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REFLEXÕES SOBRE A EMPREGABILIDADE 
 por Dieter Kelber 

Num constante mundo em transformação, o tema empregabilidade está mais vivo que nunca. A cada 

solavanco na economia milhões de pessoas sofrem sobressaltos no seu posto de trabalho. Você está preparado 

para isso ? 

Veja aqui algumas reflexões que podem nos ajudar a ficar mais preparados e a encarar as atuais mudanças no 

mundo de forma mais adaptada e segura. 

1. A responsabilidade pela garantia do trabalho não é das organizações, é antes de tudo uma obrigação de cada 

indivíduo. “Não é o touro que mata o toureiro. O toureiro é que se deixa matar”. 

2. O artista tem que estar onde o povo está – diz Milton Nascimento. A empregabilidade pressupõe mudar de 

cidade, estado, pessoas. Ser nômade virou competência. 

ATENÇÃO!  
Não deixe de ver 

também os 

Boletins 

imediatamente 

anteriores...pode 

haver vagas ainda 

em aberto. 

As informações contidas nas 

oportunidades de trabalho 

divulgadas nos Boletins são de 

exclusiva responsabilidade das 

fontes concedentes. 

 
 

E importante para aprimorarmos cada vez 
mais nossos serviços. 

 
OBRIGADO! 

 

Boletim n. 031 - 31.08.2018 

Sempre uma ótima 

oportunidade de trabalho 

para você! 

http://www.iadi.org.br/iblog/author/dieterkelber/
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3. Complementando: você sabe transitar tranquilamente por ambientes multiculturais e tem jeito para 

entender e conviver com as diferenças? Por exemplo, trabalharia no Sul do Pará ? Vale lembrar que a gente 

não pode querer a isca e o peixe. Tudo é uma troca. Para ganhar alguma coisa é preciso perder outra. Estou no 

interior da Bahia trabalhando enquanto minha família esta em outra cidade por enquanto. Sair da zona de 

conforto 

4. Em momentos de crise nada é mais importante do que aprender novas profissões. Desenvolver novas 

habilidades e competências. Renovar-se constantemente. Nunca ter medo de tentar algo novo mesmo que 

ainda pequeno. Afinal, um amador solitário construiu uma arca e um grande grupo de profissionais construiu 

o Titanic. 

5. Desapegar-se do fetichismo de cargos e posições. Se o trabalho oferecido lhe garante a sobrevivência e um 

grau de satisfação vá em frente. Ser humilde é fundamental. 

6. Você é capaz de definir em poucas palavras seu mercado alvo? O inimigo do bom é o melhor. 

7. Você tem um belo passado de glórias. Porém, sabe quanto o mercado está disposto a remunerar pelos seus 

serviços? 

8. Aprendizado contínuo difundido há alguns anos é cada vez mais forte quando se fala em empregabilidade. 

Jornais, Revistas, Internet. Tem que estar atualizado. Mas escolha os temas com cuidado. Existem muitos 

secretários de Deus proclamando notícias de caráter duvidoso e, sobretudo alarmista na questão da 

recolocação. A Internet fornece todo dia milhares de falsos profetas. Não aceite de imediato uma informação 

como verdadeira. Nem estas mal traçadas linhas que escrevo. Reflita. 

9. Aceitar críticas. Receba críticas sem pedras nas mãos. Acho que onde não há crítica o inimigo ajuda. Como 

no mundo corporativo, o pior cliente é aquele que não reclama. Aquele que o adula ou concorda com você 

100% quase nunca é seu amigo de fato. Críticas são uma ferramenta fantástica para nossa autoavaliação. 

Porém, seja crítico também quanto aos palpiteiros. 

10. Não deixe que os outros tenham piedade de você. Isto é a pior coisa: o coitadinho. 

11.Se você é do tipo que resiste, um conselho pare de viver o passado. Tem gente que vive presa ao que já 

aconteceu que resiste às novas ideias e às mudanças e, ao mesmo tempo, é neuroticamente preocupada com o 

envelhecimento, sem se dar conta de que são essa atitudes que, de fato, as tornam velhas. Saia da mesmice! 

Não adianta arrumar as mesas e cadeiras no convés do Titanic. 

12. Abandonar a histeria coletiva corporativa de que tudo está ruim, que está difícil. 

FAÇA UM PLANO DE TRABALHO PARA VIDA TODA! 

