um plano de atividades lúdicas diário. Acompanhar aula extraclasse, buscar 

na escola, cuidados e higiene, servir refeições, fazer temas e leituras, brincar. 

Requisitos para participar do processo 

Diploma em pedagogia. Vivência com crianças em pré-escola. Flexibilidade com 

horários. Disponibilidade para viajar. Disponibilidade para turno inverso férias. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 13h30min às 19h30min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


 

Assistente de Coordenação Pedagógica - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$4.501,00 - R$5.000,00 

Área de Atuação 

Administrativo, Educação 

O que você irá fazer 

Estruturar agendas e cronogramas de cursos nas modalidades presenciais, blended 

e online. Sistematizar informações e elaborar relatórios. Gerenciar a 

disponibilização de cursos, materiais didáticos e outro recurso Acompanhar as 

aulas. Fazer relatoria das aulas. Orientar pedagogicamente os alunos. Fazer 

correção de provas. Formalizar e monitorar a emissão de certificados via aval. 

Elaborar proposta técnicas de cursos internacionais e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

in company. 

Requisitos para participar do processo 

Formação superior. Conhecimento na gestão de projetos educacionais. Ter 

proficiência na língua inglesa. Conhecimento do pacote Office e aplicativos web. Ter 

boa comunicação oral e escrita, facilidade de relacionamento, empatia, pró-

atividade. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Assistente de Coordenação - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento no pacote Office. Disponibilidade de horário. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Porte da Empresa 

Grande 

http://www.cadernonacional.com.br/


www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Analista Pedagógico - Rio de Janeiro / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$2.001,00 - R$2.500,00 

Área de Atuação 

Educação 

O que você irá fazer 

Responsável pelo engajamento, acompanhamento de todo o processo e apoio da 

formação tecnológica online das turmas de professores do ensino fundamental 1 e 

2. Organizar e ministrar eventuais encontros presenciais para turmas de 

aproximadamente 25 professores de ensino fundamental 1 e 2.Verificação e 

avaliação dos testes, implementações e aplicações das ferramentas apresentadas 

pela ong recorde, nos planos de aula de cada professor. Reportar os resultados 

entre turmas, para eventuais ajustes e melhorias. 

Requisitos para participar do processo 

Formação superior. Experiência com treinamentos, monitoria e trabalho como 

educador social em escolas do ensino fundamental. Desejável habilidade em 

metodologias ativas (gamificação, ensino híbrido, sala de aula invertida, estudos de 

caso, desenvolvimento de projetos, design thinking). 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

Pessoa Jurídica, Autônomo. 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Assistente de Professor - Porto Alegre / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$3.501,00 - R$4.000,00 

Área de Atuação 

Educação 

O que você irá fazer 

Auxiliar o professor titular em sala de aula nas atividades com crianças. 

Requisitos para participar do processo 

Superior em pedagogia ou cursando semestres finais. Inglês fluente. 

O que oferecemos 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Alimentação no Local Vale Transporte Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 07h45min às 15h15min horas 

www.cadernonaciolnal.com.br  

 

 

 

 

Técnico - Desenvolvimento Infantil - Porto Alegre / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Educação, Técnicos 

O que você irá fazer 

Desenvolver ações pedagógicas com crianças de 0 a 6 anos de idade. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte Convênio Médica 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Coordenador Pedagógico - Guarulhos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Educação 

Requisitos para participar do processo 

Residir em Guarulhos. Ter disponibilidade de horário. Habilidade em pacote Office. 

Habilidade em liderança. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Convênio Médico Convênio Odontológico Plano de Carreira 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

http://www.cadernonaciolnal.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Coordenador Pedagógico - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$2.001,00 - R$2.500,00 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Auxiliar efetivamente no processo ensino aprendizagem. Criar ações pedagógicas 

que visem à satisfação e a retenção dos alunos em sala. Organizar equipes e 

realizar atendimento aos alunos. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo em pedagogia. Experiência na área educacional. Ter fácil 

acesso para o centro de vila Maria em são Paulo. 

O que oferecemos 

Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Coordenador Pedagógico - Pindamonhangaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

Comissão 

Área de Atuação 

Educação 

Requisitos para participar do processo 

Boa comunicação, organização e agilidade, flexibilidade de horários. Disposição em 

assumir responsabilidades. Capacidade de trabalhar em equipe. Habilidade em 

informática. Ensino médio completo. Experiência na função. 

O que oferecemos 

Vale Transporte 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Coordenador Pedagógico - Sorocaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$4.001,00 - R$4.500,00 

Área de Atuação 

Administrativo, Saúde 

Requisitos para participar do processo 

Formação na área educacional. Experiência nos anos finais de ensino fundamental e 

ensino médio. Bons conhecimentos em tecnologia. Experiência em liderança de 

equipe. Tenha ampla visão da área (marketing, recursos humanos, eventos). 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernoancional.com.br 

 

 

 

 

 

Professor - Inglês - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Educação 

O que você irá fazer 

Ministrar aulas em inglês online e presenciais para grupos de diferentes idades e 

em locais diversos de são Paulo. Realizar planejamento de aulas e atividades. 

Participar de reuniões pedagógicas semanais. Participar de reuniões gerais mensais. 

Requisitos para participar do processo 

Ter comunicação, organização, criatividade e vontade de aprender. Certificação na 

língua inglesa ou comprovação que possui conhecimento concreto da língua. 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernoancional.com.br/


Experiência de sala de aula formação em letras, pedagogia é um diferencial em 

destaque. Documentos em dia. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Professor - Ensino Fundamental - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Educação 

Requisitos para participar do processo 

Ser formado em pedagogia. Ter experiência no ano escolar e prática. Ter  boa 

didática de aula e dom para educar. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Coordenador Pedagógico - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$2.001,00 - R$2.500,00 

Área de Atuação 

Administrativo, Educação 

O que você irá fazer 

Compete ao coordenador auxiliar efetivamente no processo de ensino 

aprendizagem. Criar ações pedagógicas que visem à satisfação e à retenção dos 

alunos em sala. Competência coordenar equipes e realizar atendimentos aos 

alunos. 

Requisitos para participar do processo 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Experiência área educacional. Ter fácil acesso para o centro de vila Maria. Ensino 

superior em pedagogia. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Consultor Educacional - Belo Horizonte / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Educação 

O que você irá fazer 

Função de abordar clientes pelo Teleatendimento com a venda de ensino 

fundamental e médio para aquelas pessoas. 

O que oferecemos 

Vale Transporte Convênio Médico Remuneração Variável 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 18h00min horas 

www.cadernonaconal.com.br 

 

 

 

 

 

Coordenador de Curso - Eusébio / CE 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Ensino Técnico 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Educação 

Requisitos para participar do processo 

Curso técnico de enfermagem. Disponibilidade para trabalhar na unidade localizada 

no shopping Eusébio. Ensino superior em enfermagem. 

O que oferecemos 

Vale Transporte 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonaconal.com.br/


Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonaconal.com.br 

 

 

 

 

 

Professor - Educação Especial - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Educação 

Requisitos para participar do processo 

Formação em licenciatura em pedagogia com especialização em educação especial. 

Experiência em ensino fundamental com educação inclusiva, eliminando 

dificuldades de aprendizagem e fortalecendo as potencialidades. Disponibilidade 

para período integral. Ter equilíbrio emocional, assiduidade, responsabilidade, 

disciplina, colaboração, organização, comprometimento, aptidão técnica. Residir em 

campinas. Informar pretensão salarial. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Professor - Educação Infantil Bilíngue - São Bernardo do Campo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$2.001,00 - R$2.500,00 

Área de Atuação 

Educação 

O que você irá fazer 

Ensinar e cuidar de alunos na faixa de zero a seis anos. Orientar a construção do 

conhecimento. Elaborar projetos pedagógicos. Planejar ações didáticas e avaliar o 

desempenho dos alunos. Preparar material pedagógico. Organizar o trabalho. 

Mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas. 

Requisitos para participar do processo 

http://www.cadernonaconal.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Ter superior em pedagogia. Inglês fluente. Conhecimento em alfabetização. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Professor - Educação Infantil - Sorocaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Educação 

Requisitos para participar do processo 

Obrigatoriamente ter ensino superior completo em pedagogia. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Diretor Pedagógico 

 

Código da Vaga: v2258755 

Salário a combinar 

Local: Brasília 

Nível hierarquico: Diretoria 

Data da Expiração: 25/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Auxílio estacionamento 

Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição: 

Coordenar e supervisionar as atividades acadêmicas e pastorais desenvolvidas pelo 

Colégio, zelando pela qualidade dos serviços prestados e atendimento às demandas 

institucionais. 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Formação: Pedagogia 

Pós-graduação: Gestão Escolar 

Diferencial: Domínio em Metodologias Ativas 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

 

Coordenador Pedagógico 

 

Staffing 

Código da Vaga: v2260982 

Salário: R$ 5.000 

Local: Governador Valadares 

Nível hierarquico: Supervisão/ Coordenação 

Data da Expiração: 30/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição 

Empresa de Ensino Bilingue contrata Coordenador Pedagógico. 

Atividades: 

Atendimento pedagógico aos clientes parceiros 

Treinamentos das equipes pedagógicas 

Assistir aulas 

Dar feedback para professores que utilizam nossa metodologia 

Reuniões pedagógicas 

Checagem da aplicação da metodologia de ensino 

Requisitos: 

Formação em Letras, Tradução ou Pedagogia (pode ser outra graduação, porém 

com 

experiência em Coordenação Pedagógica) 

Possuir carro próprio 

Excelente relacionamento interpessoal 

Experiência em Coordenação Pedagógica 

Disponibilidade para viagens 

Inglês Fluente (nível C1) 

Remuneração + VT ou reembolso por KM +Vale alimentação e Assistência Médica 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Diretor Executivo Pedagógico 

 

Código da Vaga: v2260401 

 Quantidade da Vaga: duas 

Salário a combinar 

Local: Belo Horizonte 

Nível hierarquico: Diretoria 

Data da Expiração: 30/09/2021 

Benefícios 

http://www.vagas.com.br/
http://www.vagas.com.br/


Descrição 

Assistência médica 

Auxílio estacionamento 

Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição: 

Dirigir as atividades acadêmicas e executivas  desenvolvidas pela escola, zelando 

pela qualidade dos serviços prestados e atendimento às demandas institucionais. 

Formação: Superior completo Pedagogia 

Pós-graduação: Gestão Escolar 

Diferencial: Domínio em Metodologias Ativas 

Necessário experiência na função. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

 

Diretor (a) de Escola Infantil 

 

Código da Vaga: v2259927 

Quantidade da Vaga: cinco 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Supervisão/ Coordenação 

Data da Expiração: 29/09/2021  

Descrição: 

     Quem somos? 

Somos um grupo escolar com modelo pedagógico sócio construtivista, que valoriza 

e incentiva o protagonismo e autonomia da criança, em que ela tenha um processo 

de aprendizagem ativo-reflexivo. Valorizamos o brincar e o quanto ele pode ser 

uma forte ferramenta se ensino se bem mediada pelas professoras. Tudo isso é 

adequado de acordo com os potenciais de aprendizagem para cada faixa etária. 

Diretor(a) de Educação Infantil 

Principais responsabilidades: 

Será Responsável pela direção integral de uma escola com alunos de 0 a 5 anos, 

atuando com: 

· Liderança e supervisão de equipe, garantindo o cumprimento de diretrizes e 

processos; 

· Oferecer e incentivar oportunidades de crescimento e aprendizagem da equipe; 

· Garantir a correta execução dos processos e protocolos da escola; 

· Garantir que o planejamento e a execução das atividades pedagógicas sejam 

realizados corretamente; 

· Fazer a gestão administrativa e financeira da Escola, supervisão de equipe e 

atingimento de metas. 

Pré-requisitos: 

· Formação superior completa em Pedagogia com Pós-Graduação completa; 

· Conhecimentos em gestão de pessoas e gestão escolar; 

· Experiência prévia em posições de liderança em Educação Infantil, como 

Coordenador(a) Pedagógica, Diretor(a) Pedagógica ou Diretor(a) de Escola. 

Temos oportunidades em diversas cidades! 

Localidades: Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Santos, São José dos 

Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, Piracicaba - SP  

Regime de Contratação: CLT 

Remuneração: Compatível com o mercado.                                                                    

Disponibilidade para trabalhar em horário integral. 

http://www.vagas.com.br/
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Professor de Educação Infantil (PEI) 

 

Código da Vaga: v2256980 

A vaga encerra em 21 dias! 

Quantidade da Vaz 10 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 22/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Refeitório 

Vale-transporte 

Descrição 

Principais Atividades: 

Participar da elaboração, implementação e avaliação do projeto político-pedagógico 

da unidade educacional; 

Planejar e desenvolver atividades pedagógicas compatíveis com a idade escolar da 

criança 

 Participar das reciclagens e outras modalidades de formação; 

Atender as necessidades das crianças, levando em conta suas individualidades; 

Zelar pelos pertences das crianças; 

Preparar o planejamento mensal/semanal, respeitando o cronograma; 

Acompanhar as crianças em todas as atividades e necessidades; 

Participar dos eventos realizados no CEI; 

Ser mediador de todas as ações com as crianças; 

Zelar pelo ambiente como um todo; 

 Manter um bom diálogo com os pais; 

 Participar de reuniões de pais quando necessário; 

 Executar outras tarefas correlatas à área. 

Requisitos: 

Ensino Superior Completo em Pedagogia. 

Salário compatível com mercado + Benefícios 

Empresa 

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar é uma 

entidade filantrópica, sem fins lucrativos, reconhecida como uma das maiores 

instituições em gestão de serviços de saúde e administração hospitalar do País. 

Com 50 anos de existência, nossas atividades são dedicadas à saúde, à educação 

infantil e à assistência social. Promovemos e valorizamos a diversidade, a igualdade 

de direitos e de oportunidades, o respeito e o bem-estar entre os colaboradores. 

CONHEÇA NOSSAS OPORTUNIDADES 

Estamos contratando profissionais com deficiência em todas as unidades Pró-

Saúde. 

www.vagas.com.br 
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ENGENHARIA 
 

 

 

Coordenador de Obras Sênior - Rio de Janeiro / RJ 

  

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

 Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

O que você irá fazer 

Coordenação de obras residenciais com fundação em estacas hélice contínuas, 

contenções em estacas secantes e estrutura em concreto armado. Coordenação do 

planejamento físico e financeiro da obra e logística de canteiro. Liderança da equipe 

de obra. 

Requisitos para participar do processo 

Formação completa em engenharia civil. Sólida experiência em coordenação de 

obras e processos executivos. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Engenheiro Civil - Belo Horizonte / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

O que você irá fazer 

Realizar gestão de contratos de obras de construção civil (corporativas e 

comerciais). Acompanhar cronograma físico e financeiro de cada contrato. Elaborar 

orçamentos e realizar levantamento quantitativo de equipamentos, materiais e 

serviços. Realizar planejamento e coordenação da execução de obras. Coordenar as 

atividades das equipes na construção civil. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Refeição Vale Transporte Assistência Farmacêutica Convênio 

Médico Convênio Odontológico 

http://www.cadernonacional.com.br/


Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Engenheiro Civil - Betim / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

O que você irá fazer 

Coordenar a execução de obras de construção pesada, mobilização, 

acompanhamento, medição, reunião com clientes e fornecedores, gestão de 

equipes e ter a responsabilidade total nas obras. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em obras de construção pesada. Graduado em engenharia civil. 

Experiência comprovada em obras de construção pesada (pavimentação, 

terraplenagem e drenagem). 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Engenheiro Civil - Contagem / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

O que você irá fazer 

Coordenar a execução de obras de construção pesada, mobilização, 

acompanhamento, medição, reunião com clientes e fornecedores, gestão de 

equipes e ter a responsabilidade total nas obras. 

Requisitos para participar do processo 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Graduado em engenharia civil. Experiência comprovada em obras de construção 

pesada (pavimentação, terraplenagem e drenagem). 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Engenheiro Eletricista - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

O que você irá fazer 

Responsável pelo relacionamento com os setores envolvidos nos projetos de ações 

corretivas e preventivas. Análise técnica da topologia do sistema elétrico, análise de 

documentos. Consultoria e desenvolvimento de projetos de instalações elétricas 

prediais. Elaboração de documentos: plano de ação, relatório técnico, laudo. 

Requisitos para participar do processo 

Graduação superior completa em engenharia elétrica. CREA ativo. Excel avançado. 

Vivência com gestão de manutenção corretiva e preventiva em sistemas elétricos. 

Conhecimento de especificações, desenhos, técnicas de execução e recursos. 

Necessários para possibilitar a construção, montagem, funcionamento, manutenção 

e reparo de instalações. Diferencial possuir experiência na área de 

telecomunicações e conhecimento de protocolos de compartilhamento de poste 

junto à companhia de energia. Desejável possui experiência com liderança de 

equipes. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.colm.br 

 

 

 

 

 

Engenheiro Eletricista - Taubaté / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

http://www.cadernonacional.com.br/
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A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo. 6 meses de experiência. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Arquiteto - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

O que você irá fazer 

Atendimento ao cliente, análise crítica, retificação de medidas, estudos de 

viabilidade, leitura e compreensão de legislações vigentes, plantas e desenhos 

técnicos. Organização de pastas e projetos, elaboração de projetos residenciais, 

comerciais, e de interiores, compatibilizar projetos. Noções de recursos técnicos da 

área, utilização de softwares, gerenciamento de atividades e realização de reuniões. 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimentos em matemática, portugueses. Conhecimentos de desenho. Ter 

noção espacial e capacidade de trabalhar em equipe. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Técnico - Edificações - Extrema / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Engenharia, Técnicos 

Requisitos para participar do processo 

Experiência comprovada em levantamentos quantitativos, emissão de solicitações e 

acompanhamento de serviços em campo. Vivência em obras de galpões logísticos, 

industriais. Disponibilidade de mudanças. Informar pretensão salarial. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Edificações - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Ensino Técnico 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

O que você irá fazer 

Leitura e interpretação de projetos. Levantamento de materiais, mdo e 

equipamentos necessários para a execução dos serviços. Analisa a compra de 

produtos técnicos, equipamentos, matérias primas e serviços, realiza cotação com 

fornecedores e as equaliza. Acompanha o fluxo de entrega para cumprimento de 

todas as condições negociadas conforme processo da empresa. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência anterior de 6 meses nas rotinas. Curso técnico em edificações ou 

engenharia (civil mecânica ou elétrica). 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente de Engenharia Júnior - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

http://www.cadernonacional.com.br/
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A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

O que você irá fazer 

Elaborar relatórios de inspeção. Atender prazos de emissão de documentos. 

Preparar e enviar documentos. Confeccionar placas e etiquetas técnicas. Alimentar 

planilhas de controle interno. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior cursando em engenharia mecânica. Residir em são José. 

Conhecimento em nr 13 é desejável. Pacote Office avançado. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente de Engenharia de Sistemas - Indaiatuba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

O que você irá fazer 

Realizar auditorias e monitorar a desempenho do sistema e aplicação. 

Requisitos para participar do processo 

Cursando superior em engenharia elétrica, mecânica, análise de sistemas, ciência 

da computação e correlatas. Vivência a suporte em sistemas operacionais, 

desenvolvendo técnicas de programação e aplicações. Possuir conhecimentos em 

linguagens de programações (visual basic, javascript, php, python, HTML), banco 

de dados (mysql ou SQL), sistemas (Windows Server, FTP, iis), entre outros. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Analista / Assistente de Engenharia - Taubaté / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

O que você irá fazer 

Atuar auxiliando na área da qualidade. 

Requisitos para participar do processo 

Ter cursado ou estar cursando engenharia. Experiência com apqp e ppap. 

Conhecimento na elaboração de cronogramas, acompanhamento de projetos. 

Experiência no segmento plástico desejável. Ter conhecimento básico de planilha de 

custos desejável. Ter mobilidade nos softwares Microsiga, elaboração de estruturas 

de produto e cadastros. Ter conhecimento básico de CAD solidworks. 

Disponibilidade de horário. Residir em pinda/taubaté / Tremembé (candidatos de 

outra cidade, devem ter condução própria). 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Gerente de Engenharia de Produtos - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Engenharia 

Requisitos para participar do processo 

Superior completo engenharia elétrica ou mecatrônica. Inglês avançado. Vivência 

no mercado de energia solar fotovoltaica. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Projetista Civil - Araucária / PR 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

O que você irá fazer 

Desenvolver e definir estruturas em concreto armado, para posterior execução de 

desenhos de ou line ou detalhamentos para fabricação. Demonstrar capacidade 

para compatibilizar e realizar interfaces com projetos multidisciplinares, 

levantamento quantitativos, levantamento de campo. Dar suporte técnico aos 

desenhistas e desenhistas projetistas na verificação dos desenhos. Executar 

modelagem no pdms. Controlar a evolução do projeto junto ao cronograma e 

atualizar o coordenador do projeto sobre andamento. Calcular estruturas simples e 

complexas de pequeno e grande porte. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino técnico em edificações ou superior cursando. Experiência comprovada em 

projetos para plantas industriais. Conhecimento em projetos de papel e celulose 

será considerado um diferencial. Disponibilidade para trabalhar em araucária. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Projetista Civil - Curitiba / PR 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Ensino Técnico 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em projetos de geometria e terraplanagem utilizando o software civil 3 

d. Mandatório vivência software civil 3d. Disponibilidade para atuar ou morar em 

Curitiba. Ensino técnico completo na área. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Engenheiro Calculista - Brasília / DF 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo em engenharia civil, mecânica ou de produção. 

Experiência com cálculo de estrutura metálica. Bom conhecimento no software 

tekla. Conhecimento no pacote Office. Relacionamento interpessoal. Boa 

comunicação. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Engenheiro de Obras Pleno - Rio de Janeiro / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em campo e com obras residenciais de altíssimo padrão. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Engenheiro da Produção - Colombo / PR 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em indústria têxtil. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Engenheiro de Planejamento / Controle - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia 

Requisitos para participar do processo 

Formação em engenharia civil. Experiência na área de planejamento e controle em 

obras prediais ou residenciais. Conhecimento intermediário ou avançado em excele 

ms Project. Ter boa comunicação e raciocínio para conduzir. Experiência com a 

ideologia lean. Possuir veicula próprio. Carteira nacional de habilitação. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

Pessoa Jurídica 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Assistente de Engenharia 

 

Temac Engenharia 

Código da Vaga: v2238756 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 19/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Empresa 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

Atendimento ao Cliente e Fornecedor presencial, telefônico e via e-mail; 

Auxiliar o Engenheiro no acompanhamento de Obra;  

Elaboração de relatórios e cronogramas;  

Controle de estoque (material/ equipamento);  

Elaboração de cotações e orçamentos; 

Compra de material;  

Locação de equipamentos;  

Elaboração de contrato e controles de documentos de prestadores serviço;  

Lançamentos de NF no sistema;  

Controle de documentos administrativos dos colaboradores;  

Conhecimento em ERP.  

Outros requisitos: 

Necessário boa/sólida experiência na área de compras; 

Boa comunicação verbal e escrita; 

Conhecimento em ERP e Excel;  

Cursando: Engenharia civil e Produção / Ciências da Computação/ Arquitetura / 

Administração Empresas. 

Empresa 

Empresa especializada em Manutenção e Reformas Prediais em Condomínios 

Residenciais e Comerciais. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Engenharia Sr 

 

Arauco do Brasil 

Código da Vaga: v2249737 

Salário a combinar 

Local: Piên 

Nível hierarquico: Sênior 

Data da Expiração: 08/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio fretado 

Café da manhã 

Cesta de natal 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Seguro de vida 

Descrição: 

Realizar estudos dos projetos de investimento, analisando viabilidade técnica, 

prazos e custos, bem como, elaborar escopo para aprovação e aceite técnico das 

áreas envolvidas. 

Implantar projetos de pequeno e médio porte, coordenando equipes e trabalhos 

multidisciplinares, afim de acompanhar e garantir a implantação dentro das 

premissas de custo, prazo e qualidade. 

http://www.vagas.com.br/


Acompanhar a execução das obras, assegurando o cumprimento do escopo, normas 

de segurança e políticas da Empresa, elaborar plano de execução e cronograma de 

atividades. 

Preencher documentos e formulário de investimento, dos projetos de Engenharia, 

para a aprovação das verbas. 

Atualizar periodicamente ferramentas de acompanhamento de custos dos projetos 

de responsabilidade da Engenharia, com o objetivo de manter controle dos 

investimentos. 

Elaborar as requisições de compra dos investimentos de Engenharia e contratação 

de materiais e fornecedores e enviar à área de Materiais para as negociações. 

Elaborar escopo de fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra para a 

execução dos projetos, bem como, fazer a equalização técnica e acompanhar e 

subsidiar as tomadas de decisões no comissionamento e start-up dos projetos. 

Idiomas: 

Espanhol - Nível Intermediário 

Outros requisitos: 

Ensino Superior Completo, tecnólogo ou engenharia em elétrica, mecânica, 

mecatrônica ou áreas afins. 

Conhecimento do sistema SAP (módulo PM) e pacote office. 

Espanhol Intermediário. 

Conhecimento da ferramenta MS Project e Autocad. 

Disponibilidade de residir na região da cidade de Piên. 

Necessário experiência com projetos e interpretação de desenho técnico. 

Empresa 

Somos uma Companhia global e diversificada pertencentes a indústria florestal. 

Com o nosso trabalho e inovação, desenvolvemos produtos renováveis através do 

negócio florestal, celulose, madeiras, painéis e energia limpa e renovável. 

Possuímos mais de 4.120 clientes em 5 continentes, 1,7 milhões de hectares de 

patrimônio florestal na América do Sul, instalações produtivas em 10 países e mais 

de 15 mil trabalhadores guiados por uma visão e valores comuns. 

Quer fazer parte do nosso time? Então, se inscreva em nossa oportunidade. 

Todas as nossas oportunidades são destinadas para pessoas com ou sem 

deficiência. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista Engenharia de Rede 

 

Gi Group Brasil 

Código da Vaga: v2250600 

Salário: R$ 3.900 a R$ 4.100 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data Expiração: 09/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Previdência privada 

Seguro de vida 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

http://www.vagas.com.br/


Descrição: 

ANALISTA ENGENHARIA DE REDE  

Tipo de contratação: Efetiva. 

Salário: R$4093,00 

Benefícios: Vale Transporte Vale Refeição – R$35,02 ao dia, Assistência Médica – 

Bradesco Saúde, Assistência Odontológica – Odontoprev, Seguro de vida Metlife, 

Previdência Privada, PPR, Descontos de 30% nos serviços Claro 

Horário: 9h as 18h, segunda a sexta 

Superior Completo/Cursando, Especialista na ferramenta Gerência de Planta 

(OSP/ISP), Excel Avançado, AutoCAD, Experiência com banco de dados SQL, 

Telecomunicações (projetos de redes metálica e optica), Sistemas Operacionais, 

Conhecimento em gestão de processos. 

Atuação em relatórios, banco de dados e inventário de redes 

Empresa 

Multinacional Italiana no segmento de RH. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista/Engenheiro Manufatura 

 

CNH Industrial 

Código da Vaga: v2250113 

Salário a combinar 

Local: Minas Gerais 

Nível hierarquico: Sênior 

Data da Expiração: 09/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio farmácia 

Cesta básica 

Cesta de natal 

Consignado 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Previdência privada 

Programa de remuneração variável 

Programa de treinamentos 

Restaurante interno 

Seguro de vida 

Vale-transporte 

Descrição: 

Pré-requisitos 

Formação em Engenharia em mecânica ou Metalúrgica; 

Especialização em processos de soldagem; 

Amplo conhecimento de processos de soldagem por arco elétrico; 

Conhecimento de equipamentos de Soldagem; 

Conhecimento das normas NR’s 12; AWS D1. 1 e D14.3; 

Desejáveis conhecimentos de programação de robôs de solda; 

Experiência em Engenharia industrial / Manufatura; 

Conhecimento em Leitura e interpretação de desenho técnico (mecânico + 

simbologia de solda); 

Inglês Intermediário; 

http://www.vagas.com.br/


Principais atividades: 

Desenvolver processos de soldagem para novos produtos e aprimorar os processos 

correntes; 

Representar a Engenharia de Manufatura junto à fábrica e demais departamentos 

na área industrial; 

Atuar em conjunto com as áreas produtivas e à Engenharia de Segurança do 

Trabalho para melhorar as condições de Segurança nos processos de soldagem; 

Especificar / dimensionar sistemas e equipamentos de movimentação e manuseio 

de materiais; 

Validar projetos de ferramentais; 

Elaborar PFMEA’s nos processo de soldagem; 

Desenvolver novas tecnologias de processo, buscar inovação dos processos; 

Participar e propor junto à supervisão projetos de investimento prioritários e 

oportunidades de redução de custo nos processos de soldagem; 

Garantir a introdução conforme calendarização dos projetos de investimentos 

aprovados; 

Gerenciar o fluxo de modificações do produto, junto às áreas de afins; 

Desenvolver projetos de melhoria visando redução de custos e aumento de 

produtividade nos postos de trabalho; 

Acompanhar os processos de ajustes e calibração de ferramentais de solda; 

Manter atualizada toda a documentação de processo de fabricação de soldagem, 

SOP’s, Instruções de Trabalho, EPS’s, Planos de controle, etc.; 

Acompanhar processos de qualificação de EPS’s e soldadores; 

Elaborar escopos técnicos de desenvolvimento de novos equipamentos destinados 

aos processos de soldagem, validando entre a área internas; 

Aprovação técnica de fornecedores de insumos e equipamentos para soldagem; 

Idiomas: 

Inglês - Nível Intermediário 

Outros requisitos: 

Habilidade para desenvolver atividades no chão-de-fábrica; 

Domínio do pacote Office, com Excel mínimo intermediário; 

Habilidade em Auto CAD e Software 3D; 

Conhecimento de cálculo e dimensionamento de sistemas de movimentação; 

Empresa 

Globalmente, somos mais de 64.000 pessoas com algo que nos une e nos 

impulsiona a todos: nossos valores. Paixão, espírito empreendedor, espírito de 

equipe e excelência. Graças a esses valores, tornamos nossa visão uma realidade: 

ser o parceiro de escolha para alimentar, construir e conectar o mundo por meio de 

nossas marcas Case IH, New Holland, Case CE, New Holland CE, Iveco e FPT, 

orientadas por nosso objetivo: promover transformação sustentável. 

Nossa cultura é focada no cliente e, em cada área da organização, trabalhamos 

diariamente para que eles tenham a melhor experiência em sua interação com a 

empresa. 

De mãos dadas com a CNH Industrial Capital, oferecemos produtos e serviços 

financeiros para os setores agrícola, de construção e de transporte, favorecendo o 

atendimento de quem busca continuar crescendo. 

Acreditamos que um ambiente diversificado e inclusivo impulsiona a inovação e 

torna a CNH Industrial mais completa. É por isso que estamos comprometidos em 

contratar talentos diversificados para oportunidades de diversos níveis, 

direcionando esforços de desenvolvimento para aumentar a representatividade por 

toda a organização. 

Na CNH Industrial, não discriminamos com base em raça, religião, cor, sexo, idade, 

deficiência física ou mental não incapacitante, nacionalidade, orientação sexual, 

identidade ou expressão de gênero ou por qualquer outro motivo. #somosmulti 

Quer fazer parte desse time? 

 “Para a CNH Industrial, diferente é quem faz a diferença”. 

www.vagas.com.br 

http://www.vagas.com.br/


 

 

 

 

 

Auxiliar de Engenharia Civil Resende 

 

MRV&CO 

Código da Vaga: v2252019 

Salário a combinar 

Local: Resende 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 12/09/2021 

Empresa 

Descrição: 

Como será o seu dia a dia: 

Acompanhar as atividades de produção; 

Registrar os dados relativos aos serviços executados nas obras; 

Controlar e apurar horas trabalhadas, licenças e faltas; 

Fiscalizar e organizar documentação dos empreiteiros; 

Levantar informações para atender a fiscalização nas obras; 

Analisar métodos e práticas de gerenciamento de custos; 

Analisar a definição das frentes de trabalho e alocação da equipe; 

Analisar o fluxo de caixa - construção. 

O que esperamos de você: 

Graduação em Engenharia Civil em curso (entre o oito e 10 período) ou concluída; 

Conhecimento Pacote Office 

Competências desejáveis: 

Vivência anterior em obras civis será um diferencial. 

Quais serão os seus principais desafios? 

Apoiar o RT da obra nas atividades de gestão; 

Apoiar na gestão da obra; 

Apoiar na gestão da equipe de trabalho. 

O que você terá? 

Salário compatível com o mercado; 

Assistência Médica; 

Assistência Odontológica; 

Vale Refeição ou Alimentação; 

Participação nos Lucros e Resultados; 

Previdência Privada; 

Programa de incentivo à prática de atividades físicas. 

Está dentro do perfil? Candidate-se e venha fazer parte do nosso time!  

Empresa 

Venha crescer conosco! 

Construir a casa própria do brasileiro é a maior vocação da companhia e por meio 

dos seus 25 mil colaboradores, a MRV já transformou a vida de mais de um milhão 

de pessoas. 

Hoje, somos a maior construtora do país e um em cada 200 brasileiros mora em 

um MRV. Essa trajetória de sucesso só é possível porque somos um time 

comprometido com a realização do sonho da casa própria e com a melhoria da 

qualidade de vida das comunidades onde atuamos. Somos pautados por valores 

dos quais não abrimos mão: trabalhamos com ética e transparência, pensamos 

como o cliente, dividimos o sucesso e prezamos pela sustentabilidade e geração de 

valor para os acionistas. 

Nós, da MRV&CO, trabalhamos para construir um ambiente diverso e inclusivo. Na 

nossa casa, tem espaço para todos os mundos. 

Quer fazer parte dessa história? Venha integrar o nosso time de realizadores! 



www.vagas.com.br 

 

 

 

 

INDÚSTRIA 
 

 

 

 

Comprador - Taubaté / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Indústria 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Indústria, Suprimentos / Logística. 

Requisitos para participar do processo 

Disponibilidade para atuar em Taubaté/SP. Experiência em compra de matéria 

prima. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Comprador Técnico - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Suprimentos / Logística 

O que você irá fazer 

Compras de itens produtivos e não produtivos em mercado nacional e/ou 

importado, verificando especificações, conferindo demandas e prazos de entrega, 

cotações de preços, e qualidade. Realizar a compra de dispositivos, ferramentas e 

protótipos conforme solicitação da engenharia e área comercial. Dentre outras 

atividades do setor. 

Requisitos para participar do processo 

Formação em engenharia. Conhecimento em usinagem. Inglês avançado. 

Conhecimento em pacote Office. Conhecimento em ISO 9001. Noções de processos 

de produção e custos industriais. Usuário de sistema integrado. Leitura de desenho 

técnico. Conhecimento de ferramentas da qualidade (femea apqp, riai, 6sgma). 

Informações Adicionais 

http://www.vagas.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.caderfnonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Manutenção de Máquinas - Sorocaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Ensino Técnico 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Ensino técnico completo em mecânica, mecatrônica ou automação. Pacote Office 

básico. Experiência com manutenção corretiva e preventiva. Conhecimento em 

ferramentas para ajustes em partes mecânica, pneumática, eletroeletrônica 

(sensores), instrumentos de medição como paquímetro, micrômetro e relógio 

comprador. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Porte da Empresa 

Multinacional 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Auxiliar de Produção - Nova Iguaçu / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Primeiro Grau 

Segmento 

Indústria 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Indústria, Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Não há necessidade de experiência. Ensino fundamental completo. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

2 

Jornada 

http://www.caderfnonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Produção Júnior - Fortaleza / CE 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Indústria 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Indústria, Operacional 

O que você irá fazer 

Realizar preparações de proteínas. Realizar porcionamentos de produtos. Manter a 

organização e limpeza do setor. Entre outras atividades pertinentes ao cargo. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio completo. Desejável experiência na função. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Auxílio Combustível Convênio Médico Bonificação Plano de 

Carreira 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 14h00min às 21h50min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Supervisor de Usinagem - Itupeva / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Indústria 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia, Indústria 

O que você irá fazer 

Rotinas de supervisão de fábrica e reporte direto ao gerente industrial da fábrica. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo em engenharia de produção, engenharia correlata ou 

curso técnico. Residir em Itupeva, Jundiaí, várzea paulista, campo limpo paulista, 

vinhedo, valinhos, Louveira, Indaiatuba e região. Experiência em processos de 

usinagem. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Encarregado Produção / Usinagem - Valinhos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Atuar na liderança da equipe e programação, trabalhando com torno CNC, 

Mandrilhadoras, torno mecânico. Ajustagem e montagem e programação, separa 

materiais da fabricados fazendo a preparação da fabricação. 

Requisitos para participar do processo 

Experiencia em liderança de usinagem, encarregado e supervisor, acompanhando o 

processo de fabricação. Experiência em operação de torno CNC e centro de 

usinagem. Experiencia instrumentos de medição e leitura e interpretação de 

desenho mecânico. Morar em valinhos, Louveira e vinhedo. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Supervisor de Ferramentaria - Pindamonhangaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Indústria 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia, Indústria 

O que você irá fazer 

Moldes plásticos. Coordenar o setor ferramentaria e distribui atividades de 

manutenção preventiva e corretiva de acordo com os pedidos de reparos. Construir 

e desenvolver ferramentas e dispositivos de usinagem, estampos de corte, dobra 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


repuxo e corte fino, moldes de sopro, de injeção e Eletroerosão, modelos de moldes 

metálicos para fundição. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo em engenharia de produção. Experiência mínimo 5 anos 

de experiência como líder ou encarregado de ferramentaria. Curso na área de 

ferramentaria. Experiência com injetora e moldes plásticos será um diferencial. 

Residir em Pindamonhangaba ou cidades vizinhas. Informar pretensão salarial. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Assistência Farmacêutica Convênio Odontológico PLR 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 07h30min às 17h20min horas 

www.cadernonaciolnal.com.br 

 

 

 

 

 

Supervisor de Produção - Fortaleza / CE 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Ensino Técnico 

Segmento 

Indústria 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Indústria 

O que você irá fazer 

Acompanhar rotinas de trabalho de produção de alimentos no setor. Desenvolver 

planejamento de produção dos produtos de fábrica junto a gerente do setor. 

Supervisionar as atividades e acompanhar os rendimentos e execução das receitas. 

Fazer escalas de limpeza/organização e acompanhar a realização por parte dos 

colaboradores. 

Requisitos para participar do processo 

Formação na área de alimentos e afins técnico em nutrição, tecnólogo de 

alimentos, técnico de alimentos, gastronomia, nutrição. Ter domínio de pacotes 

Office. Ter cursos na área de boas práticas de manipulação e fabricação será um 

diferencial. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Auxílio Combustível Convênio Médico Convênio Odontológico 

Bonificação Plano de Carreira 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 14h00min às 21h50min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Auxiliar de Produção Têxtil - Fortaleza / CE 

 

http://www.cadernonaciolnal.com.br/
http://www.cadernonacional.com.brf/


Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Movimentar ordem de produção no sistema. Fazer checklist no almoxarifado e a 

locação de aviamentos na o.p. Atender solicitações dos supervisores, tais como 

receber cabeças de série. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio completo. 01ano de experiência na função. Excel básico. Facilidade 

com números e operacionalizar sistemas. Experiência no setor têxtil e em sistema 

de controles será um diferencial. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Assistência Farmacêutica Convênio Médico Convênio 

Odontológico Outros 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Operador de CNC - Caucaia / CE 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Ensino Técnico 

Segmento 

Indústria 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Indústria, Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Ensino técnico completo. Experiência em máquinas de usinagem CNC. 

Conhecimentos em leitura e interpretação de desenho técnico. Excel básico. 

Disponibilidade de turnos. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 
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Ferramenteiro - Fortaleza / CE 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Manutenção de ferramentas injeção termoplástica. Manutenção de ferramentas 

fundição. Usinagem de peças em geral (torno e fresa). 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio completo. Curso de formação em operador de fresadora CNC. 

Conhecimento em metrologia. Manuseio de equipamento de medição. Desejável 

saber operar máquina fresadora e torno convencional. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Ferramenteiro de Moldes Plásticos - Guarulhos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

Comissão 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Atuar com construção e manutenção de moldes, fechamento, máquinas operatrizes, 

montagem e desmontagem, trabalho em bancada, ajustes com o chicotinho. 

Requisitos para participar do processo 

Morar fácil acesso a Bonsucesso Guarulhos. Disponibilidade de horário. Ter atuado 

com máquinas injetoras será um diferencial. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Convênio Médico PLR Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 
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Auxiliar de Embalagem - Rio de Janeiro / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Indústria 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Indústria, Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio completo ou cursando. Não há necessidade de experiência. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

2 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Gerente de Fábrica - Jacareí / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Indústria 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Indústria 

Requisitos para participar do processo 

Experiência na função de gerente em empresas no ramo químico ou alimentício. 

Disponibilidade de horário. Experiência na função. 

O que oferecemos 

Auxílio Combustível Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Analista de Exportação 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Coordenar, programar e acompanhar os processos de produção. Liderar operadores 

em chão de fabrica. Analisar e avaliar os planejamentos de fabricação, assim como 

o planejamento de compras de matéria prima. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência com produtos químicos. Ensino superior completo. Disponibilidade de 

horário. Experiência com produtos químicos. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Especialista de Qualidade de Fornecedores 

 

CNH Industrial 

Código da Vaga: v2248049 

Salário a combinar 

Local: Curitiba 

Nível hierarquico: Sênior 

Data da Expiração: 04/09/2021  

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Auxílio estacionamento 

Auxílio farmácia 

Auxílio fretado 

Cesta de natal 

Desconto em produtos 

Horário flexível 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Previdência privada 

Programa de remuneração variável 

Programa de treinamentos 

Refeitório 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Descrição: 

Especialista de Qualidade de Fornecedores para área de Engenharia Mecânica 

Profissional irá atuar como Focal Point na planta de Curitiba, coordenando e 

monitorando as demandas repassadas aos especialistas que vão a campo; 

Atuação e foco com Gestão de projetos; 

http://www.cadernonacional.com.br/


Aplicação e Gestão de Metodologias e Ferramentas de Qualidade; 

Experiência com plataformas; 

Idiomas: 

Inglês - Nível Avançado 

Outros requisitos: 

Noção de engenharia, leitura, interpretação de desenho e especificações técnicas; 

Vivência na indústria automobilística, preferencialmente com atuação no segmento 

agrícola. 