 1- Faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é *ÉTICA* 
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2 - Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é *PLANEJAMENTO* 

3 - Aprenda a dizer "não". O nome disso é *FOCO* 

4 - Parou de ventar? Comece a remar. O nome disso é *GARRA* 

5 - Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. O nome disso é *CRIATIVIDADE* 

6 - Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que seu desejo. O nome disso é *VONTADE* 

7 - Não basta iniciativa. Também é preciso ter "acabativa" O nome disso é *EFETIVIDADE* 

8 - Se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso é *PRODUTIVIDADE* 

9 - Desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é *SUPERAÇÃO* 

10 - Para todo "Gamer Over", existe um "Play Again". O nome disso é *RECOMEÇAR*. 

 

 

I - OPORTUNIDADES 

DESENV. PES./PROF. 
 

1. COMUNICADO 

 O Departamento de Relações Externas (DRE) da PUC-Campinas e o Santander Universidades tornam 

pública a abertura de inscrições para os interessados no Processo Seletivo de alunos de Graduação da PUC-

Campinas para o PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS PARA ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO SANTANDER UNIVERSIDADES, cujas normas e procedimentos se encontram disciplinados 

em Edital disponível no site do DRE, na Resolução Normativa PUC no010/12 e nos Princípios Gerais 

do Programa de "Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação". 
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 O Programa de "Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação" é financiado pela Instituição 

Financeira Santander, que oferecerá Bolsa de Estudos no valor de R$ 11.674,50 (equivalente a € 3.000,00 

convertidos em 10/01/2018) a cada um dos 10 (dez) alunos selecionados. 

 O intercâmbio terá duração de 1 (um) semestre letivo a ser realizado no 1º semestre de 2019. 

 As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de setembro, no site do Santander Universidades: 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/ibero-americanas.aspx# 

 Para concluir a inscrição e concorrer às vagas, é necessário trazer ao DRE a documentação especificada no 

Edital, conforme data prevista no mesmo. 

 Para outras informações e para acessar o Edital, acesse o site do DRE: 

 https://www.puc-campinas.edu.br/programa-de-intercambio-academico-ibero-americanas/ 

 

 

II - VAGAS EFETIVAS 

2. ASSISTENTE DE RH 

– Aux. na rotina de folha de pagamento mensal, rescisões, férias, admissões de funcionários, contratos; aux. na 

solicitação de beneficios; 

Aux. no controle de ponto; arquivos em geral; aux. no atendimento aos colaboradores, recrutamento e seleção. 

Beneficios: toda movimentação VR, VT, VA. 

Perfil: Possuir iniciativa, PRÓ-ATIVIDADE. 

Curso: Administração, psicologia, RH ou afins         

Conhecimentos/Curso: Domínio do pacote Office (Excel, Power Point, Word, etc.) 

 Interessados encaminhar e-mail para:  curriculos@isodur.com.br 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/ibero-americanas.aspx
https://www.puc-campinas.edu.br/programa-de-intercambio-academico-ibero-americanas/
mailto:curriculos@isodur.com.br
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3. Analista de Telecomunicações Júnior Campinas/SP 

Atividades  Conduzir atividades de implantação a partir da gerência central;  Analisar dados de redes e 

plataformas de gerenciamento;  Realizar o diagnóstico de falhas de implementação, buscando identificar a 

causa raiz e propondo alternativas de solução;  Construir topologias das redes na plataforma de gerência, 

com base na análise técnica da documentação dos projetos;  Apoiar no planejamento de atividades de 

implantação de redes e equipamentos da empresa, fazendo levantamento de dados da rede ou produto;  

Elaborar relatórios e procedimentos técnicos de rotina;  Atuar no planejamento de acessibilidade IP. 

Requisitos Conhecimentos básicos em:  Redes ópticas (sistemas DWDM, efeitos de propagação) e de dados 

(TCP/IP);  Configuração e utilização de equipamentos de medição (OTDR), de análise de espectro óptico 

(OSA) e geradores de protocolos (BERT);  Protocolos de transmissão (ex: SDH, Fibre Channel, MPLS);  

Protocolos de roteamento (ex: OSPF, BGP) - Redes móveis e infraestrutura de estações de Telecomunicações.  

Formação em: Engenharia em Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Tecnologia em Telecomunicações, 

Tecnologia de Redes  Inglês ou espanhol intermediário. 

Envie seu CV para trabalheconosco@padtec.com.br com assunto  “Analista de Telecomunicações Júnior” 

4. Desenvolvedor de Mecânica Campinas/SP 

Atividades:  Desenvolver projetos mecânicos para empacotamento de produtos de comunicação de dados em 

chapa estampada com partes usinadas;  Desenvolver projetos mecânicos em aços especiais usinados para 

equipamentos resistentes à pressão de até 800 atm em água salgada;  Trabalhar na manutenção da mecânica 

de produtos legados;  Dar suporte técnico no que se refere ao detalhamento mecânico de novos projetos e 

produtos legados; 

Requisitos:  Conhecimentos necessários:  Projeto mecânico;  Processos de Fabricação Mecânica;  Materiais 

e Características;  Análise estrutural;  Análise de elementos finitos: convecção, transferência de calor;  

Ferramentas de design CAD 3D (Solid Works, CREO);  Formação em Engenharia Mecânica ou equivalente. 