Conhecer regras e procedimentos do setor automotivo; 

Empresa 

Globalmente, somos mais de 64.000 pessoas com algo que nos une e nos 

impulsiona a todos: nossos valores. Paixão, espírito empreendedor, espírito de 

equipe e excelência. Graças a esses valores, tornamos nossa visão uma realidade: 

ser o parceiro de escolha para alimentar, construir e conectar o mundo por meio de 

nossas marcas Case IH, New Holland, Case CE, New Holland CE, Iveco e FPT, 

orientadas por nosso objetivo: promover transformação sustentável. 

Nossa cultura é focada no cliente e, em cada área da organização, trabalhamos 

diariamente para que eles tenham a melhor experiência em sua interação com a 

empresa. 

De mãos dadas com a CNH Industrial Capital, oferecemos produtos e serviços 

financeiros para os setores agrícola, de construção e de transporte, favorecendo o 

atendimento de quem busca continuar crescendo. 

Acreditamos que um ambiente diversificado e inclusivo impulsiona a inovação e 

torna a CNH Industrial mais completa. É por isso que estamos comprometidos em 

contratar talentos diversificados para oportunidades de diversos níveis, 

direcionando esforços de desenvolvimento para aumentar a representatividade por 

toda a organização. 

Na CNH Industrial, não discriminamos com base em raça, religião, cor, sexo, idade, 

deficiência física ou mental não incapacitante, nacionalidade, orientação sexual, 

identidade ou expressão de gênero ou por qualquer outro motivo. #somosmulti 

Quer fazer parte desse time? 

 “Para a CNH Industrial, diferente é quem faz a diferença”. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Analista Manutençao Pl 

 

Tereos 

Código da Vaga: v2252620 

Salário a combinar 

Local: Olímpia 

Nível hierarquico: Pleno 

Data da Expiração: 14/09/2021 

Empresa 

Descrição: 

Que desafio tem para você? 

Estamos em busca de um ANALISTA MANUTENÇÃO PL para atuar no nosso time de 

Confiabilidade. 

Quais as responsabilidades? 

Monitorar os gastos de manutenção agroindustrial de Opex e Capex; 

Criar controles e acompanhar gastos e orçamento de manutenção Agroindustrial; 

Criar e monitorar controles e Indicadores da Área de manutenção Agroindustrial, 

controles de Pneus, Lubrificantes (Indústria e Automotiva), Combustível; 

Controle de Ativos e cadastros, e documentação de Frota; 

http://www.vagas.com.br/


Elaborar e controlar requisições de materiais e serviços de Terceiro na Manutenção 

Agroindustrial 

Elaborar dashboard, relatórios de manutenção e divulgações; 

Quais os requisitos? 

Ensino superior completo nas áreas de engenharia, administração e ciências 

contábeis; 

Desejável conhecimento em PCM; 

Desejável conhecimento nas ferramentas do Pacote Office (Excel Avançado, Power 

Point, Power BI e MSProject), e SAP/PM. 

Conhecimentos em manutenção de equipamentos industriais e automotivos, gestão 

de ativos, controles de orçamentos e conhecimento na gestão de custos. 

Qual localidade? 

Olímpia/SP 

Outros requisitos: 

Trabalho em Equipe, Proatividade. 

Empresa 

Quem é? 

O Grupo Tereos é o 2º maior produtor mundial de açúcar, o 1ª na Europa, e o 3ª 

maior produtor de amido no mercado europeu, com 12 mil produtores cooperados. 

Além disso, possui 49 unidades industriais distribuídas em 16 países, com 23 mil 

colaboradores no mundo, sendo que mais de nove mil atuam no Brasil. 

No país, é detentora da marca Açúcar Guarani, voltada para o varejo, e produtora 

de etanol e energia elétrica, a partir da cogeração do bagaço de cana-de-açúcar. 

Possui sete unidades de processamento de açúcar e etanol (Andrade, Cruz Alta, 

São José, Severínia, Mandu, Tanabi e Vertente), duas refinarias (Cruz Alta e 

Andrade), e a unidade da Tereos Amido & Adoçantes Brasil, localizada em Palmital 

(SP), responsável pela fabricação de produtos derivados de milho e mandioca. 

A companhia está sempre inovando para trazer produtos e soluções nas áreas de 

alimentação e energia de forma sustentável e que atendam às necessidades 

industriais e alimentares do mundo. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Auditor Interno Junior em Ponta Grossa / PR 

 

Staffing 

Código da Vaga: v2249246 

Salário a combinar 

Local: Ponta Grossa 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 07/09/2021 

Descrição 

Sobre a empresa: "Makita - Somos fabricantes de ferramentas a bateria, elétrica e 

a combustão. Nossa fábrica está localizada em Ponta Grossa-PR, possuímos um 

escritório comercial e centro de distribuição em São Bernardo do Campo - SP, mais 

oito filiais para atendimento personalizado aos nossos clientes e uma ampla rede 

autorizada com mais de 5.000 revendas e cerca de 950 assistências técnicas 

distribuídas em todo território nacional. Hoje desenvolvemos ferramentas elétricas, 

a bateria e a combustão que atendem a diversas áreas como: construção civil, 

indústria automotiva, marcenarias, marmorarias, jardinagem, agricultura, 

engenharia, dentre outras diversas áreas da indústria. Além de uma linha exclusiva 

para uso profissional”. 

Requisitos: 

Superior completo em Ciência Contábeis, Economia ou Administração. 

Inglês ou espanhol será um diferencial 

http://www.vagas.com.br/


Excel Intermediário  

Experiência nas atividades 

Principais atividades: 

Realizar auditoria interna nos processos de negócios baseados na J-sox e COSO;  

Realizar auditoria interna nos processos de CAAT, ITGC, Fraudes e Controles de 

entidade na matriz e filiais;  

Executar walkthrough dos procedimentos e processos das atividades dos 

departamentos;  

Preparação de relatórios de auditorias com pareceres de trabalhos realizados. 

Horário de trabalho: Seg a Sexta 07h30min às 17h30min. 

Local de trabalho: Ponta Grossa/PR 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Técnico - Assistência Técnica (São Paulo) 

 

Sumitomo Rubber do Brasil 

Código da Vaga: v2251319 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 10/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição 

Requisitos: 

- Graduação cursando preferencialmente entre 3º e 4º ano - Áreas técnicas 

- Inglês Intermediário desejável / - Excel intermediário 

- Capacidade de análise e síntese de tabelas de dados numéricos e aspectos 

qualitativos 

- Experiência em indústria do ramo automotivo (autopeças, montadoras) desejável. 

- Interesse por veículos, pneus e conhecimentos de sistemas automotivos serão um 

diferencial. 

Responsabilidades: 

- Classificação e validação de reclamações do produto, recebidas através do 

sistema de garantia; 

- Suporte telefônico e por e-mail aos ajustadores locados nos distribuidores, para 

sanar dúvidas de codificação de reclamações e orientações gerais; 

- Execução de rotinas administrativas do sistema de garantia (ex: fechamento 

mensal, solicitações de crédito, organização de notas fiscais, etc.); 

- Acolhimento e tratativa de casos recebidos através dos canais administrados pelo 

Customer Services (site, 0800, e-mail), orientando tecnicamente e fornecendo 

subsídios para responder às demandas dos consumidores finais; 

- Solicitação, administração e controle de coleta de pneus de campo para envio à 

planta produtiva local e de outras localidades (exportação); 

- Execução de compras de materiais e pneus, alimentação e controle de indicadores 

da área, controle de inventário de materiais; 

- Preparação de boletins técnicos e cartas de comunicação para distribuidores e 

revendas, com avaliação e validação dos analistas e engenheiros; 

http://www.vagas.com.br/


- Emissão de comunicado de incidente de qualidade, com validação dos analistas e 

engenheiros; 

- Realiza visitas esporádicas aos distribuidores, para suporte à atividade de campo, 

coletando informações de pneus falhados, de pneus em teste. 

Modalidade de trabalho: Home office 

Consulte nosso site para mais vagas: www.dunloppneus.com.br 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Especialista em Engenharia Gestão de Projetos 

 

Randstad 

Código da Vaga: v2252574 

Salário: R$ 7.999 a R$ 8.000 

Local: Mogi das Cruzes 

Nível hierarquico: Sênior 

Data da Expiração: 14/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Home office 

Descrição: 

O profissional será responsável pelo Gerenciamento de Projetos de Engenharia para 

componentes e sistemas de tratores agrícolas. 

• Gerenciar projetos de elevada complexidade quanto aos timings de 

desenvolvimento, validação e liberação para a produção, estabelecendo as entregas 

conforme APQP; 

• Responsável pelo levantamento de premissas do projeto junto às áreas 

envolvidas; 

• Gerenciamento do Cronograma, Open Issues internos e externos, alterações de 

escopo; 

• Controle Financeiro e de Recursos do projeto; 

• Coordenar a identificação e mitigação dos riscos do projeto; 

• Identificar oportunidades de otimização dos Planos (redução de prazos e 

investimentos); 

• Estabelecer os canais de comunicação com Cliente, para os assuntos relacionados 

ao planejamento e status do Projeto. 

• Elaborar e prover para as Gerências os relatórios do status do Projetos 

• Sinergia técnica com outras equipes de projeto como Compras, Qualidade, 

Manufatura e Logística e Fornecedores. 

Local: Mogi das Cruzes 

Modelo de contratação CLT (Terceirizado), modalidade hibrida. 

Benefício: R$150,00 (ajuda de custo) + Refeitório no local.  

Idiomas: 

Inglês - Nível Fluente e Inglês - Nível Avançado 

Outros requisitos: 

Requisitos: 

• Vivência em desenvolvimento de produtos, máquinas e equipamentos; 

• Experiência em desenhos e especificações técnicas de Engenharia; 

• Sólidos conhecimentos em APQP, DFMEA; 

• Inglês fluente; 

 Experiência em indústria automotiva, mecânica ou agro, atuando com 

desenvolvimento ou validação de produto; 

• Desejável Pós Graduação em Gerenciamento de Projetos ou similar. 

http://www.vagas.com.br/


Empresa 

A Randstad é líder global em soluções para o mercado de Recursos Humanos. 

Combinamos o poder da tecnologia com o toque humano para oferecer as melhores 

soluções para as empresas e também aos candidatos. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Mecânico de Manutenção II 

 

WILLISA RH 

Código da Vaga: v2247406 

Salário: R$ 4.700 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Técnico 

Data da Expiração: 03/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Auxílio estacionamento 

Restaurante interno 

Vale-transporte 

Descrição: 

Indústria localizada na Zona Oeste de São Paulo 

Vaga temporária 

Disponibilidade para trabalhar nos turnos manhã/tarde/noite  

Salário em torno de R$ 3.720,00 + VT ou estacionamento + Refeição no local  

Requisitos: 

Ensino Médio – Curso de mecânica (SENAI ou equivalente) curso de mecânica geral 

e ou ferramentaria, torneiro e ajustador. Leitura e interpretação de desenho 

mecânico e noções de pneumática e hidráulica. 

Experiência em máquinas de embalagem em indústrias alimentícias, químicas, 

farmacêuticas ou de fraldas.  

Atividades:  

Realizar a manutenção preventiva e corretiva de maquinas e equipamentos em 

geral; desenvolver novos projetos mecânicos; executar trabalhos na oficina 

utilizando diversas ferramentas; participar com os Eletricistas da manutenção 

preventiva e corretiva dos componentes elétricos e mecânicos de acordo com as 

necessidades do equipamento a ser tratado. 

Empresa 

Industrial multinacional do ramo alimentício, localizada na Zona Oeste de São 

paulo. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Técnico de Manutenção 

 

Geyer Medicamentos 

Código da Vaga: v2250530 

Salário a combinar 

Local: Porto Alegre 

Nível hierarquico: Técnico 

Data da Expiração: 09/09/2021 

http://www.vagas.com.br/
http://www.vagas.com.br/


Empresa 

Descrição: 

Requisitos que não podem faltar: 

- Curso Técnico de Manutenção; 

- Possuir conhecimento no pacote office, especialmente em planilhas de Excel; 

- Desejável experiência em indústria farmacêutica, química ou alimentícia; 

- Desejável curso de Operação de Caldeira; 

Principais atividades: 

- Realizar manutenção de equipamentos, metrologia, qualificação de equipamentos 

e manutenções prediais corretivas; 

- Realizar atividades relacionadas ao plano de calibração e plano de qualificação dos 

equipamentos, tais como: monitoramento da periodicidade de 

calibração/qualificação, programação e acompanhamento das 

calibrações/qualificações com os prestadores de serviços, separação e envio dos 

instrumentos de medição aos prestadores de serviços, receber e analisar os 

certificados de calibração/qualificação, registrar no cadastro do equipamento as 

calibrações/qualificações; 

- Executar o plano de manutenção preventiva, realizar o cadastro de equipamentos, 

realizar as manutenções dos equipamentos, efetuar os registros e auxiliar nas 

manutenções prediais corretivas. 

Oferecemos: 

- Salário inicial R$2.550,00 reais (depois dos três meses de experiência passa para 

2.800,00 reais). 

- Assistência Médica e odontológica Unimed; 

- Alimentação 23,50 por dia útil trabalhado; 

- Cesta básica de 384,00 mensais; 

- Prêmio assiduidade no valor de 81,44; 

Empresa 

A Geyer Medicamentos é uma empresa gaúcha, de capital nacional, está presente 

em grande parte dos pontos de vendas no território brasileiro. Atende 

principalmente as especialidades: ginecologia, dermatologia, pediatria e clínico 

geral, realizando propaganda médica de seus produtos nos consultórios pelo país. 

Presente na vida de seus consumidores, a Geyer Medicamentos age em conjunto 

com a área médica em diversas especialidades. A busca por novas soluções faz com 

que a empresa esteja modernizando e atualizando o seu portfólio, estreitando de 

forma contínua sua relação com consumidores, médicos e clientes, uma indústria 

focada em oferecer saúde e bem-estar aos seus consumidores. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Operador de Ete 

 

JBS Novos Negocios 

Código da Vaga: v2251574 

Quantidade da Vaga: três 

Salário a combinar 

Local: Presidente Epitácio 

Nível hierarquico: Técnico 

Data da Expiração: 29/09/2021  

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Restaurante interno 

http://www.vagas.com.br/


Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Descrição: 

Realizar a operação da estação de tratamento de efluentes da unidade, conforme 

procedimentos estabelecidos, prezando pela qualidade dos trabalhos e pelas 

normas de segurança e meio ambiente; 

Coletar amostras dos efluentes bruto, e tratados para as devidas analise e controle; 

Realizar a leitura dos medidores de vazão, pH, oxigênio dissolvido e turbidez dos 

efluentes bruto e tratado; 

Preparar os produtos químicos utilizados no tratamento físico químico, ajustando as 

dosagens no sistema; 

Realizar limpezas diversas na estação, com o objetivo de manter sempre 

organizado e limpo o local; 

Informar ao responsável qualquer irregularidade, problema ou incidente que 

aconteça no local, a fim de que sejam tomadas rapidamente as medidas cabíveis; 

Realizar a operação do decanter centrífuga, com o intuito de retirar o lodo do 

tratamento físico químico e Biológico; 

Acompanhar o caminhão de coleta de lodo, emitindo o MTR eletrônico para a 

destinação em aterro ou compostagem; 

Acionar o desligamento de bombas de recalque e dosadoras de químicos, e 

manobras de válvulas sempre que necessário. 

Outros requisitos: 

Desejável Curso técnico em Química, Meio ambiente ou Sanitarista; 

Experiência em indústria Alimentícia; 

Conhecimentos de informática. 

Empresa 

Com 10 Unidades de Negócio no Brasil, a JBS Novos Negócios reúne as operações 

que transformam os coprodutos e materiais não aproveitados do processamento da 

carne bovina, suína e de aves em produtos de alto valor agregado, como biodiesel, 

colágeno, envoltórios para embutidos, rações, insumos fármacos, materiais de 

higiene e limpeza, entre outros, comercializados no mercado brasileiro e exportados 

para mais de 20 países. Além disso, inclui empresas de serviços estratégicos para a 

JBS, nos segmentos de embalagens metálicas, trading, transportes, reciclagem e 

gestão de resíduos. 

Dessa forma, as empresas promovem a economia circular e geram valor à JBS, 

contribuindo para a estratégia de sustentabilidade e possibilitando 100% de 

aproveitamento da matéria-prima utilizada em suas operações. Isso representa um 

importante ganho em eficiência econômica para a organização e estimula a adoção 

de práticas sustentáveis na cadeia produtiva, além de promover de forma 

significativa à inovação dentro da Companhia. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 
 

 

 

 

DIVERSOS PROJETOS UNESCO 
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Consultar: 

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

 

 

 

 

 

 

Assistente Social - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Diversos / Outros 

O que você irá fazer 

Restar serviços sociais orientando pacientes e familiares sobre direitos e deveres 

(normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de 

educação. Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais, 

desempenhando tarefas conforme demandas diárias. Realizar a abordagem da 

família do potencial doador. Esclarecer dúvidas e auxiliar na decisão de doação dos 

órgãos. 

Requisitos para participar do processo 

Imprescindível experiência em central de regulação cross. Ensino superior completo 

em serviço social. Pós-graduação em gestão de saúde, administração hospitalar ou 

áreas afins. Conhecimento em saúde da família e grupos de gerenciamentos de 

pacientes crônicos. Conhecimento em medicamento de alto custo. Experiência em 

atendimento aos pacientes pré e pós-operatório. Conhecimento em informática 

(Word (nível intermediário), Excel (nível intermediário)). 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Assistente Social - Ribeirão Pires / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação 

O que você irá fazer 

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


Atividades inerentes à função. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Educador Social - Rio de Janeiro / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$2.001,00 - R$2.500,00 

Área de Atuação 

Educação 

O que você irá fazer 

Mobilização dos alunos das escolas de ensino médio da região para formação de 

turmas para início e conclusão das formações. Horas dedicadas ao 

acompanhamento de turmas que eles formaram agendamento de um plano de 

aulas. Horas dedicadas semanais à mentoria e solução de dúvidas de alunos que 

optarem por fazer as formações de forma auto instrucional. Junto ao coordenador 

de projetos sociais e ao coordenador pedagógico, os educadores deverão manter o 

acompanhamento local do andamento dos projetos nas escolas sob sua 

responsabilidade e auxiliar na mobilização dos participantes. Participar e realizar 

formações e trilhas recorde. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio completo. Experiência com a área de tecnologia e/ou pedagógica, 

atuação com comunidades. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

Pessoa Jurídica, Autônomo. 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Para as vagas abaixo acesse o endereço: https://vagas.gife.org.br e 

estando na tabela, clique em código da vaga para conhecer os requisitos. 
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Aula Associação Parceiros da Educação 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 30/07/2021 

Empresarial ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 30/07/2021 

Professor de Jovens e Adultos (EJA)Alicerce Educação 

MG – Belo Horizonte 

NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL 

PUBLICADO EM 30/07/2021 

Social ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 30/07/2021 

Informática associação Parceiros da Educação 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 30/07/2021 

Adulto Alicerce Educação 

PR – Campo Largo 

EMPRESA/RESPONSABILIDADE SOCIAL 

PUBLICADO EM 29/07/2021 

Alicerce Educação 

RJ – Rio de Janeiro 

NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL 

PUBLICADO EM 29/07/2021 

Estágio Childhood Brasil 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 29/07/2021 

Gerente Jurídico IISustenidos 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 28/07/2021 

Comunicação Banco de Alimentos Associação Civil 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 28/07/2021 

Pedagogo Exército de Salvação 

RR – Boa Vista 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 26/07/2021 

Sustenidos 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 26/07/2021 

Recursos Florescer Ação Social 

MT – Nova Olímpia 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 23/07/2021 

Comunicação Banco de Alimentos Associação Civil 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 23/07/2021 

https://vagas.gife.org.br/vagas/alicerce-educacao-professor-de-jovens-e-adultos-eja/
https://vagas.gife.org.br/vagas/sustenidos-gerente-juridico-ii/


Comunicação Instituto 5 Elementos - Educação para Sustentabilidade 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 22/07/2021 

Cozinheira Confidencial 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 22/07/2021 

Comunicação Fundação André e Lucia Maggi 

MT – Cuiabá 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 22/07/2021 

Social Fundação André e Lucia Maggi 

MT – Cuiabá 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 22/07/2021 

Social Instituto Herdeiros do Futuro 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 22/07/2021 

Social Instituto Conexões Sustentáveis 

PA – Belém 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 20/07/2021 

Projetos Instituto Antonio Carlos Pimponai 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 19/07/2021 

Institucional Instituto Ad Maiora na Educação 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 16/07/2021 

Parcerias Associação Laboratória 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 15/07/2021 

ESTAGIÁRIO (A)ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 14/07/2021 

Talentos Fundação FEAC 

SP – Campinas 

EMPRESA/INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO 

PUBLICADO EM 08/07/2021 

Socioeducativo Confidencial 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 06/07/2021 

Recursos Instituto Bandinha Meirelles - Educação, Vínculo e Cidadania. 

SP – São Paulo 

EMPRESA/RESPONSABILIDADE SOCIAL 

PUBLICADO EM 06/07/2021 

Coordenador (a) Projetos TemporáriaPlan International Brasil 

SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 28/04/2021 

Financial ControllerTechnoserve Brasil 

https://vagas.gife.org.br/vagas/organizacao-da-sociedade-civil-estagiario-a/
https://vagas.gife.org.br/vagas/plan-international-brasil-coordenadora-projetos-temporaria/
https://vagas.gife.org.br/vagas/technoserve-brasil-financial-controller/


SP – São Paulo 

TERCEIRO SETOR/ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

PUBLICADO EM 18/11/2019 

 

 

 

 

OPERACIONAL 
 

 

 

 

Operador de Maquina - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Corte de diferentes materiais de acordo com as medidas solicitadas. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio. Ter disposição física. Habilidade com medidas e recortes. Ter 

comprometido pontual, responsável. Experiência em linha produção, marcenaria, 

madeireira. Será considerado um diferencial. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Assistência Farmacêutica Convênio Médico Convênio 

Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Operador de Máquina de Serra - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

http://www.cadernonacional.com.br/


Realizar a operação e ajustes de serras para corte de peças (seriadas ou não) em 

serviços de baixa, média e alta complexidade de forma a garantir a estabilidade do 

processo quanto à qualidade do produto e tempo de corte. Realizar também 

movimentação de matérias primas através de paleteiras e às vezes manualmente 

quando este material deve ser levantado e colocado na máquina. Mecânica de 

usinagem, leitura e interpretação de desenho e ou afins. 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento em leitura e interpretação de desenho e instrumentos de medições. 

Ensino médio completo. Residir na região de campinas. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 07h00min às 16h48min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Operador de Máquina - Sorocaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento em metrologia. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Eletricista - Americana / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


O que você irá fazer 

Executar manutenção elétrica, preventiva e corretiva, a fim de manter máquinas, 

equipamentos, motores, painéis, rede elétrica. Aparelhos e instalações em perfeitas 

condições de funcionamento. Atendendo aos padrões de tempo e qualidade 

requeridos. Efetuar manutenção elétrica corretiva de máquinas, equipamentos, 

painéis de comando, cabine, instrumentos, motores, aparelhos elétricos, 

pneumáticos. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência na função. Formação em cursos relacionados à área. Disponibilidade 

para início imediato. Informar pretensão salarial. 

O que oferecemos 

Vale Transporte Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Eletricista de Manutenção - Americana / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Ensino Técnico 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Realizar manutenções elétricas em máquinas e equipamentos a fim de manter os 

mesmos em perfeitas condições de segurança e funcionamento. Realizar trocar 

componentes necessários, visando garantir o seu adequado funcionamento. 

Atender chamados via ordem de serviço e solicitar peças. Preencher documentos 

relacionados aos trabalhos realizados, a fim de manter o histórico de falhas do 

equipamento. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino técnico completo em elétrica, eletrônica e afim. Com vivência em máquina 

cn, clp, sistemas hidráulicos e pneumáticos. Conhecimento no pacote Office. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Assistente de Eletricista - Jaguariúna / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Executar trabalho em altura, apoiar o eletricista na execução de instalações 

elétricas. Auxiliar nas medições, manutenção preventiva e corretiva, inspeções de 

rotina nos equipamentos e instalações elétricas. Executar a guarda e limpeza dos 

materiais, ferramentas e equipamentos. Execução de atividades na área elétrica. 

Executar os serviços conforme os treinamentos operacionais e de segurança, e com 

os circuitos desenergizados. 

Requisitos para participar do processo 

Residir em Jaguariúna ou proximidades. Disponibilidade para viagens e fim de 

semana. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Café da Manhã Assistência Farmacêutica Convênio Médico 

Periculosidade 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 07h15min às 17h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente / Auxiliar de Ambiental - Guarulhos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Atuar no setor de meio ambiente, realizando atividades de gestão de resíduos. 

Controles de notas fiscais, manifesto de transporte de resíduos, (mtrs via sigor, 

zinir), cadris, cdr. Responsável pela emissão dos rncs e de laudos ligados às rotinas 

operacionais de meio ambiente. Auxiliar na logística de transporte de coletas nos 

clientes, participação em auditorias e novos projetos. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior cursando gestão ambiental ou curso relacionado à área. 

Conhecimento em pacote Office. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

http://www.cadernonacional.com.br/


1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Mecânico / Soldador - Taubaté / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Ensino Técnico 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Curso técnico em mecânica. Experiência comprovada em manutenção mecânica e 

com solda em tubulação de tanques. Disponibilidade de horário e de viagens. Ter 

vaga na garagem para ficar com frota (carro oficina). Residir em taubaté. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Corte - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Enfestar, riscar e separar os cortes para costura. 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento da rotina da sala de corte. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 07h00min às 17h00min horas 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Técnico - Instalação / Manutenção - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional, Técnicos 

O que você irá fazer 

Reparos nos sistemas de refrigeração, softwares de controle e manipulação das 

máquinas. 

Requisitos para participar do processo 

Disponibilidade para viagens. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional,com.br 

 

 

 

 

 

Soldador - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Realizar processo de união e corte de peças de acordo com a demanda de produção 

utilizando processos de soldagens diversas e maçarico. Reparar e confeccionar 

peças conforme projetos de manutenção preventiva e corretiva em máquinas, 

equipamentos e instalações. Realizar pequenos reparos e auxiliar a equipe de 

manutenção da empresa. 

Requisitos para participar do processo 

Disponibilidade de horário. Residir em Bauru. Carteira nacional de habilitação 

categoria b. Experiência na função. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional,com.br/


1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Desenhista / Projetista Elétrico - Sumaré / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Atender as demandas de projetos de acordo com as orientações da gestão 

buscando atender aos prazos acordados com os clientes e seguindo as 

especificações técnica e melhores práticas. Coordenar projetos com equipe de 

montagem de painéis e assessorar tecnicamente conferindo as especificações. 

Auxiliar na elaboração e execução técnica de projetos de equipamentos e 

instalações elétricas, interpretar desenhos, esquemas e especificações técnicas, 

orientando sua execução. Interpretação e elaboração de diagramas elétricos e lay 

outs. Projetos de painéis de baixa e média tensão. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino médio técnico completo em elétrica e eletrotécnica. Experiência com eplan 

electric e AutoCAD. Residir em campinas, Hortolândia, Sumaré, nova Odessa, santa 

Barbara, americana, Paulínia. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira - Período comercial 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Desenhista / Projetista Mecânico - Guarulhos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


O que você irá fazer 

Acompanhamento do desenvolvimento de novos produtos. Suportar área produtiva, 

elaboração de documentos para produção. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em detalhamento de peças, conjuntos e montagens, modelamento de 

sólidos e superfícies, montagem de gabaritos e dispositivos. Desejáveis 

conhecimentos em montagem, solda. 

O que oferecemos 

Auxílio Combustível Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Desenhista / Projetista Mecânico - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Ensino Técnico 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional, Técnicos 

Requisitos para participar do processo 

Tenha curso em desenho técnico mecânico, solidwork e AutoCAD. Que tenha 

experiência em mecânica geral. Técnico mecânico e técnico em manutenção. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernolnacional.com.bvr 

 

 

 

 

 

Operador / Preparador de CNC - Valinhos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernolnacional.com.bvr/


Repassar processos e orientar operadores para fazê-los. 

Requisitos para participar do processo 

Ter conhecimentos em programação de centro de usinagem. Experiência 

comprovada. Conhecimento em software nx será um diferencial. Residir em 

valinhos ou próximo. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Transporte Assistência Farmacêutica Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Preparador de Ferramentas - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Nível Médio / Segundo Grau 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Preparar e ajustar ferramentas, realizar testes, controle de ferramental, dispositivos 

e insumos, como também apoio no almoxarifado (componentes, brocas, limas, 

parafusos, moldes). Verificar listas, entrega dos kits para os operadores ou 

preparadores cnc. Organizar prateleiras, receber, liberar e dar baixa em 

devoluções, zelar pela limpeza do local e dos dispositivos. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em realizar e controlar montagens de ferramentas. Ensino médico 

completo. Curso SENAI de mecânica de usinagem ajustador mecânico, leitura e 

interpretação de desenho ou cursos afins. Residir na região de campinas. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 07h00min às 16h48min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Operador de Torno CNC - Nova Odessa / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Preparador e operador de torno CNC. Programar no comando simems e fanuc 

manualmente. Torno CNC (gl 240, Centur 30 d e Centur 35 d). 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento aprofundado em desenho técnico. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Auxiliar Operacional 

 

Código da Vaga: v2222268 

Salário: R$ 1.200 

Local: Leme 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 08/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-transporte 

Descrição 

O colaborador deve ter experiencia em serviços ambientais de remediação, pró-

atividade, conhecimento no manejo de ferramentas, conhecimento básico de 

mecânica, conhecimento básico de limpeza e descontaminação de equipamentos, 

limpeza e organização, habilitado para direção com categoria B e bom 

relacionamento interpessoal; 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Assistente de Soluções Operacionais 

 

Expresso Princesa dos Campos 

Código da Vaga: v2250096 

Salário: R$ 1.400 a R$ 1.700 

Local: Londrina 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 09/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

http://www.cadernolnacional.com.br/
http://www.vagas.com.br/


Realiza atividades apoiando tecnicamente nos processos administrativos e 

operacionais de Soluções operacionais nos transportes de encomendas. 

Principais Responsabilidades 

Responsabilidades da Área de Atuação - OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS 

Comunicar o remetente sobre a ocorrência 

Encerrar processo dos casos resolvidos e/ou abrir um registro de não conformidade 

Abrir o processo de indenização 

Comunicar o cliente sobre trâmite de pagamento da indenização 

Requisitos:  

Residir em Londrina. 

Superior Cursando ou completo em Logística ou áreas correlatas. 

Conhecimento em Excel nível médio. 

Boa comunicação verbal ou escrita. 

Atendimento ao Cliente. 

Será um diferencial conhecimento em transportes de cargas fracionadas. 

Empresa 

Faça parte desse time! 

Fazer parte do time da Princesa dos Campos é um constante processo de 

desenvolvimento profissional. 

Através do nosso ambiente colaborativo que permite o total engajamento e à nossa 

visão de negócios, sempre de maneira orientada e com plena liberdade criativa. 

Como a qualidade e inovação fazem parte do DNA da empresa, motivo pelo qual os 

conhecimentos, iniciativas e ideias dos nossos colaboradores são sempre 

fundamentais para o nosso crescimento. 

www.vagas.com.br 

                                                                                                                               

 

 

 

Auxiliar Operacional - Expedição 

 

Marilan Alimentos 

Código da Vaga: v2251200 

Salário a Local: Marília 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 11/09/2021  

Descrição 

Empresa 

Descrição 

Requisitos e Qualificações: 

- Ensino Médio Completo; 

- Desejável experiência em indústria de alimentos;  

- Disponibilidade para atuar no 1º ou 2º turno;  

- Noções de atividades de armazéns e expedição;  

- Residir em Marília/SP. 

Principais Responsabilidades: 

- Carregar caminhão com o produto acabado, manualmente e por meio de esteiras;  

- Efetuar separação e manuseio das cargas, através da conferência de cargas 

liberados; 

- Recepcionar e movimentar as devoluções de produtos; 

- Atividades inerentes à função. 

Empresa 

A Marilan é a segunda maior fabricante de biscoitos do país, onde atua com as 

marcas Marilan, Teens, Lev e Pit Stop. No final de 2020 adquiriu a Casa Suíça, 

ampliando sua atuação para os mercados de panettones e bolos de altíssima 

qualidade. Seus mais de 200 itens chegam a 70% dos lares brasileiros e a pontos 

de vendas de mais de 50 países. Com sede em Marília (SP), quatro fábricas 

http://www.vagas.com.br/


localizadas nos estados de São Paulo e Pernambuco e oito centros de distribuição, a 

Marilan emprega mais de 4.000 colaboradores. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Assistente Operacional - Programa Lado a Lado 

 

RD - Droga Raia - Drogasil 

Código da Vaga: v2252255 

Salário a combinar 

Local: Indaiatuba 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 08/09/2021 

Empresa 

Descrição 

Você é apaixonado (a) pelo universo da saúde, beleza e bem-estar? Ama desafios e 

adora enfrentá-los em equipe? Você quer proporcionar uma experiência incrível aos 

clientes e fazê-los se sentirem únicos? Essa oportunidade é para você! 

Como é o ambiente de trabalho? 

Oferecemos um ambiente de muito trabalho e aprendizado, onde a inovação e a 

paixão estão sempre presentes. Tudo isso faz com que a RD seja mais que uma 

empresa e, sim, um local de vida, como é a sua casa! Além disso, oferecemos um 

plano de carreira, que possibilitará a realização dos seus sonhos.  

Principais atividades da função: 

Recepção e atendimento ao cliente; 

Recebimento, conferência e reposição de mercadorias; 

Organização dos produtos na loja e estoque. 

Requisitos: 

Maior de 18 anos; 

Ensino Fundamental incompleto. 

Escala de trabalho: Segunda a sexta-feira, com jornada reduzida. 

Além dos benefícios listados nós também oferecemos: 

Salário compatível com mercado; 

Auxílio refeição ou alimentação; 

Plano de carreira. 

Endereço: Rua Xv de Novembro 745 

Empresa 

A RD - Gente, Saúde e Bem-estar, presente em 23 estados brasileiros, com mais de 

2.000 lojas, foi criada em novembro de 2011 a partir da união entre Raia e 

Drogasil. 

Somos a maior empresa do varejo farmacêutico em receita e número de lojas. 

Venha fazer parte do nosso time de sucesso! 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Supervisor Operacional 

 

Grupo SERES 

Código da Vaga: v2252769 

Salário: R$ 2.594 

Local: Rio de Janeiro 

Nível hierarquico: Técnico 

http://www.vagas.com.br/
http://www.vagas.com.br/


Data da Expiração: 15/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-transporte 

Descrição: 

O profissional irá supervisionar equipes em campo, fazer o acompanhamento de 

indicadores, controle de materiais, realizarem DDS e se comunicar com clientes 

internos e externos. 

Necessária formação em Eletrotécnica, ser capaz de gerir equipes, habilidades com 

Pacote Office e boa comunicação. 

Necessário CNH categoria B. 

As vagas publicadas no site do Grupo SERES e redes sociais (Instagram: 

@gruposeresconsultoria, Linkedin: Grupo SERES e Facebook: Grupo SERES) são de 

total responsabilidade da empresa, não podendo ser retransmitidas sem 

autorização da mesma. Algumas oportunidades são divulgadas em sites de anúncio 

gratuito com objetivo de expandir a divulgação e atração de novos candidatos 

aderentes ao perfil divulgado. As informações seguem os padrões de segurança, 

confidencialidade e sigilo previstos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Caso seja 

identificada a divulgação em site não credenciado, favor comunicar reportando 

imediatamente ao cpd@gruposeres.com.br. Sites credenciados: Abler, Vagas, Rio 

Vagas, Empregos, Catho, Google For Jobs, Adzuna, Glassdoor, Linkedin e Indeed. 

Outros requisitos: 

Necessária formação em Eletrotécnica concluída e habilidades com Excel. 

Empresa 

O Grupo Seres, há mais de 50 anos no mercado, oferece as melhores Soluções em 

Recursos Humanos. Sediado no Rio de Janeiro e com filiais em Resende, São Paulo 

e Salvador, também está presente em todo o território nacional. 

Para ter mais chances de ser selecionado, não esqueça: mantenha sempre seu 

currículo atualizado. 

Se você se enquadra no perfil, não deixe de se candidatar. Boa sorte e sucesso! 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

SAÚDE 
 

 

 

 

Auxiliar de Saúde Bucal - Brasília / DF 

  

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Saúde 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Saúde 

Requisitos para participar do processo 

http://www.vagas.com.br/


Possuir experiência comprovada na área. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Fonoaudiólogo Hospitalar - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Saúde 

Requisitos para participar do processo 

Residir em são José dos campos ou Jacareí. Graduação completa em fonoaudiologia 

com registro ativo. Desejável especialização hospitalar. Experiência em área 

hospitalar. Informar pretensão salarial. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 07h00min às 15h20min horas 

Trabalha aos sábados 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.brf 

 

 

 

 

Fonoaudiólogo - Agudo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Saúde 

O que você irá fazer 

Atividades inerentes à função. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.brf/


Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Fonoaudiólogo - Rio de Janeiro / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Saúde 

Requisitos para participar do processo 

Graduação completa em fonoaudiologia. Experiência em audiologia e no segmento 

de próteses auditivas. Conhecimento desejava em indicar e adaptar aparelhos 

auditivos. Registro no conselho de fonoaudiologia veicula próprio (carro). 

Disponibilidade para viagens pela região. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Auxílio Combustível Convênio Médico Bonificação 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Farmacêutico - Pilar do Sul / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$3.001,00 - R$3.500,00 

Área de Atuação 

Saúde 

O que você irá fazer 

Atendimento ao cliente e paciente, atenção farmacêutica, dispensação de 

medicamentos, lançamentos sngpc. Acompanhamento e contagem de estoque dos 

medicamentos controlados, organização da sala de aplicação, aplicação de 

injetáveis e auxílio na loja. 

Requisitos para participar do processo 

Superior completo em farmácia. CRF ativo. 

O que oferecemos 

Vale Transporte Assistência Farmacêutico Convênio Odontológico Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


1 

Jornada 

Das 14h40min às 23h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Farmacêutico - Sorocaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

Requisitos para participar do processo 

Disponibilidade de horário. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 07h00min às 19h00min horas 

www.cadernoancional.com.br 

 

 

 

 

Auxiliar de Enfermagem - Vinhedo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Saúde 

O que você irá fazer 

Prepara o paciente para exames e tratamentos. Realizar coleta de exames 

laboratoriais, enviar exames via sistema. Realizar trabalhos administrativos, 

limpeza dos equipamentos da clinicas. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Transporte Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernoancional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


 

 

 

Enfermeiro do Trabalho - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Saúde 

O que você irá fazer 

Prestar assistência de enfermagem ao colaborador, prescrever ações, realizar 

procedimentos de maior complexidade. Auxiliar na realização de exames pré 

admissionais, periódicos, demissionais e outros determinados pelas normas da 

instituição. 

Requisitos para participar do processo 

Graduação completa em enfermagem. Registro ativo no coren. Experiência em 

gestão de equipes. Desejável experiência saúde ocupacional. Habilidade em 

informática (Word, Excel e internet). 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Período comercial 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Assistente de Enfermeira - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Saúde 

O que você irá fazer 

Atuar com capacitação e seleção de profissionais de enfermagem e equipe 

multidisciplinar, com a enfermeira coordenadora. Elaborar escalas dos profissionais 

de enfermagem, assistido pela enfermeira coordenadora. Viabilizar o prontuário 

físico dos pacientes em assistência domiciliar, com as prescrições médicas e de 

enfermagem, impressos de anotações de enfermagem, evoluções 

multiprofissionais, protocolos, normas e comunicados. Liderar e orientar familiares 

e profissionais sobre o processo da assistência domiciliar, monitorando os 

atendimentos com a enfermeira coordenadora. Mensalmente, realizar visitas 

domiciliares aos pacientes com a enfermeira coordenadora. 

Requisitos para participar do processo 

http://www.cadernonacional.com.br/


Com experiência. Necessário que seja enfermeiro ou que estejam cursando 

enfermagem. Gostar de pessoas, ter ótima comunicação. Experiência em trabalho 

em equipe. Conhecimento em Excel, Word, gráficos. Disponibilidade de horário. 

Disponibilidade para viajar. Obrigatória carteira nacional de habilitação categoria b. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 08h00min às 18h00min horas 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacaional.com.br 

 

 

 

 

 

Farmacêutico - Franco da Rocha / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$3.001,00 - R$3.500,00 

Área de Atuação 

Saúde 

O que você irá fazer 

Atendimento a clientes e pacientes, controle e dispensação de medicamentos, entre 

outras atividades referentes ao cargo. 

Requisitos para participar do processo 

CRF ativo. Experiência em drogaria. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 13h40min às 22h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Farmacêutico - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Operacional 

http://www.cadernonacaional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Requisitos para participar do processo 

Vivência em gestão de estoque ou inventários. Possuir conhecimento no sistema 

hospitalar tasy. Disponibilidade para viagens. Disponibilidade de inicio imediato. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Terapeuta Ocupacional Junior - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$3.001,00 - R$3.500,00 

Área de Atuação 

Saúde 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em deficiência múltipla. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 13h30min às 17h30min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Médico Intensivista - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Saúde 

Requisitos para participar do processo 

Superior em medicina, residência médica em medicina intensiva, clínica médica, 

cirurgia geral ou anestesiologia. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Não Informado 

Forma de Contratação 

Pessoa Jurídica 

www.cadernoancional.com.br 

 

 

 

 

 

Medico Examinador - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Saúde 

O que você irá fazer 

Realizar exames médicos admissionais, demissionais, periódicos em campinas. 

Requisitos para participar do processo 

Superior completo em medicina. Certificado de conclusão com CRM. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

2 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Farmacêutica - Itapeva / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$3.001,00 - R$3.500,00 

Área de Atuação 

Saúde 

O que você irá fazer 

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle e 

armazenamento de medicamentos, materiais médico hospitalares e alimentos 

especiais. Visando garantir o uso seguro e racional dos medicamentos prescritos e 

respondendo à demanda de medicamentos dos pacientes hospitalizados. 

Requisitos para participar do processo 

CRF ativo. Superior completo. Residir na região de cotia. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Insalubridade 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

http://www.cadernoancional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


2 

Jornada 

Das 08h00min às 18h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Farmacêutico - Santo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$3.501,00 - R$4.000,00 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Atendimento a clientes, pacientes, lançamento de receitas, dispensação e controle 

de medicamentos. 

Requisitos para participar do processo 

CRF ativo. Disponibilidade para cobertura de folgas na filial. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 11h40min às 20h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Farmacêutica - Indaiatuba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado  

Salário 

R$3.001,00 - R$3.500,00 

Área de Atuação 

Saúde 

O que você irá fazer 

Atendimento ao cliente e paciente, prestação de serviços (aplicação de injetáveis, 

perfuração de lóbulo, aferição de pressão, medição de glicose e orientação quanto a 

uso dos medicamentos), entrada, organização e conferência de medicamentos 

psicotrópicos e antibióticos. 

Requisitos para participar do processo 

Graduação em farmácia. CRF ativo. Experiência em drogaria será um diferencial. 

Informações Adicionais 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Quantidade de Vagas 

2 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Farmacêutico - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$3.501,00 - R$4.000,00 

Área de Atuação 

Temporário 

O que você irá fazer 

Atendimento aos clientes, realização de orientação quanto aos medicamentos 

diante a prescrição médica. Efetuar o registro e lançamento dos registros, receitas, 

ministrar cursos, treinamentos técnicos aos funcionários da loja e demais atividades 

pertinentes ao cargo. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior em farmácia. CRF ativo. Experiência na área. Residir na região de 

campinas. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Escala 06x01 das 07h00min às 15h20min horas 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Farmacêutico - Santa Bárbara d'Oeste / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Saúde 

O que você irá fazer 

Atividades pertinentes ao cargo. 

Requisitos para participar do processo 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.vagas.com.br/


Ensino superior completo em farmácia. CRF ativo. Possuir experiência anterior em 

drogaria. Disponibilidade para início imediato. Residir em santa bárbara do oeste, 

americana ou nova Odessa. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Escala das 11h30min às 20h00min horas 

Trabalha aos sábados das 11h30min às 22h00min horas 

Trabalha aos domingos (alternados) 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Farmacêutico Responsável - Sumaré / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$3.001,00 - R$3.500,00 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Atendimento ao cliente, paciente, controle do sngpc, recebimento de mercadorias. 

Requisitos para participar do processo 

CRF ativo. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 07h30min às 15h00min horas 

www.cadernoancional.com.br 

 

 

 

 

 

Farmacêutico Responsável - Hortolândia / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$3.001,00 - R$3.500,00 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Atendimento a clientes e pacientes, controle e dispensação de medicamentos. 

Requisitos para participar do processo 

CRF ativo. Experiência em atendimento. 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernoancional.com.br/


Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Farmacêutico Responsável - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$3.001,00 - R$3.500,00 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Atuar com atendimento ao cliente e paciente, controle de psicotrópicos, conferência 

e controle de receituário, administração de medicamentos injetáveis, organização 

dos produtos. Realizar a parte burocrática diretamente com a ANVISA, realizar 

controle de sngpc. 

Requisitos para participar do processo 

CRF ativo. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Farmacêutico Responsável - Guarulhos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$3.001,00 - R$3.500,00 

Área de Atuação 

Administrativo 

O que você irá fazer 

Lançamento de receitas no sngpc, controle de validade de produtos, orientação 

farmacêutica entre outras atividades relacionadas à dispensação de medicamentos. 

Requisitos para participar do processo 

CRF ativo. 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


O que oferecemos 

Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Farmacêutico Gerente - São Caetano do Sul / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$4.501,00 - R$5.000,00 

Área de Atuação 

Operacional 

O que você irá fazer 

Responsável pela execução de toda parte técnica da drogaria, seguindo as normas 

e leis vigentes para comercialização. Dispensação de medicamentos e toda parte 

regulatória da drogaria, acompanhar a gestão do negócio junto à gerência, priorizar 

o atendimento ao cliente. Paciente de qualidade promovendo a assistência 

farmacêutica. Realizar treinamento técnico para toda equipe visando melhor 

desenvolvimento e formação da equipe e o melhor resultado para o negócio. 

Requisitos para participar do processo 

Possuir o CRF ativo. Ter disponibilidade para trabalhar em escala de revezamento. 

Ter atuado no gerenciamento de equipe, focado em atendimento, fidelização de 

clientes e pacientes de alta complexidade. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte Assistência Farmacêutica Convênio com 

Academia Convênio Médico Convênio Odontológico PLR Previdência Privada Seguro 

de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Farmacêutico Gerente - Osasco / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Não Informado 

Salário 

R$3.501,00 - R$4.000,00 

Área de Atuação 

Administrativo 

Requisitos para participar do processo 

CRF ativo. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Transporte Assistência Farmacêutica Convênio Médico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 08h00min às 18h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Gerente Farmacêutico - Carapicuíba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$4.001,00 - R$4.500,00 

Área de Atuação 

Administrativo, Saúde 

O que você irá fazer 

Garantir a execução dos processos, rotinas administrativas, fluxo de trabalho, bom 

uso e conservação do patrimônio, ativo fixo da loja. Responsável pela execução do 

planejamento estratégico e liderança da equipe, bem como a realização da abertura 

e fechamento da loja. 

Requisitos para participar do processo 

CRF ativo. Necessária experiência em drogarias. Graduação em farmácia. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Assistência Farmacêutica Convênio Médico Convênio 

Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 08h00min às 18h00min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Técnico - Enfermagem - Sorocaba / SP 

 

 Disponível para Assinantes 

Salvar nos Favoritos 

COMPARTILHE: 

Detalhes da Vaga 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Saúde, Técnicos 

Requisitos para participar do processo 

Ser dinâmico e proativo. Coren ativo. Diferencial conhecimento no pacote Office. 

Experiência na área. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Médico Clínico Geral - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Saúde 

O que você irá fazer 

Realização de visita domiciliar. 

Requisitos para participar do processo 

Vivência com paciente de alta complexidade e conselho de classe ativo. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Medico Clinico Geral - Sumaré / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Saúde 

Requisitos para participar do processo 

Formação em medicina. Será uma diferencial residência em clinica médica e CRM 

ativo. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

 

 

Programador C# Pleno - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Segmento 

Varejista 

Salário 

R$5.501,00 - R$6.000,00 

Área de Atuação 

Comércio, Tecnologia da Informação. 

Requisitos para participar do processo 

Nível superior completo na área de tecnologia da informação ou correlatos. Mínimo 

de seis meses de experiência. Ter atuado em projetos de grande porte. 

Conhecimento avançado em banco de dados Oracle (triggers, procedures, views, 

índices). Experiência na criação e consumo de api's. Experiência na integração com 

sistemas terceiros. Desejável experiência no desenvolvimento de aplicações erp. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

2 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira - Período comercial 

Forma de Contratação 

Pessoa Jurídica 

www.cadernonaciolnal.com.br 

 

 

 

 

 

Programador C# Pleno - Bariri / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonaciolnal.com.br/


Tecnologia da Informação 

Requisitos para participar do processo 

Experiência comprovada em programação c# e banco de dados. Desejável 

experiência com vb.net. Possuir equipamento para atuação das funções remotas 

(internet, PC ou notebook e headphone). 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernoancional;com.br 

 

 

 

 

 

Programador Java Pleno - São José dos Campos / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Varejista 

Salário 

R$5.501,00 - R$6.000,00 

Área de Atuação 

Comércio, Tecnologia da Informação. 

Requisitos para participar do processo 

Nível superior completo na área de tecnologia da informação ou correlatos. Mínimo 

de 6 meses de experiência. Ter atuado em projetos de grande porte. Conhecimento 

avançado no desenvolvimento de aplicações Java client/Server. Conhecimento 

avançado em banco de dados Oracle (triggers, procedures, views, índices, entre 

outras). Experiência na criação e consumo de api's. Experiência na integração com 

sistemas terceiros. Desejável experiência no desenvolvimento de aplicações erp. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

2 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira - Período comercial 

Forma de Contratação 

Pessoa Jurídica 

Porte da Empresa 

Selecionar 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Programador Java Pleno - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

http://www.cadernoancional;com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Tecnologia da Informação 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento em Java, git, banco de dados SQL, frameworks, spring boot, jsf, 

hibernate e react. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

Arquiteto de Soluções - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Financeiro (bancário) 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Tecnologia da Informação 

O que você irá fazer 

Ser responsável por fazer o desenho de solução e propor melhorias. Garantir o 

direcionamento técnico com os desenvolvedores para entregas ágeis. Evoluir o ciclo 

de desenvolvimento e padrões de arquitetura de software. Definir a estratégia de 

monitoramento e observability. Gerir débitos técnicos. Sugerir evoluções nos 

sistemas adjacentes. Verificar a viabilidade e necessidade de utilização de novas 

tecnologias. Ajudar a provocar a mudança, mas adaptando com o momento 

presente. 

Requisitos para participar do processo 

Foco na melhor experiência para o cliente. Buscar aprendizado constantemente. 

Colaboração, saber oferecer e pedir ajuda. Pro atividade, nós pensamos e agimos 

como dono. Resiliência, não se limite. Ética, para nós é inegociável. Experiência em 

arquitetura de sistemas complexos. Requisitos de negócio e requisitos de software. 

Systems thinking. Software design. Arquitetura e estrutura do software estilos 

arquiteturais (rest), design patterns, decisões arquiteturais e trade desligado, 

paradigma de programação orientada a objetos. Conhecimento de patterns de 

código recomendados, estrutura de dados e algoritmos. Definição, versionamento e 

gestão de apis. Definição de padrões para controle de erros e exceções, geração e 

tratamento de logs, tolerância a falhas. Gestão de acessos e identidade. 

Desenvolvimento de software seguro. Concorrência, tratamento de eventos, 

persistência de dados. Manutenção, evolução e troubleshooting. 

O que oferecemos 

http://www.cadernonacional.com.br/


Vale Alimentação Vale Refeição Vale Transporte Convênio com Instituções de 

Ensino Convênio com Academia Convênio Médico Convênio Odontológico PLR 

Previdência Privada Outros 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Analista de Teste / Qualidade de Tecnologia da Informação - São Paulo / 

SP 

 

Itaú 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Financeiro (bancário) 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Tecnologia da Informação 

O que você irá fazer 

Desempenhar papel importante no time, desenvolvendo casos de testes 

automatizados e garantindo a qualidade desses sistemas no banco. Alavancar o 

processo de testes funcionais e automação. Criar scripts de automação de testes. 

Ser responsável pelas atividades de modelagem e execução de testes funcionais. 

Ser responsável por atividades de automação de testes, de acordo com a 

metodologia e framework. Gerir projetos de teste, conduzindo todas as atividades 

relacionadas e reportando seu status. Buscar soluções que agreguem valor aos 

processos de qualidade. 

Requisitos para participar do processo 

Foco na melhor experiência para o cliente. Buscar aprendizado constantemente. 

Colaboração, saber oferecer e pedir ajuda. Pro atividade, nós pensamos e agimos 

como dono. Resiliência, não se limite. Ética, para nós é inegociável. Conhecimento 

das linguagens Java//. net. Conhecimento em frameworks de automação 

(selenium, appium, cucumber). Seria um diferencial você conhecer sobre 

Microserviços e api. Vivência em ambiente ágil. Conhecimento em silktest e 

silkcentral. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte Convênio com Academia Convênio Médico 

Convênio Odontológico PLR Previdência Privada Seguro de Vida Outros 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacionmal.com.br 

 

 

 

 

Desenvolvedor Back-end - Porto Alegre / RS 

http://www.vagas.com.br/
http://www.cadernonacionmal.com.br/


 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Tecnologia da Informação 

Requisitos para participar do processo 

Ter autonomia profissional e habilidade para trabalhar em grandes projetos. 

Domínio e experiência com linguagem php com framework laravel (ou similar). 

Domínio e experiência com banco de dados mysql. Diferenciais conhecimentos em 

bootstrap e vuejs. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Desenvolvedor Back-end em Golang Sênior - Porto Alegre / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Tecnologia da Informação 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento e experiência na web, na biblioteca javascript ReactJS, e na 

linguagem golang. Conhecimento e vivência na metodologia agile scrum. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Técnico - Instalação - Campinas / SP 

  

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Tecnologia da Informação, Técnicos. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência para obra de instalação. Experiência em cabeamento estruturado, 

infraestrutura, montagem de hack, fibra, Eletrocalha e Eletroduto. Informar 

pretensão salarial. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Consultor de Sistemas Junior - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Tecnologia da Informação 

O que você irá fazer 

Atuar na implementação e sustentação de projetos de sistema da informação 

utilizando as plataformas IBM. Prover atendimento através de telefone ou qualquer 

outro meio para ocorrências em softwares atendidos. Documentar de modo claro as 

interações, incidentes e resoluções no sistema de tickets. 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento sobre os softwares atendidos, buscando fornecer soluções de alto 

nivel. Formado ou cursando o 7 ou 8 semestres de sistemas de informação, 

tecnologia da informação, banco de dados ou cursos correlatos. Conceitos básicos 

de etl de programação SQL (soqueies cursor, procedures, functions). Experiencia 

com desenvolvimento de banco de dados (mssql oracle).Desenvolvimento de 

análises e relatórios básicos. Excel intermediário. Inglês ou espanhol intermediário 

ou avançado será um diferencial. Conhecimentos de ferramentas (business 

analytics intelligence) será um diferencial. Conhecimentos de itil foundation será 

um diferencial. Ser flexível, ser adaptável, ter iniciativa, saber trabalhar em equipe. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Convênio Médico Plano de Carreira Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

http://www.cadernonacional.com.br/


www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Analista de Suporte - São José dos Pinhais / PR 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Tecnologia da Informação 

O que você irá fazer 

Atendimento a clientes internos, suporte de rede local, manutenção de 

computadores. Acompanhamento de equipes externas em instalações de 

infraestrutura. Atender a problemas do dia a dia da área de tecnologia da 

informação. Atendimento de abertura de chamados de tecnologia da informação. 

Identificar melhorias em soluções existentes dentre outras atividades. 

Requisitos para participar do processo 

Superior completo em sistemas de informação, ciências da computação ou áreas 

afins. Conhecimento em sistema operacional Windows 10, pacote Office 2013, 

2016, 2019, Office 365, rede de computadores e telecomunicação, hardware e 

software, licenciamento de software. Experiência em suporte técnico nível 1 e 2. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

Coordenador de Tecnologia da Informação - Novo Hamburgo / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Tecnologia da Informação. 

Requisitos para participar do processo 

Experiência em gestão de equipe de infraestrutura. Conhecimento em políticas de 

segurança da informação, lgpd. Conhecimentos em itil. Sólidos conhecimentos em 

ISO 27001 e ISO 27002. Superior completo em área relacionada. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

http://www.vagas.com.br/
http://www.vagas.com.br/


Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Cientista de Dados - São Paulo / SP 

 

 Itaú 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Financeiro (bancário) 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Tecnologia da Informação 

O que você irá fazer 

Construir modelos preditivos utilizando técnicas de aprendizado de máquina que 

geram actionable insights para solucionar problemas de negócio. Apresentar 

resultados de projetos de ciência de dados de forma compreensível pelas áreas de 

negócios, sem perda de rigor científico. Desenvolver e treinar analistas de dados do 

holding nas principais teorias e aplicações de aprendizado de máquina e inteligência 

artificial seja através da oferta de cursos, da realização de palestras e de 

consultorias e consultas pontuais. Servir como ponto focal do banco para discutir a 

adoção de novas ferramentas de análise de dados avançadas, aprendizado de 

máquina e inteligência artificial. 

Requisitos para participar do processo 

Capacidade de realizar trabalhos colaborativos. Sólida formação acadêmica, 

preferencialmente mestrado ou doutorado nas áreas de tecnologia e/ou estatística. 

Perfil curioso, autodidata e inovador. Domínio de técnicas de aprendizado de 

máquina programação para r ou python fluência na sintaxe básica. Métodos e 

pacotes para leitura e escrita de dados. Fluência nos principais pacotes de machine 

learning, como python sklearn e r caret, mlr. Habilidade em computação – banco de 

dados modelo de banco de dados relacional. Sintaxe de sql. Álgebra relacional join, 

group by, order by. Chaves primárias, secundárias e estrangeiras. Domínio 

avançado em técnicas de estatística básicas variáveis aleatórias contínuas e 

discretas. Função densidade de probabilidade e distribuição acumulada. 

Propriedades de distribuições médias, medianas, quartis, moda, variância. Testes 

de hipótese. Principais distribuições normais, Bernoulli, binomial, uniforme, Poisson 

e geométrica. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte Convênio com Academia Convênio Médico 

Convênio Odontológico PLR Previdência Privada Seguro de Vida Outros 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


 

 

 

 

 

INTERNACIONAIS 
 

 

 
As vagas abaixo se encontram no site www.vagas.com.br e deverão ser 

acessadas da seguinte forma: 

1 – clique em: acesso de candidatos; 

2 – Em “digite as qualificações” escrevam o País que consta na vaga; 

3 – Clique em pesquisar. 

 

 

  

 
Enfermeiro (a) - Alemanha 

 

DEKRA - Trabalhe na Alemanha 

Código da Vaga: v2190889 

Salário a combinar 

Local: todo Brasil 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Empresa 

Descrição 

Você é Bacharel em Enfermagem ou está no último semestre? Esta pode ser sua 

oportunidade de carreira internacional! 

Através da DEKRA - Trabalhe na Alemanha para Enfermeiros (Expert Migration 

Brazil), mais de 2.500 enfermeiros já conseguiriam emprego na Alemanha em 

centros de cuidados de idosos, clínicas de reabilitação e hospitais, e outros 3.700 

estão sendo treinados por nós para também realizarem esta mudança em suas 

vidas e carreiras. 

O Programa inclui: aulas de alemão por 12 meses, aulas sobre terminologia técnica 

de enfermagem, preparação para o reconhecimento de diploma pelo governo 

Alemão e a apresentação a mais de 100 empregadores em mais de 1000 

localidades na Alemanha. 

Importante: 

Ser graduado ou estar cursando o último semestre de bacharel em Enfermagem 

(Não é necessário experiência). 

Não é necessário possuir nenhum idioma. 

Ter disponibilidade para mudar de país. 

Estar motivado e aberto a viver em uma nova cultura. 

Ter disponibilidade de dedicar-se ao aprendizado da língua alemã e linguagem 

técnica em alemão durante 14 meses. 

Ter até 42 anos de idade* (completos em 2021). 

*De acordo com a nova lei de imigração alemã, a partir de 2020 haverá limitações 

para pessoas com a partir de 45 anos. Por esse motivo, a DEKRA restringe a idade 

limite para participar do programa para candidatos com até 42 anos de idade. 

Aceitamos candidatura para todo o Brasil. 

Empresa 

A DEKRA é uma empresa multinacional alemã com mais de 90 anos, presente em 

60 países, conta com 45 mil colaboradores e possui um faturamento de mais de 3,5 

Bi de Euros. 



O Expert Migration Brazil é o maior programa internacional que prepara 

enfermeiros para emigrarem e trabalharem na Alemanha de forma legal e segura. 

O Programa oferece oportunidades aos enfermeiros em hospitais, clínicas e lares 

para idosos em milhares de cidades na Alemanha. 

Juntando-se a nós você fará parte de um time multidisciplinar altamente qualificado 

que lidera o DEKRA - Trabalhe na Alemanha para Enfermeiros (Expert Migration 

Brazil) 

Em sete anos, o Programa já preparou e viabilizou a ida de mais de 2.500 

enfermeiros estrangeiros para trabalharem na Alemanha. 

Faça parte do Programa da DEKRA e tenha um futuro promissor como enfermeiro 

na Alemanha. 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

 

Senior Recruitment Partner with English 

 

Código da Vaga: v2224006 

A vaga encerra em 10 dias! 

Salário a combinar 

Local: Todo o Brasil 

Nível hierarquico: Sênior 

Benefícios 

Descrição 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Home Office 

Horário flexível 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Vale-alimentação 

Descrição 

Empresa Multinacional de grande porte localizada em São Paulo, com unidades em 

diversos países da America Latina e Globalmente, busca um Senior Recruitment 

Partner para se juntar a uma equipe fantástica! 

A posição é 100% remota e CLT, porém você precisa morar no Brasil ou no 

Mexico. 

Requisitos: 

Forte experiencia com recrutamento técnico e não técnicas vagas especializadas e 

de grande volume também. 

Experiencia em engajamento com Gerentes de Contratação 

Perfil ágil, flexível, dinâmico e com forte skills de trabalho em equipe. 

Ingles a partir de Upper Intermediate 

Portugues a partir de Upper Intermediate  

Se você falar Espanhol, vai ser ótimo, será um plus. 

Remuneração competitiva! 

Boa sorte! (:) 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

 

Job Boards Specialists/Remote Work 

http://www.vagas.com.br/
http://www.vagas.com.br/


 

BairesDev 

Código da Vaga: v2232257 

Quantidade da Vaga: 10 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Pleno 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Home Office 

Home Office 

Descrição 

BairesDev is proud to be one of the fastest-growing companies in Latin America and 

a welcoming, highly rated employer (Glassdoor Employee Score: 4.3). With more 

than 2,500 employees in 27 countries and world-class clients from start-ups to 

Fortune 500 companies, we’re only as strong as the multicultural teams at the 

heart of our business. BairesDev runs on talent. To consistently deliver the highest 

quality solutions to our clients, we only hire the Top 1% of IT Talent and nurture 

their professional growth on exciting projects for companies like Google, Pinterest, 

and Udemy. 

About the Role: 

We’re looking for a proactive and experienced Job Boards Specialist. This position is 

responsible for managing ads in several Job Boards we use to post job openings. 

The Job Boards specialist understands the diverse business models from Job Boards 

and knows how to extract the best value of each post. 

What you’ll do: 

- Manage job postings, creating, editing, and removing openings. 

- Collect and analyze data from each job post to identify effectiveness and cost per 

applicant. 

- Selects the right openings for each job slot available in a clever, data-driven 

decision process. 

- Build relationships with Job Boards in LATAM and the USA. 

- Finds new job boards to operate. 

- Actively collaborate with different managers to align priorities. 

You Must Have: 

- Previous experience in Talent Recruitment. 

- Experience with job boards posting terms and business models. 

- Experience in IT Industry head-hunting. 

- Advanced English level. 

BairesDev Offers: 

- 100% remote work. 

- Flexible hours - make your own schedule! 

- Diverse and multicultural work environment. 

- Paid parental leave, vacation & holidays. 

- Hardware setup for you to work from home. 

- Excellent compensation — well above the market average. 

- Extensive opportunities for growth and professional development thanks to our 

mentoring system. 

At BairesDev, remote work is at our core. Enjoy the opportunity to have a dynamic 

lifestyle, better health, and wellness. Find renewed passion in your job, improve 

your productivity, and benefit from attractive growth opportunities for your career. 

If you are interested in being part of a team composed of the best professionals 

and working 100% goal-oriented in an innovative environment, but with the 

structure and resources of a multinational market leader, do not hesitate to apply! 

Empresa 



We are the fastest growing Technology Solutions Company in Latin America. Our 

applicant pool is the largest in the industry: over 750,000 Software Engineers apply 

to work with us each year, and we hire only the Top 1% IT Talent, creating solid 

teams of 100% bilingual veteran developers. 

We provide end to end delivery for companies of all sizes, from startups to some of 

the biggest companies in the world, including Google, Rolls-Royce, Pinterest, EY, 

SiriusXM, Motorola, ViacomCBS & Chime, among others. The heart of our work is 

Software Outsourcing, Testing and Operational Support which we provide through a 

service of fully managed teams that integrate seamlessly into your projects. 

We are a group led and guided by an agile mentality. 

We are a firm founded and run by Developers. 

We are powered by Technology and Driven by Talent. 

Some of BairesDev services include:  

- Nearshore Software Development 

- Onsite Software Development 

- Staff Augmentation Services 

- Quality Engineering 

- Software Testing 

 Infrastructure Management 

- Cloud Management  

- Business Intelligence / Big Data consulting 

- Mobile Product Development 

- Enterprise Software Maintenance and Implementation 

- UI / UX Design 

- Video Games Development 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

CONCURSOS PÚBLICOS 
 

 

 

Encontra-se a tabela abaixo:  

No endereço: http://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ 

 

 

CONCURSOS PÚBLICOS 
 

Concursos Abertos 

 

 

Concursos Públicos Abertos: mais de 42.358 vagas, além de Cadastro de Reserva. 

 

 

 Nacional  

 Centro-Oeste  

http://www.vagas.com.br/
http://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/#nacional
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/#centro-oeste


 Nordeste  

 Norte  

 Sudeste  

 Sul  

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

EsFCEx - Escola de Formação Complementar do Exército 

Superior 
170 

Marinha do Brasil (CP - CEM) 

Superior 
25 

Aeronáutica 

Sargento da aeronáutica 
314 

Exército Brasileiro 

Superior 
22 

Marinha do Brasil 

Técnico 
24 

Marinha do Brasil 

Superior 
38 

Marinha do Brasil 

Superior 
11 

Marinha do Brasil (CP - T) 

Primeiro tenente 
16 

Marinha do Brasil (CP-CapNav) 

Oficial capelão 
1 

Concursos Abertos no Centro-Oeste 

Distrito Federal 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/#nordeste
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/#norte
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/#sudeste
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/#sul
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-exercito-esfcex.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-corpo-de-engenheiros-da-marinha-cp-cem.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-aeronautica-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/sargento-da-aeronautica.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-exercito-cacfrm.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-marinha-cp-qtpa.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-marinha-corpo-de-saude.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-marinha-quadros-complementares-qc-ca-fn-im.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-marinha-quadro-tecnico-do-corpo-auxiliar-cp-t.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/primeiro-tenente.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-marinha-capelaes.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/oficial-capelao.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html


Órgão Vagas 

SEST SENAT 

Médio • Superior • Técnico 
15 

CRN 1 

Auxiliar administrativo e Nutricionista 
290 

CRT 1ª Região 

Médio • Superior • Técnico 
395 

EBSERH 

Contador 
Várias 

 

Goiás 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

SEST SENAT 

Médio • Superior • Técnico 
15 

CRN 1 

Auxiliar administrativo e Nutricionista 
290 

CRO - Conselho Regional de Odontologia 

Advogado 
1 

CRT 1ª Região 

Médio • Superior • Técnico 
395 

DPE GO 

Defensor público 
47 

Exército Brasileiro 9ª Região 

Fundamental • Superior • Técnico 
Várias 

Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
769 

Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto 

Agente de combate às endemias 
18 

 

Mato Grosso 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/2021/07/29/processo-seletivo-sest-senat.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-crn-1.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/auxiliar-administrativo.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/nutricionista.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/crt-01.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/df/seletivo-ebserh.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/contador.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/2021/07/29/processo-seletivo-sest-senat.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-crn-1.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/auxiliar-administrativo.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/nutricionista.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/go/concurso-cro-go.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/advogado.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/crt-01.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/go/concurso-dpe-go.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/defensor-publico.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/processo-seletivo-exercito-brasileiro-9-regiao.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/go/2021/07/29/processo-seletivo-prefeitura-de-alto-paraiso-de-goias.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/go/seletivo-prefeitura-de-santo-antonio-do-descoberto-go.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/agente-de-combate-endemias.html


Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

CRT 1ª Região 

Médio • Superior • Técnico 
395 

Exército Brasileiro 9ª Região 

Fundamental • Superior • Técnico 
Várias 

Prefeitura de Santa Rita do Trivelato 

Fundamental • Médio • Superior 
6 

Universidade Federal de Rondonópolis (UFR MT) 

Médio • Superior • Técnico 
9 

 

Mato Grosso do Sul 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

CAU MS 

Médio • Superior 
165 

CRT 1ª Região 

Médio • Superior • Técnico 
395 

Exército Brasileiro 9ª Região 

Fundamental • Superior • Técnico 
Várias 

Prefeitura de Campo Grande 

Agente redutor de danos e Engenheiro clínico 
5 

 

Concursos Abertos no Nordeste 

Alagoas 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/crt-01.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/processo-seletivo-exercito-brasileiro-9-regiao.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mt/2021/07/28/processo-seletivo-prefeitura-de-santa-rita-do-trivelato.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mt/concurso-ufr-mt.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ms/concurso-cau-ms.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/crt-01.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/processo-seletivo-exercito-brasileiro-9-regiao.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ms/2021/07/29/processo-seletivo-prefeitura-de-campo-grande-ms-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/agente-redutor-de-danos.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/engenheiro-clinico.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html


Órgão Vagas 

SEDUC 

Superior 
3.000 

COREN AL 

Médio • Superior 
4 

PGE AL 

Procurador 
15 

Secretaria da Fazenda de Alagoas 

Auditor de finanças e controle de arrecadação e Auditor fiscal da receita estadual 
35 

 

Bahia 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

EsFCEx - Escola de Formação Complementar do Exército 

Superior 
170 

SEST SENAT 

Médio • Superior • Técnico 
15 

Prefeitura de Juazeiro 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
822 

Prefeitura de Vitória da Conquista 

Superior 
219 

 

Ceará 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

Polícia Civil do Ceará 

Escrivão de polícia e Inspetor de Polícia 
1.500 

COREN CE 

Médio • Superior 
7 

CRQ 10 2 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/al/2021/07/28/concurso-seduc-al.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/al/concurso-core-al.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/al/concurso-pge-al-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/procurador.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/al/concurso-sefaz-alagoas.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/auditor-de-financas-e-controle-de-arrecadacao.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/auditor-fiscal-da-receita-estadual.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-exercito-esfcex.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/2021/07/29/processo-seletivo-sest-senat.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ba/2021/07/29/prefeitura-de-juazeiro-ba-lanca-novo-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ba/processo-seletivo-vitoria-da-conquista.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ce/concurso-policia-civil-ce.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escrivao-de-policia.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/inspetor-de-policia.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ce/concurso-coren-ce.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ce/concurso-crq-10.html


Órgão Vagas 

Médio • Superior 

Funsaúde CE 

Médio • Superior • Técnico 
6.015 

Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará 

Médio • Superior 
66 

 

Maranhão 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

Exército 8ª Região Militar 

Fundamental • Superior • Técnico 
Várias 

Prefeitura de São Luís 

Médio • Superior • Técnico 
500 

Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão 

Auxiliar de segurança penitenciária 
Várias 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão 

Médio • Superior 
Várias 

 

Paraíba 

Órgão Vagas 

Fundação PB Saúde 

Médio • Superior • Técnico 
4.401 

PM PB 

Superior 
30 

Prefeitura de Bayeux 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
3.413 

 

Pernambuco 

Órgão Vagas 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ce/concurso-funsaude-ce.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ce/seletivo-seas-ce.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/2021/07/29/processo-seletivo-exercito-8-regiao.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ma/2021/07/29/processo-seletivo-prefeitura-de-sao-luis.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ma/seletivo-seap-ma.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/auxiliar-de-seguranca-penitenciaria.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ma/processo-seletivo-seap-ma-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pb/2021/07/29/concurso-fundacao-pb-saude.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pb/concurso-pm-pb-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pb/concurso-prefeitura-de-bayeux.html


Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

Prefeitura de Caruaru 

Médio • Superior 
31 

Prefeitura de Mirandiba 

Fundamental • Médio • Superior 
160 

Prefeitura de Salgueiro 

Superior 
60 

Prefeitura de São Lourenço da Mata 

Médio • Superior 
339 

Prefeitura de Serra Talhada 

Alfabetizado • Fundamental 
300 

SAD/SEE 

Superior • Técnico 
501 

 

Piauí 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

PM PI - Polícia Militar do Estado do Piauí 

Oficial da polícia militar e Soldado da polícia militar 
690 

 

Rio Grande do Norte 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

TJ RN 

Superior 
58 

 

Sergipe 

Órgão Vagas 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pe/processo-seletivo-prefeitura-de-caruaru-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pe/concurso-prefeitura-de-mirandiba-pe.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pe/2021/07/29/processo-seletivo-prefeitura-de-salgueiro-pe.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pe/prefeitura-de-sao-lourenco-da-mata-pe.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pe/2021/07/30/processo-seletivo-prefeitura-de-serra-talhada.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pe/processo-seletivo-sad-see-pe.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pi/2021/07/27/concurso-pmpi.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/oficial-da-policia-militar.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/soldado-da-policia-militar.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rn/processo-seletivo-tj-rn.html


Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

SEST SENAT 

Médio • Superior • Técnico 
15 

Polícia Civil de Sergipe 

Agente de polícia civil e Escrivão de polícia civil 
60 

 

Concursos Abertos no Norte 

Acre 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

CRT 1ª Região 

Médio • Superior • Técnico 
395 

DETRAN AC 

Médio • Superior 
62 

Exército 12ª Região Militar 

Superior 
Várias 

IAPEN 

Médio • Superior 
4 

 

Amapá 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

SEST SENAT 

Médio • Superior • Técnico 
15 

Exército 8ª Região Militar 

Fundamental • Superior • Técnico 
Várias 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/2021/07/29/processo-seletivo-sest-senat.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/se/2021/07/29/concurso-policia-civil-se.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/agente-de-policia-civil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escrivao-de-policia-civil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/crt-01.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ac/processo-seletivo-detran-ac.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/processo-seletivo-exercito-12-regiao.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ac/processo-seletivo-iapen-ac.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/2021/07/29/processo-seletivo-sest-senat.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/2021/07/29/processo-seletivo-exercito-8-regiao.html


Órgão Vagas 

 

Amazonas 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

CRT 1ª Região 

Médio • Superior • Técnico 
395 

Exército 12ª Região Militar 

Superior 
Várias 

 

Pará 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

ICMBio 

Fundamental 
18 

Exército 8ª Região Militar 

Fundamental • Superior • Técnico 
Várias 

FASEPA 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
350 

SEAP 

Agente penitenciário e Policial penal 
1.945 

 

Rondônia 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

CRMV RO 

Médio • Superior 
71 

CRT 1ª Região 

Médio • Superior • Técnico 
395 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/crt-01.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/processo-seletivo-exercito-12-regiao.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/icmbio.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/2021/07/29/processo-seletivo-exercito-8-regiao.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pa/processo-seletivo-fasepa.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pa/concurso-seap-pa.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/agente-penitenciario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/policial-penal.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ro/concurso-crmv-rondonia.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/crt-01.html


Órgão Vagas 

Exército 12ª Região Militar 

Superior 
Várias 

Exército Brasileiro 

Chefe de campo de terraplanagem e Operador de usina de asfalto 
2 

 

Roraima 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

CRT 1ª Região 

Médio • Superior • Técnico 
395 

DPE RR 

Defensor público e Defensor público substituto 
80 

Exército 12ª Região Militar 

Superior 
Várias 

SEED 

Superior 
650 

 

Tocantins 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

CRN 1 

Auxiliar administrativo e Nutricionista 
290 

CRT 1ª Região 

Médio • Superior • Técnico 
395 

Exército 8ª Região Militar 

Fundamental • Superior • Técnico 
Várias 

 

Concursos Abertos no Sudeste 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/processo-seletivo-exercito-12-regiao.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/ro/processo-seletivo-exercito-brasileiro-5-bec.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/chefe-de-campo-de-terraplanagem.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/operador-de-usina-de-asfalto.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/crt-01.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rr/concurso-dpe-rr-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/defensor-publico.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/defensor-publico-substituto.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/processo-seletivo-exercito-12-regiao.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rr/concurso-seed-rr.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-crn-1.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/auxiliar-administrativo.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/nutricionista.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/crt-01.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/2021/07/29/processo-seletivo-exercito-8-regiao.html


Espírito Santo 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

ICMBio 

Fundamental 
18 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo 

Superior 
14 

Prefeitura de Castelo 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
Várias 

Prefeitura de Serra 

Auxiliar administrativo 
Várias 

Prefeitura de Vitória 

Superior 
2 

Prefeitura de Vitória 

Médico e Médico infectologista 
1 

 

Minas Gerais 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

Polícia Militar de Minas Gerais 

Superior • Técnico 
1.887 

SEST SENAT 

Médio • Superior • Técnico 
15 

Câmara de Barbacena 

Fundamental • Médio • Superior 
15 

Câmara de Carneirinho 

Controlador interno 
1 

Câmara de Natércia 

Auxiliar de serviços gerais e Oficial legislativo 
2 

Câmara de Tocos do Moji 

Contador 
1 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/icmbio.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/es/processo-seletivo-iema-es.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/es/2021/07/29/processo-seletivo-prefeitura-de-castelo-es.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/es/2021/07/28/seletivo-prefeitura-de-serra.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/auxiliar-administrativo.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/es/processo-seletivo-prefeitura-de-vitoria-es.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/es/processo-seletivo-prefeitura-de-vitoria.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/medico.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/medico-infectologista.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-pm-mg.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/2021/07/29/processo-seletivo-sest-senat.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-camara-de-barbacena-mg.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-camara-de-carneirinho-mg.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/controlador-interno.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-camara-de-natercia-mg.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/auxiliar-de-servicos-gerais.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/oficial-legislativo.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-camara-de-tocos-do-moji-mg.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/contador.html


Órgão Vagas 

Câmara Municipal de Ibituruna 

Assessor jurídico e Contador 
2 

Câmara Municipal de Jacuí 

Médio • Superior • Técnico 
4 

CEFET MG 

Médio • Superior • Técnico 
89 

FUNED 

Médio • Superior • Técnico 
31 

IMBEL - Indústria de Material Bélico do Brasil 

Fundamental • Médio • Técnico 
Várias 

IPREV Mariana 

Médio • Superior 
5 

MGS 

Agente de campo 
Várias 

Polícia Militar de Minas Gerais 

Cadete da polícia militar e Oficial da polícia militar 
120 

Prefeitura de Diamantina 

Motorista e Técnico em enfermagem 
6 

Prefeitura de Guaranésia 

Fundamental • Médio • Superior 
10 

Prefeitura de Guaxupé 

Médico clínico geral 
1 

Prefeitura de Guaxupé 

Médico e Médico PSF 
1 

Prefeitura de Heliodora 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
64 

Prefeitura de Itabira 

Médico e Médico do trabalho 
1 

Prefeitura de Itapecerica 

Fundamental • Médio • Superior 
49 

Prefeitura de Lagoa Santa 

Assistente social e Psicólogo 
Várias 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-camara-de-ibituruna-mg.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/assessor-juridico.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/contador.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-camara-de-jacui-mg.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-cefet-mg.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/processo-seletivo-funed.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/processo-seletivo-imbel-itajuba.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-iprev-mariana-mg.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/processo-seletivo-mgs.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/agente-de-campo.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-pm-mg-oficiais.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/cadete-da-policia-militar.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/oficial-da-policia-militar.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/2021/07/29/processo-seletivo-prefeitura-de-diamantina.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/motorista.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/tecnico-em-enfermagem.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-prefeitura-de-guaranesia.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/processo-seletivo-prefeitura-de-guaxupe.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/medico-clinico-geral.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/seletivo-prefeitura-de-guaxupe-mg.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/medico.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/medico-psf.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-prefeitura-de-heliodora-mg.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/processo-seletivo-prefeitura-de-itabira-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/medico.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/medico-do-trabalho.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-prefeitura-de-itapecerica.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/processo-seletivo-prefeitura-de-lagoa-santa.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/assistente-social.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/psicologo.html


Órgão Vagas 

Prefeitura de Santa Bárbara 

Auxiliar de serviços 
Várias 

Prefeitura de São João da Ponte 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
304 

Prefeitura de São João Del Rei 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
346 

Prefeitura de Três Marias 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
274 

SAE de Araguari 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
32 

TJM MG 

Analista judiciário e Oficial judiciário 
27 

UFU 

Superior • Técnico 
15 

 

Rio de Janeiro 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

Exército - IME 

Médio 
92 

Fesaúde Niterói 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
898 

Marinha do Brasil (CP - CEM) 

Superior 
25 

CBMERJ - Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro 

Médio • Superior • Técnico 
3.000 

Exército Brasileiro 

Superior 
22 

IFRJ 

Médio • Superior • Técnico 
53 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/2021/07/29/processo-seletivo-prefeitura-de-santa-barbara-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/auxiliar-de-servicos.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-prefeitura-de-sao-joao-da-ponte-mg.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-prefeitura-de-sao-joao-del-rei.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/2021/07/29/concurso-prefeitura-de-tres-marias.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/processo-seletivo-sae-de-araguari-mg.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/2021/07/28/concurso-tjm-mg-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/analista-judiciario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/oficial-judiciario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/mg/concurso-ufu.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rj/concurso-ime.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rj/concurso-fesaude-niteroi.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-corpo-de-engenheiros-da-marinha-cp-cem.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rj/concurso-cbmerj-para-temporarios.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-exercito-cacfrm.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rj/concurso-ifrj-edital.html


Órgão Vagas 

Marinha do Brasil (CP - T) 

Primeiro tenente 
16 

Prefeitura de Paraty 

Agente de apoio à educação especial 
30 

Prefeitura do Rio de Janeiro 

Médio • Superior 
41 

UERJ 

Assistente administrativo 
20 

 

São Paulo 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

SEST SENAT 

Médio • Superior • Técnico 
15 

Bariri 

Agente de contabilidade e Químico 
2 

Câmara de Campos do Jordão 

Fundamental • Médio • Superior 
9 

CISMETRO 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
Várias 

COHAB Bandeirante - Campinas 

Analista de contabilidade e Assistente jurídico 
5 

Prefeitura de Altinópolis 

Fundamental • Superior • Técnico 
6 

Prefeitura de Assis 

Auxiliar escolar 
14 

Prefeitura de Barueri 

Superior • Técnico 
5 

Prefeitura de Bauru 

Superior 
3 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-marinha-quadro-tecnico-do-corpo-auxiliar-cp-t.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/primeiro-tenente.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rj/concurso-prefeitura-de-paraty.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/agente-de-apoio-educacao-especial.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rj/processo-seletivo-prefeitura-do-rio.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rj/concurso-na-uerj.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/assistente-administrativo.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/2021/07/29/processo-seletivo-sest-senat.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/concurso-saemba-de-bariri.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/agente-de-contabilidade.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/quimico.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/concurso-camara-de-campos-do-jordao.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/cismetro-sp.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/concurso-cohab-bandeirante-sp.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/analista-de-contabilidade.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/assistente-juridico.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/2021/07/29/concurso-altinopolis-sp.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/processo-seletivo-prefeitura-de-assis-sp.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/auxiliar-escolar.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/prefeitura-de-barueri-sp-promove-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/concurso-da-prefeitura-de-bauru.html


Órgão Vagas 

Prefeitura de Bauru 

Auxiliar de serviços gerais 
215 

Prefeitura de Cubatão 

Médio 
60 

Prefeitura de Fernandópolis 

Médio • Superior • Técnico 
8 

Prefeitura de Irapuã 

Fundamental • Médio • Superior 
10 

Prefeitura de Jaguariúna 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
88 

Prefeitura de Mococa 

Superior 
Várias 

Prefeitura de Osasco 

Auxiliar em saúde bucal e Cirurgião dentista 
41 

Prefeitura de Ourinhos 

Médio • Superior 
Várias 

Prefeitura de Pinhalzinho 

Superior 
Várias 

Prefeitura de Ribeirão Preto 

Médio • Superior • Técnico 
62 

Prefeitura de Santana de Parnaíba 

Motorista e Motorista carteira D 
Várias 

Prefeitura de São José do Rio Preto 

Superior 
Várias 

Prefeitura de Ubatuba 

Médio • Superior 
129 

Prefeitura de Várzea Paulista 

Superior • Técnico 
62 

Prefeitura de Várzea Paulista 

Superior 
29 

SABESP 

Jovem aprendiz 
495 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/prefeitura-de-bauru.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/auxiliar-de-servicos-gerais.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/concurso-prefeitura-de-cubatao.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/prefeitura-de-fernandopolis.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/2021/07/30/processo-seletivo-prefeitura-de-irapua-sp.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/concurso-prefeitura-de-jaguariuna.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/2021/07/27/prefeitura-de-mococa.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/processo-seletivo-osasco-sp.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/auxiliar-de-saude-bucal.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/cirurgiao-dentista.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/prefeitura-de-ourinhos.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/2021/07/30/processo-seletivo-prefeitura-de-pinhalzinho.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/concurso-prefeitura-de-ribeirao-preto-sp-vagas.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/processo-seletivo-prefeitura-de-santana-de-parnaiba-sp.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/motorista.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/motorista-carteira-d.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/processo-seletivo-prefeitura-de-sao-jose-do-rio-preto-sp.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/processo-seletivo-prefeitura-de-ubatuba-sp.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/processo-seletivo-prefeitura-de-varzea-paulista.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/processo-seletivo-prefeitura-de-varzea-paulista-sp-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/processo-seletivo-sabesp-jovem-aprendiz.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/jovem-aprendiz.html


Órgão Vagas 

SAEG 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
33 

Sescoop - SP 

Médio • Superior 
Várias 

TJ SP 

Escrevente técnico judiciário 
845 

 

Concursos Abertos no Sul 

Paraná 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

Exército 5ª Região 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
Várias 

FEAS Paraná 

Médio • Superior • Técnico 
80 

Prefeitura de Almirante Tamandaré 

Enfermeiro 
1 

Prefeitura de Araucária 

Educador infantil 
24 

Prefeitura de Bela Vista da Caroba 

Médio • Superior 
4 

Prefeitura de Colombo 

Superior 
65 

Prefeitura de Marechal Cândido Rondon 

Superior 
Várias 

Prefeitura de Piraquara 

Fundamental • Médio 
8 

Prefeitura de Prudentópolis Várias 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/concurso-saeg-guaratingueta-sp.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/sescoop-sp.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sp/2021/07/29/concurso-tj-sao-paulo.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escrevente-tecnico-judiciario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pr/processo-seletivo-exercito-5-regiao-militar.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pr/processo-seletivo-feas-parana.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pr/processo-seletivo-prefeitura-de-almirante-tamandare.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/enfermeiro.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pr/2021/07/28/concurso-prefeitura-de-araucaria.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/educador-infantil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pr/2021/07/29/processo-seletivo-prefeitura-de-bela-vista-da-caroba.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pr/prefeitura-de-colombo-pr.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pr/processo-seletivo-prefeitura-de-marechal-candido-rondon-pr.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pr/processo-seletivo-prefeitura-de-piraquara-pr-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pr/processo-seletivo-prudentopolis-pr.html


Órgão Vagas 

Superior • Técnico 

Prefeitura de Umuarama 

Médio • Superior 
70 

Prefeitura de Verê 

Alfabetizado • Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
8 

 

Rio Grande do Sul 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

SEST SENAT 

Médio • Superior • Técnico 
15 

Câmara de Candelária 

Médio • Superior 
1 

Câmara de Xangri-lá 

Contador 
1 

DAE de Santana do Livramento 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
37 

Exército Brasileiro (3ª Região Militar do Sul) 

Superior • Técnico 
Várias 

Prefeitura de Bom Jesus 

Fundamental • Médio • Superior 
44 

Prefeitura de Campo Bom 

Psicólogo 
5 

Prefeitura de Campo Bom 

Superior 
27 

Prefeitura de Candelária 

Médio • Superior • Técnico 
Várias 

Prefeitura de Candelária 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
78 

Prefeitura de Canoas Várias 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pr/concurso-prefeitura-de-umuarama-pr-2021.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/pr/2021/07/29/processo-seletivo-prefeitura-de-vere-pr.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/2021/07/29/processo-seletivo-sest-senat.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rs/concurso-camara-de-candelaria-rs.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rs/2021/07/29/processo-seletivo-camara-de-xangri-la-rs.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/contador.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rs/2021/07/30/processo-seletivo-dae-de-santana-do-livramento.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rs/exercito-brasileiro-3-regiao-anuncia-edital-de-processo-seletivo.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rs/concurso-prefeitura-de-bom-jesus-rs.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rs/2021/07/30/processo-seletivo-prefeitura-de-campo-bom-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/psicologo.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rs/2021/07/22/processo-seletivo-prefeitura-de-campo-bom-rs.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rs/candelaria-rs.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rs/concurso-prefeitura-de-candelaria.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rs/concurso-prefeitura-de-canoas.html


Órgão Vagas 

Médio • Superior 

Prefeitura de Teutônia 

Médico e Médico veterinário 
Várias 

TJ RS 

Médio • Superior 
2 

Trensurb 

Médio • Superior • Técnico 
6 

 

Santa Catarina 

Órgão Vagas 

Banco do Brasil 

Escriturário e Profissional de TI 
4.480 

SEST SENAT 

Médio • Superior • Técnico 
15 

CIM Amure 

Médico e Médico veterinário 
1 

Prefeitura de Aurora 

Alfabetizado • Médio • Superior • Técnico 
13 

Prefeitura de Florianópolis 

Superior 
Várias 

Prefeitura de Fraiburgo 

Fundamental • Superior 
Várias 

Prefeitura de Imbituba 

Superior 
Várias 

Prefeitura de Indaial 

Superior • Técnico 
10 

Prefeitura de Massaranduba 

Fundamental • Médio • Superior • Técnico 
10 

Prefeitura de Palhoça 

Médio • Superior 
14 

Prefeitura Jaraguá do Sul 7 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rs/2021/07/29/prefeitura-de-teutonia-rs-divulga-processo-seletivo.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/medico.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/medico-veterinario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rs/concurso-tj-rs-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/rs/concurso-trensurb-porto-alegre.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-banco-do-brasil.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/escriturario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/profissional-de-ti.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/2021/07/29/processo-seletivo-sest-senat.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sc/2021/07/30/processo-seletivo-cim-amurel.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/medico.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/cargos/medico-veterinario.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sc/2021/07/29/concurso-prefeitura-de-aurora-sc.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sc/prefeitura-de-florianopolis-sc-abre-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sc/prefeitura-fraiburgo-sc.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sc/2021/07/29/processo-seletivo-prefeitura-de-imbituba.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sc/processo-seletivo-prefeitura-de-indaial-edital.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sc/processo-seletivo-prefeitura-de-massaranduba-sc-2021.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sc/processo-seletivo-palhoca-sc.html
https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sc/seletivo-prefeitura-jaragua-do-sul.html


Órgão Vagas 

Superior • Técnico 

SAP SC 

Médio • Técnico 
52 

 

 

 

 

PESSOAS COM DEFECIÊNCIA 
 

 

 

Analista Sistemas Jr – Pessoas com Deficiência 

 

Hospital Albert Einstein 

Código da Vaga: v2253528 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: 

Empresa 

Descrição 

 Sumário 

Participar em desenvolvimento de projetos, preparação de ambiente para instalação 

de softwares aplicativos, criação de interfaces entre sistemas, manutenção de 

projetos. 

Informações da Vaga 

Unidade Faria Lima 

Horário: 08h às 18h Seg a qui/ 17h sex 

Prazo indeterminado 

Responsabilidades 

Participar do levantamento de informações junto aos usuários, objetivando a 

elaboração de sistemas; 

Participar do desenvolvimento e detalhamento de sistemas de menor complexidade, 

especificando tecnicamente as etapas a serem obedecidas até a obtenção do 

produto final; 

Auxiliar na implantação e manutenção de sistemas, preparando testes e 

simulações, analisando problemas técnicos e propondo soluções; 

Participar em Desenvolvimento de projetos, preparação de ambiente para 

instalação de softwares aplicativos, criação de interfaces entre sistemas, 

manutenção de projetos; 

Requisitos 

Formação superior em andamento, preferencialmente último ano; 

Experiência em Aplicativos MS Windows, Word, Excel, Access, Outlook etc. 

Empresa 

Sobre nós 

Com mais de 60 anos de existência, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira 

Albert Einstein ainda mantém uma premissa: inovar e crescer, sempre com 

excelência. Ajudamos a salvar vidas, a difundir o conhecimento em educação, 

prevenção e inovação em saúde. Além das áreas assistências temos oportunidades 

na área de inovação, tecnologia e ensino. Seguimos oferecendo qualidade, não só 

na pratica médica, mas como também no âmbito da educação e no compromisso 

com a responsabilidade social. O Einstein valoriza a diversidade e inclusão de todos 

os talentos e buscamos pessoas que compartilhem deste mesmo propósito. 

https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/sc/processo-seletivo-sap-sc.html


www.vagas.com.br 

 

 

 

 

Pessoa Consultora de Relacionamento I (Olx) Exclusiva para Pessoas com 

Deficiência 

 

OLX Brasil 

Código da Vaga: v2253357 

Salário a combinar 

Local: Rio de Janeiro 

Nível hierarquico: Auxiliar/ Operacional 

Data da Expiração: 16/09/2021 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

Assistência odontológica 

Assistência odontológica 

Auxílio academia 

Auxílio creche 

Bolsa auxílio 

Convênio com empresas parceiras 

Desconto em produtos 

Ginástica laboral 

Home Office 

Participação nos Lucros ou Resultados 

Previdência privada 

Programa de treinamentos 

Seguro de vida 

Vale-alimentação 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição: 

Quer fazer parte de uma das mais relevantes empresas 100% digitais do mercado 

brasileiro? Nós, da OLX Brasil, estamos de portas abertas para você. 

Agora nós somos uma holding com duas business units (unidades de negócio): a 

OLX e o Zap+. Somamos nossa expertise em tech e produto para continuarmos 

desenvolvendo tecnologia feita em casa e nos tornando cada vez mais uma 

referência no segmento de anúncios online. Só nosso time de tecnologia conta com 

quase 400 pessoas com grandes desafios. Afinal, conectamos milhares de pessoas 

diariamente, com mais de 500 milhões de anúncios publicados todos os dias, que 

recebem mais de 70 milhões de visitas por mês. 

Descrição do emprego 

Se você gosta de aprender e quer fazer parte desse desafio, essa oportunidade é a 

sua chance. Nessa posição de Pessoa Consultora de Relacionamento você vai somar 

no time de Customer Experience, que tem como objetivo garantir a melhor 

experiência do usuário com inovação e segurança, através de um time humanizado 

gerando conexão entre as pessoas. 

No dia a dia você vai: 

Interagir com o usuário através de e-mail e chat; 

Responder dúvidas sobre anúncios, produtos pagos, chat e cadastros; 

Atender e superar as expectativas dos usuários (comprador ou vendedor), por meio 

da plataforma Salesforce; 

Garantir a felicidade do usuário em relação à empresa, estimulando-o a responder 

a pesquisa de satisfação; 

http://www.vagas.com.br/


Realizar um bom atendimento mantendo os indicadores. 

E o que você precisa ter? 

Ensino superior completo ou em andamento; 

Pacote Office intermediário. 

Informações adicionais 

Temos dois escritórios: um no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, e outro em 

São Paulo, no bairro da Consolação. Os dois ambientes são super descontraídos e 

refletem o nosso jeito leve de trabalhar. Atualmente, estamos em 

aproximadamente 1.600 lugares:), pois todas as nossas pessoas estão trabalhando 

de forma remota, devido à pandemia. 

Mais sobre a OLX Brasil: 

Para nossas oportunidades, não fazemos distinção de cor, nacionalidade, identidade 

de gênero, se o profissional possui alguma deficiência… o que importa é ter as 

habilidades necessárias para cada função e ter garra para aproveitar os desafios e 

para aprender todos os dias. Aqui, damos espaço para você ser quem você é sem 

julgamentos e preconceitos. 

O nosso clima de trabalho é leve e descontraído. E sabe qual é o segredo? Somos 

gente do bem e nos respeitamos muito! Seja em home Office ou nos nossos 

escritórios, sempre tem alguém gargalhando ou sorrindo, pronto para receber o 

outro de braços ou câmeras abertas. 

Candidate-se e venha fazer parte dessa transformação com a gente! : ) 

Outros requisitos: 

Desejável experiência com atendimento online e Salesforce. 

Empresa 

#Desapega 

www.vagas.com.br 

 

 

 

ESTÁGIOS 
 

 

 

Estagiário - Engenharia Elétrica - São Bernardo do Campo / SP 

 
Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia, Estágio 

O que você irá fazer 

Auxiliar nos processos de elaboração, execução e orientação a projetos de 

engenharia para painéis elétricos de baixa tensão. Realizar o levantamento de 

materiais através de projetos elétricos a ser utilizados na montagem. Realizar a 

elaboração de projetos elétricos em AutoCAD e eplan, memoriais descritivos, 

confeccionar e acompanhar cronogramas. Checagem das atividades para 

cumprimento dos prazos estabelecidos pela empresa. Realizar o controle orçado x 

montado, identificar, interpretar e avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los 

de forma lógica e com sentido crítico. Elaborar relatórios, consolidar informações de 

maneira estruturada e objetiva, realizar testes de homologação. Capacidade de 

trabalhar em equipe e habilidade em desenvolver novos relacionamentos, a 

ferramenta AutoCAD é utilizada todo o tempo para desenvolver projetos. 

Requisitos para participar do processo 

http://www.vagas.com.br/


Graduação em engenharia elétrica. Desejável ter um bom domínio com o software. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Seguro de Vida 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

Estagiário 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Estagiário - Engenharia Elétrica - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Engenharia, Estágio 

Requisitos para participar do processo 

Cursando dos 6 aos 7 semestres. Conhecimento em AutoCAD. Pacote Office. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

Estagiário 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Estagiária - Engenharia Elétrica / Mecânica - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia, Estágio 

Requisitos para participar do processo 

Superior cursando engenharia elétrica, mecânica. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

Estagiário 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Estagiária - Administração / Recursos Humanos - Belo Horizonte / MG 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Estágio 

O que você irá fazer 

Auxilio nas rotinas do dp (admissão, demissão, benefícios, folha de pagamento, 

entre outros). 

Requisitos para participar do processo 

Necessário está cursando administração ou recursos humanos. 

O que oferecemos 

Cesta Básica Vale Alimentação vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

Estagiário 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Estagiária - Administração / Engenharia Ambiental - Campinas / SP 

  

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Administrativo, Engenharia, Estágio. 

O que você irá fazer 

Auxiliar no sistema online de mtr das plataformas digitais de manifestos de 

transporte. Emissão e recebimento de mtr (manifestos de transporte de resíduos), 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


ajustando possíveis erros de emissão e inclusão dos quantitativos reais de resíduos 

coletados. Emitir certificado de destinação final (cdf) referente aos resíduos 

recebidos e declarar ao ministério do meio ambiente, trimestralmente, via sistema, 

toda a movimentação de resíduos do período. 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento no pacote Office. Cursando administração ou engenharia ambiental 

até o penúltimo ano. Morar em campinas. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 09h00min às 16h00min horas 

Forma de Contratação 

Estagiário 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Estagiária - Engenharia Civil / Administração - São José dos Campos / SP 

 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Administrativo, Engenharia, Estágio. 

Requisitos para participar do processo 

Residir em são José dos campos. Necessário estar cursando superior em engenharia 

civil ou administração. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

Estagiário 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Estagiário - Engenharia Civil - Taubaté / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

 Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Engenharia, Estágio 

O que você irá fazer 

Prestar apoio ao engenheiro residente para execução dos procedimentos 

necessários para controle e execução de acordo com o planejado, com princípios 

em. Custo, prazo, qualidade e segurança. Rotinas operacionais, elaboração de 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


planilhas, acompanhamento e conferências dos serviços executados no canteiro 

através de fichas de verificação de serviços "FV’s", contratos e medições de 

empreitadas, atender normas de segurança do trabalho e prestar suporte a equipe 

de obra no controle do uso de epi's e cumprimento dos procedimentos de 

segurança por todo o efetivo da obra. Apoiar o gestor nas reuniões com 

empreiteiros, fornecedores e arquitetos equalização e estratégia no plano de 

execução e na consolidação de informações. 

Requisitos para participar do processo 

Cursando a partir do 2º semestre de engenharia civil. Seja proativo, dinâmico, 

comunicativo, com espírito de liderança. Conhecer detalhadamente o projeto do 

empreendimento/obra. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

Estagiário 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Estagiário - Administração - São Paulo / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$501,00 - R$1.000,00 

Área de Atuação 

Administrativo, Estágio 

O que você irá fazer 

Recepção de alunos. Controle de acesso na instituição. Atendimento presencial e 

telefônico. Controle e organização de documentos. Arquivo de documentos. 

Requisitos para participar do processo 

Conhecimento em Excel (básico a intermediário). Estar cursando em nível superior 

nos cursos de administração, secretariado, processos gerenciais ou áreas 

correlatas. 

O que oferecemos 

Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 15h30min às 21h00min horas 

Trabalha aos sábados das 15h30min às 21h00min horas 

Forma de Contratação 

Estagiário 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

http://www.cadernonacional.com.br/
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Estagiário - Publicidade e Propaganda - Sorocaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação, Estágio 

Requisitos para participar do processo 

Ter boa redação. Conhecimentos em marketplaces (b2w e magalu), fotografia 

publicitária. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

Estagiário 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

Estagiário - Publicidade e Propaganda / Designer - Sorocaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.001,00 - R$1.500,00 

Área de Atuação 

Comunicação, Estágio 

Requisitos para participar do processo 

Residir em Sorocaba. Cursando a partir do 3 semestre em publicidade e 

propaganda ou designer gráfico. Conhecimento prévio nos programas adobe 

(photoshop, illustrator e indesign). Disponibilidade para início imediato. 

Conhecimento em captação de leads em redes sociais e googles ads. Conhecimento 

em marketing place. 

O que oferecemos 

Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 10h30min às 16h45min horas 

Forma de Contratação 

Estagiário 

www.cadernonaciolnal.com.br 
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Estagiário - Marketing / Turismo - São Caetano do Sul / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Comunicação, Estágio 

O que você irá fazer 

Apoiar a área de marketing com a elaboração e divulgação de anúncios dos 

produtos via e mail marketing e anúncios. Tradução e acompanhamento e revisão 

dos materiais gráficos, posts de instagram, facebook e blogs. Negociação e 

acompanhamento de feiras e eventos. Elaboração e solicitação de cartões de 

visitas, materiais de vendas. 

Requisitos para participar do processo 

Cursando comunicação, marketing ou turismo no período noturno. Inglês fluente. 

Desejável espanhol. Ter fácil acessa a cidade de são Caetano. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Período noturno 

Forma de Contratação 

Estagiário 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estagiário - Análise de Sistemas / Sistemas da Informação - Valinhos / SP 

 Packing Group 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Estágio, Tecnologia da Informação. 

O que você irá fazer 

Principais responsabilidades. Atendimento help desk. Resolução de problemas em 

atendimento remoto ou no local. Auxiliar no funcionamento, na qualidade e na 

segurança dos softwares, redes, telefonia, hardwares e ambientes informatizados 

http://www.cadernonacional.com.br/


da empresa. Prover suporte técnico e operacional aos usuários, garantindo a 

continuidade de funcionalidade dos aplicativos e equipamentos, desenvolvendo 

orientação e treinamento quando necessário. Instalação, configuração e 

manutenção de softwares e hardwares. Rotinas de backup. 

Requisitos para participar do processo 

Formação em andamento na área de tecnologia da informação, análise de sistemas, 

sistema da informação ou áreas correlatas. Experiência com manutenção de 

equipamentos será um diferencial. Residir em valinhos e campinas. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 08h00min às 15h00min horas 

Forma de Contratação 

Estagiário 

www.cadernhonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Oficinas Globo - Assistente de Operações Audiovisual 

Globo 

 

Código da Vaga: v2224102 

Salário a combinar 

Local: Todo o Brasil 

Nível hierarquico: Júnior/ Trainee 

Data da Expiração: 31/08/2021 

Empresa 

Descrição 

Atuar nos Estúdios e Externas (em ambientes controlados ou não) na operação, 

configuração e monitoração dos equipamentos de iluminação, áudio, vídeo e 

comunicação viabilizando a execução das gravações, no modelo ao vivo ou pré-

gravado. 

Como vai ser o seu dia a dia   

Preparar, testar e garantir o funcionamento das câmeras e acessórios, 

equipamentos de movimentação de câmeras (dollies, gruas, travelings, trilhos, 

praticáveis e steadies) e equipamentos de áudio e vídeo (monitores, conversores, 

transmissores) no estúdio, externa ou cidade cenográfica, de acordo com a 

configuração exigida para a produção das cenas. 

Operar equipamentos para movimentação de câmera garantindo toda estabilidade e 

segurança dos equipamentos e pessoas envolvidos. 

Configurar, testar e operar microfones de acordo com a necessidade de cada 

produto posicionando-os nos locais e/ou posições mais adequadas. 

Preparar os equipamentos de iluminação nos sets de gravação, permitindo a boa 

captação técnica da imagem, seja em ambiente de estúdios, externas ou cidades 

cenográficas através do uso de refletores, rebatedores, filtros, difusores, balões 

além de utilizar/operar os sistemas de estúdio (Dimmer/Hoist/Rede ip de 

Iluminação, sistemas de redundâncias etc.), suas facilidades e possíveis problemas; 

Programar e operar os controles de comando de posicionamento e dimerização de 

luminárias, afinando e equalizando a luz cênica, de acordo com a orientação e 

conceituação do plano de iluminação previamente estabelecido pelo Iluminador, 

garantindo a melhor captação artística da imagem nos sets de gravação; 

Dirigir a viatura com o s equipamentos de produção para locais determinados. 

http://www.cadernhonacional.com.br/


Do que você precisa?  

Técnico em: Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações. 

Superior incompleto em: Tecnologia, ou Audiovisual, ou Música, ou Cinema, ou 

Publicidade, ou Jornalismo, ou Artes Visuais, ou Fotografia - desejável. 

 Conhecimentos que podem te destacar  

Habilitação Direção: Categoria "B" e desejável "D" 

Sistema de TV: Básico 

Conhecimento de Áudio: Básico 

Conhecimento de Vídeo: Básico 

Configuração de Câmeras: Básico 

Montagem & Movimentação de Câmera: Básico 

Operação de Mesa de Iluminação: Básico Montagem/Operação de Equipamentos de 

Iluminação: Básico 

Leitura de Plantas de iluminação: N/A Fotografia: N/A NR 10 & NR 35= Certificação 

Inglês: Básico  

Local: RJ, BH, SP e Brasília - presencial. 

Por que vir pra Globo?  

Aguçar a brasilidade em cada detalhe para inspirar e impactar positivamente 

milhões de brasileiros e brasileiros; 

Um time incrível formado por pessoas apaixonadas pelo que fazem referências em 

suas áreas de atuação, que vão impulsionar seu desenvolvimento profissional no 

dia a dia;  

Possibilidade de trabalhar em diferentes produtos e projetos, com diferentes 

tecnologias e metodologias, tudo em um só lugar. 

Empresa 

A globo é feita de gente que quer fazer diferente, fazer junto, fazer o futuro. Gente 

espalhada por todo o país (e mundo!) trabalhando com conteúdo, notícias, 

negócios, tecnologia e brasilidade de sobra. Canais na TV aberta e por assinatura, 

produtos digitais como Globo play, Cartola, G1, Ge, Gshow e outros serviços estão 

reunidos no mesmo lugar, na mesma Globo. Novos modelos de negócios digitais 

estão sendo pensados e desenvolvidos, buscando nos aproximar cada vez mais do 

usuário e dos seus desejos. As oportunidades de novos negócios também trazem a 

chance e o desafio de construirmos novos times data-driven e que coloquem o 

consumidor no centro das nossas decisões. Vem conhecer milhões de 

oportunidades. (Vem pra globo:) 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Estágio Philips 2021 

 

Philips 

Código da Vaga: v2237441 

Salário a combinar 

Local: Todo o Brasil 

Nível hierarquico: Estágio 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Assistência médica 

http://www.vagas.com.br/


Auxílio fretado 

Bolsa auxílio 

Convênio com empresas parceiras 

Desconto em produtos 

Ginástica laboral 

Programa de treinamentos 

Seguro de vida 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição 

Já pensou iniciar sua carreira em um lugar no qual você possa fazer a diferença e 

melhorar a vida das pessoas? Inscreva-se no Programa de Estágio 2021 da Philips, 

temos desafios extraordinários para te oferecer! 

Na Philips sabemos que as melhores e mais inovadoras soluções são geradas por 

meio da colaboração entre pessoas com repertórios diversos, por isso incentivamos 

todos a serem eles mesmos. 

Estamos convencidos de que uma cultura diversa e inclusiva impulsiona o sucesso 

dos negócios e a construção de um excelente ambiente de trabalho. Além disso, 

acreditamos que políticas afirmativas de inserção são fundamentais na promoção 

da equidade, por isso, as vagas do Programa de Estágio Philips 2021 serão 

direcionadas para estudantes negr@s. 

Requisitos do programa 

Ser estudante negr@ (pretos e pardos de acordo com as definições do IBGE); 

Superior cursando com formação prevista a partir de Dez/2022; 

Cursos: Administração, Economia, Engenharias, Marketing ou similares; 

Preferencialmente com renda familiar de até dois salários mínimos, conforme § 4º 

do art. 21, da lei 12.470/2011; 

Não é exigida experiência profissional ou conhecimento técnico prévio; 

Não é requisito de o programa ter proficiência ou conhecimento do idioma inglês. 

Buscamos estudantes dinâmicos, proativos, ávidos por aprender e que gostem de 

desafios. Nossos estagiários participam de projetos de real impacto na vida das 

pessoas e por isso é necessário ter habilidades analíticas, iniciativa, mentalidade de 

melhoria contínua e foco nas necessidades dos nossos clientes e consumidores. 

A Philips oferece oportunidades de desenvolvimento e vivência prática no ambiente 

de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento profissional. 

Sobre a Philips 

Há 130 anos, a Philips melhora a vida das pessoas por meio da inovação 

sustentável. Somos uma empresa líder de tecnologia da saúde com foco em 

melhorar a saúde das pessoas e possibilitar melhores resultados nessa área, desde 

prevenção e uma vida saudável até diagnóstico, tratamento e atendimento 

domiciliar. Venha fazer parte da nossa missão de melhorar a vida de 2.5  bilhões de 

vidas por ano até 2030 em todo o mundo, começando com a vida de nossos 

funcionários apaixonados, colaborativos e notavelmente diversificados. 

Empresa 

O Programa de Estágio Philips te proporcionará a oportunidade de trabalhar em um 

ambiente dinâmico e rápido, contribuindo para projetos que tenham um impacto 

real sobre a vida das pessoas no mundo todo. Trabalhando com colegas de 

diferentes culturas e áreas de especialização, você receberá rapidamente a 

responsabilidade, o espaço e o suporte para desenvolver-se e crescer. 

Oferecemos em troca, a flexibilidade, o estímulo e as oportunidades necessárias 

para mantê-lo inspirado e engajado. Trabalhar na Philips é mais que um trabalho. É 

um chamado para criar uma sociedade mais saudável através de um trabalho 

significativo, focado em melhorar 2.5 bilhões de vidas por ano, oferecendo soluções 

inovadoras em sistemas de saúde. 

www.vagas.com.br 
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Estagiar - Nível Técnico 

 

Globo 

Código da Vaga: v2243935 

Salário a combinar 

Local: Todo o Brasil 

Nível hierarquico: Estágio 

Data da Expiração: 05/09/2021 

Empresa 

Descrição 

Aqui na Globo, estudantes de nível superior ou técnico podem colocar em prática 

seus conhecimentos e ampliar seus horizontes em diversas áreas, desde criação e 

produção de conteúdo, até Tecnologia, com desenvolvimento de software, 

inovação, ciência de dados e UX, transmissão e sistemas, até áreas administrativas, 

financeiro, jurídico e recursos humanos, dentre outras. 

Estamos em busca de pessoas que querem aprender e se desenvolver em um 

ambiente que vive hoje uma das maiores transformações do país. Somos hoje uma 

empresa mediatech, isso significa que temos conteúdo e tecnologia lado a lado, 

como disciplinas igualmente fundamentais na experiência que queremos levar para 

o nosso consumidor, e as pessoas que se conectam com as transformações e 

tendências do seu tempo vão adorar vivenciar o que estamos passando. 

Essa é a globo. Vem estagiar com a gente neste momento em que fazer a história é 

fazer o futuro. 

Local de Estágio: 

Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre.  

A seleção acontecerá de forma 100% on-line e algumas vagas seguirão neste 

formato após a entrada da pessoa escolhida. Entretanto, existem algumas vagas 

presenciais, incompatíveis com o trabalho remoto, mas que vão respeitar todas as 

medidas de segurança. 

Requisitos: 

Ensino técnico concluído a partir de dezembro de 2020* ou cursando ensino técnico 

com previsão de formatura até dezembro de 2022.  

Cursos nas áreas de tecnologia, eletrônica, eletrotécnica, mecatrônica e 

telecomunicações.  

*Necessária à assinatura do termo de estágio por parte da instituição de ensino. 

Carga Horária:  

6 horas por dia. 

 Etapas do processo:  

Faça seu cadastro e deixe seu perfil completo, com todas as informações 

atualizadas e bem descritas; 

Capriche para cumprir a trilha online proposta; 

Após a análise dos perfis, os candidatos selecionados serão convidados para 

entrevistas online. 

 Obs. Os candidatos poderão ser convocados até dezembro/2021. 

Qual o período de inscrição? 

Do dia 03/08 até 05/09. 

Por que vir para Globo: 

• Possibilidade de impactar positivamente a vida de milhares de usuários;  

• Espaço e autonomia pra você deixar a sua marca;  



• Ambiente descontraído e um time incrível formado por pessoas apaixonadas pelo 

que fazem e referências em suas áreas de atuação;  

• Incentivo ao desenvolvimento profissional constante;   

Quer saber mais sobre como é #EstarNaGlobo? Dá pra acompanhar nosso dia-a-

dia, desafios e conquistas nas nossas redes: 

https://www.linkedin.com/company/rede-globo 

https://www.instagram.com/vempraglobo/ 

https://www.facebook.com/vempraglobo/ 

Empresa 

Chegou a hora de se inscrever nas oportunidades que estão abertas para estagiar 

na globo! Nós buscamos pessoas que querem aprender e se desenvolver em um 

ambiente que vive uma das maiores transformações do país! Se você se conecta 

com as transformações e tendências que estão no ar, vai curtir experimentar o que 

estamos vivendo aqui! 

Vem estagiar com a gente! 

www.vagas.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Estágio Alea 2021 

 

ALEA 

Código da Vaga: v2235039 

Quantidade da Vaga: 16 

Salário a combinar 

Local: São Paulo 

Nível hierarquico: Estágio 

Benefícios 

Descrição 

Empresa 

Bolsa auxílio 

Seguro de vida 

Vale-refeição 

Vale-transporte 

Descrição 

SOBRE O PROGRAMA 

Casa com o seu futuro. Esse é o tema do nosso programa de estágio, porque aqui o 

seu desenvolvimento casa com o início da sua jornada profissional através de 

experiências de formação e aprendizado contínuos. Com atividades on the job, você 

terá a oportunidade de aprender e colocar a mão na massa, junto com as áreas de 

negócio. Em paralelo, você terá todo o suporte para desenvolver competências 

técnicas e comportamentais através de feedbacks constantes e experiências 

complementares, além de uma imersão na nossa cultura, que tem como alguns de 

seus princípios: inovação, foco no cliente, resiliência e simplicidade. 

DÚVIDAS FREQUENTES 

As oportunidades serão para quais áreas? 

Criamos uma trilha com ciclos de aprendizados dinâmicos, para garantir uma 

formação mais ampla no nosso modelo de negócio. O programa prevê um job 

rotation semestral entre quatro áreas: 

Semestre 1: Prospecção (compra de terrenos); 

http://www.vagas.com.br/


Semestre 2: Urbanismo; 

Semestre 3: Produto/Legalização; 

Semestre 4: Área Técnica (Projetos). 

A cada semestre concluído, a pessoa estagiária deverá produzir um Lab 

Colaboração, que é um apanhado de oportunidades e boas ideias identificadas no 

período, e que ficará como legado para que as novas pessoas estagiárias utilizem 

nas suas trilhas de desenvolvimento. 

Além do aprendizado on the job, você também vai conhecer o dia a dia de Obras, 

Fábrica, Supply, Marketing e Vendas através de webinars, palestras, visitas e/ou 

vivências. 

 Qual a localidade das vaga em aberto? 

Campinas/SP. 

Requisitos para as oportunidades: 

Estudantes de Engenharia Civil e Arquitetura, cursando penúltimo e último ano da 

graduação; com disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, em modelo 

híbrido. Disponibilidade para trabalhar presencialmente em Campinas alguns dias 

da semana. Modelo híbrido (home office + presencial). 

Idiomas: 

Inglês Intermediário (Desejável) 

Remuneração e Benefícios: 

Bolsa auxílio mensal compatível com mercado; Auxílio ou Vale Transporte; Vale 

Refeição e Seguro de Vida. 

Quando o Programa tem início? 

Segunda quinzena de Outubro.  

Em que cidades acontecem às fases do processo seletivo? 

As etapas iniciais do processo serão online, sendo apenas a etapa de Painel 

presencial, na localidade em que as vagas estão localizadas, ou seja, Campinas/ 

SP. 

Após o término do programa, haverá efetivação? 

O Casa com seus sonhos tem a duração total de 12 a 24 meses, e os maiores 

talentos terão a possibilidade de efetivação. 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

Inscrições 

Testes Online 

Game Online 

Entrevista Online 

Painel Presencial 

A Alea impulsiona iniciativas para construir ambientes cada vez mais inclusivos e 

diversos. Inscreva-se para o programa independentemente de raça, cor, religião, 

idade, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade ou deficiência. 

#CasaComSeuFuturo #ÉdaTenda #Inscreva-se #Compartilhe  

Empresa 

SOBRE A ALEA 

Somos a Alea. A nova marca da Construtora Tenda. 

Colocamos a casa dos sonhos ao alcance de quem nem sabia que podia sonhar. 

Acessível. Possível. Viável. Uma casa sem muros, cercada de árvores e muito 

espaço. Nossas moradias são construídas no modelo off-site, aliado a tecnologia 

wood-frame, muito utilizada em imóveis de alto padrão pelo mundo. 

Mais do que um novo método construtivo, somos a promessa de uma vida com 

mais qualidade e dignidade, uma nova forma de morar que cabe no seu bolso e 

casa com seus sonhos. 

Processo seletivo conduzido pela Consultoria Feeta RH 

logotipo Feeta RH 

A Feeta é uma empresa de consultoria de RH com a vocação de promover conexões 

entre valores, soluções, habilidades e histórias. Mais do que oferecer excelência no 

mercado de recursos humanos, buscamos a excelência em quem impactamos: as 

pessoas. 



Por meio das mais modernas ferramentas e um quadro de profissionais altamente 

qualificado, a Feeta agrega competências e amplia possibilidades, tanto para as 

empresas quanto para os profissionais. 

www.vagas.com.br 
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Técnico - Turismo Trilíngue - São Paulo / SP 
  
Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Tecnólogo 

 Segmento 

Turismo 

 Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Hotelaria / Turismo, Técnicos. 

Requisitos para participar do processo 

Português, inglês e espanhol mínimo intermediário. Graduação em tecnólogo ou 

técnico concluído em turismo guia de turismo, hotelaria, hospitalidade ou eventos. 

O que oferecemos 

Vale Refeição Vale Transporte Convênio Médico Convênio Odontológico 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Escala 06x01 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor de Hotelaria - Porto Alegre / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Hotelaria 

Salário 

A Combinar 

http://www.vagas.com.br/
http://www.cadernonacional.com.br/


Área de Atuação 

Administrativo, Hotelaria / Turismo. 

O que você irá fazer 

Supervisionar os serviços prestados aos hóspedes, liderar equipe de hotelaria e 

aplicar treinamento a novos colaboradores. Negociar com fornecedores e 

acompanhar inventários. Acompanhar a ocupação do hotel. Realizar a mediação de 

conflitos e intervir junto aos clientes e colaboradores. Elaborar escalas de folgas e 

férias. 

Requisitos para participar do processo 

Possuir carteira nacional de habilitação categoria b. 

O que oferecemos 

Alimentação no Local Vale Transporte Convênio Médica 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Das 07h00min às 16h20min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepcionista de Hotel - Campinas / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Hotelaria 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Hotelaria / Turismo, Operacional. 

O que você irá fazer 

Atendimento ao cliente. Recepção dos hospedes. 

Requisitos para participar do processo 

Ter boa apresentação, dinâmico, vontade de aprender. Formação em hotelaria ou 

áreas correlatas. Inglês. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.caderfnonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cadernonacional.com.br/
http://www.caderfnonacional.com.br/


 

Supervisor de Política Leiteira - Fortaleza / CE 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Diversos / Outros 

O que você irá fazer 

Gerenciar a captação de leite. Gerenciar a logística de coleta e transporte de leite. 

Realizar negociações de compra e venda de leite no mercado. Prospectar novas 

fontes de captação de leite. Atendimento aos produtores. Gerenciar a equipe de 

campo (técnicos agrícolas). Coordenar projetos técnicos de fomento à produção de 

leite direcionados produtores. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo em administração, zootecnia, agronegócio ou afins. 

Disponibilidade para viagens e para trabalhar na região metropolitana de fortaleza. 

Experiência na área será um diferencial. Informar pretensão salarial. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analista Ambiental - Pindamonhangaba / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Diversos / Outros 

O que você irá fazer 

Acompanhamento e suporte time de obra. Responsável em montar acervo técnico 

ambiental de toda a obra. Elaboração de relatórios e indicadores. Licenciamento 

ambiental (licenças, autorizações e outorgas), implementação e manutenção de 

condicionantes ambientais, gestão de resíduos na obra, apoio técnico em demandas 

judiciais, diligência ambiental, relação institucional com órgãos licenciadores. 

Requisitos para participar do processo 

Formação em engenharia ambiental. Experiência anterior na função com atuação 

em obras. Processo de licenciamentos e outorgas. Pacote Office. Softwares sig e 

http://www.cadernonacional.com.br/


geoprocessamento, CAD nível básico. Conhecimentos de legislação ambiental. 

Residir em Pindamonhangaba, Taubaté ou cidades próximas. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor de Sustentabilidade - Guaratinguetá / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Diversos / Outros 

O que você irá fazer 

Construir indicadores de desempenho ambiental. Desenvolver políticas e diretrizes 

da empresa relacionadas à sustentabilidade. Ser porta voz empresa com mercado, 

clientes e órgãos governamentais. Garantir boas práticas e certificações como ISO 

14001, sistema de gestão ambiental e controle de emissões de gases. 

Requisitos para participar do processo 

Sólida vivência área de sustentabilidade. Experiência na definição e implementação 

de estratégia na área. Inglês com fala avançado, escrita avançado, compreensão 

avançado, leitura avançado. Ensino superior completo. Desejável pós-graduação na 

área. 

O que oferecemos 

Convênio Médico Convênio Odontológico Bonificação 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

Forma de Contratação 

CLT 

www.cadernonacional.com.br 
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Arte Finalista - Cachoeirinha / RS 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

R$1.501,00 - R$2.000,00 

Área de Atuação 

Diversos / Outros 

O que você irá fazer 

Criação de layout para clientes, arte final, fechamento de arquivos para impressão 

e prova virtual, alterações de arquivos. 

Requisitos para participar do processo 

Possuir experiência na área. Residir em cachoeirinha ou Gravataí. 

O que oferecemos 

Vale Alimentação Vale Transporte 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

De segunda-feira à sexta-feira das 09h00min às 18h48min horas 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor de Arte - Fortaleza / CE 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Bacharel 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Artes 

O que você irá fazer 

Responsável em desenvolver o design de peças digitais. Ajustar peças digitais e 

desenvolver apresentações. 

Requisitos para participar do processo 

Ensino superior completo em publicidade, marketing, design ou áreas afins. 

Desejável ter conhecimento com pacote adobe. Desejável ter olhar estético, 

criativo. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 
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Gastrólogo - Bauru / SP 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Diversos / Outros 

O que você irá fazer 

Elaboração de pratos diversificados. Responsável pela compra de suprimentos bem 

como pelo auxílio da parte administrativa. 

Requisitos para participar do processo 

Necessária disponibilidade para viagens. Necessário estar cursando gastronomia. 

Ter dinamismo, iniciativa e proatividade. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

www.cadernonacional.com.br 

 

 

 

 

 

Gerente de Plataforma - Macaé / RJ 

 

Detalhes da Vaga 

Escolaridade 

Não Informado 

Segmento 

Não Informado 

Salário 

A Combinar 

Área de Atuação 

Diversos / Outros 

Requisitos para participar do processo 

03 anos de experiência na função em regime offshore. Experiência com gestão de 

equipamentos e operações da plataforma. Possuir os certificados dentro da validade 

cbsp, huet, cgif (curso de gerente de instalação offshore fixa), espaço confinado 

nr33 40h, trabalho em altura, cess desejável. 

Informações Adicionais 

Quantidade de Vagas 

1 

Jornada 

Não Informado 

http://www.cadernonacional.com.br/
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