Envie seu CV para trabalheconosco@padtec.com.br com assunto  “Desenvolvedor de Mecânica Sênior” 

5. Consultor de Vendas em Campinas/SP 

Descrição da vaga: O Consultor de Vendas da Egali Intercâmbio tem como principal objetivo comercializar 

programas de intercâmbio. O atendimento é feito no escritório da empresa e também através de telefone e e-

mail. Além destas tarefas, o CV deverá realizar ações de Trade Marketing, visitando parceiros estratégicos 

para divulgar as atividades da empresa e fortalecer as relações de parceria. 

Pró-atividade • Força de vontade • Dinamismo • Boa comunicação oral e escrita • Comprometimento • 

Organização • Pontualidade 
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Experiência com Intercâmbio • Inglês intermediário 

Horário: de segunda à sexta-feira das 09h às 18h e sábados das 09h às 13h • Salário inicial: R$1800,00 entre 

fixo e variável mensal + Bônus trimestral de acordo a atingimento de metas. 

Vale Refeição/Alimentação • Vale Transporte • Plano de Saúde e Odontológico • Intercâmbio em Londres com 

18 meses como CO da Egali (*prêmio condicionado ao atingimento de metas prédeterminadas.) 

Envie seu cv para selecao@egali.com.br 

6. Título Engenheiro Eletricista 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário R$ 5.000,00  

Benefícios 
Vale Transporte, Assistência Médica / Medicina em grupo, Tíquete 

Refeição, Assistência Odontológica, Seguro de Vida em Grupo  

Descrição 

Atuar com providência de meios para que as atividades sejam 

desenvolvidas em conformidade e com as normas e procedimentos 

técnicos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Buscar por 

novas tecnologias e assessorar a diretoria e setores da empresa. 

Experiência na área de coordenação de engenharia clínica.  

Área Qualidade, Segurança do Trabalho  

Cursos Graduação em Engenharia Elétrica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/coordenador-de-

engenharia-clinica-sao-paulo-21180  

 

7. Título Engenheiro Mecânico 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  
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Salário A COMBINAR  

Benefícios Compatível com o mercado.  

Descrição 

Leitura dos editais junto com o comercial; Visitas técnicas; 

Elaboração de estudos; Elaboração da PRIX (planilha de 

planejamento e custos); Elaboração da Proposta técnica; Validações 

de acordo com as premissas; Participar das reuniões de defesa 

técnica nos clientes; Participar das reuniões de passagem na venda.  

Área Planejamento  

Cursos Graduação em Engenharia Mecânica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-de-estudos-

sao-paulo-21179  

 

8. Título Arquiteto 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário R$ 4.000,00  

Benefícios Celular fornecido pela empresa.  

Descrição 

Atuar com acompanhamento e gerenciamento de alterações de 

layout corporativo. Efetuar recebimento do mobiliário entregue, 

Acompanhamento da qualidade dos serviços executados e envio de 

relatórios. Realizar As Built e levantamento cadastral. Vivência em 

acompanhamento de obra ou alteração de layout. Ensino Superior 

completo em Arquitetura. Conhecimentos em AutoCAD e Revit. Ter 

proatividade e facilidade de comunicação. Possuir registro no CAU. 

Disponibilidade para viagens e trabalhos aos finais de semana / pós 

expediente. 
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Área Acompanhamento de Obras  

Cursos Graduação em Arquitetura e Urbanismo  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/arquiteto--sao-paulo-

21177  

 

9. Título Engenheiro Civil 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios 
Assistência Médica / Medicina em grupo, Participação nos lucros, 

Tíquete-refeição, Vale-transporte  

Descrição 

Gerenciar a execução dos projetos civis, o andamento da obra até 

seu término, bem como responder pelas diversas áreas alocadas de 

gestão, tais como DP, RH, Segurança do Trabalho, Suprimentos, TI 

e relações contábeis e fiscais pertinentes à obra, garantindo o 

cumprimento dos padrões de prazos, custo e qualidade contratados 

pelo cliente. Ensino Superior completo em Engenharia Civil. 

Experiência com gestão de pessoas, atuação em obras do segmento 

industrial, comercial e galpões lógicos. Vivência com sistema UAU e 

Inglês avançado.  

Área Gerência de Contratos  

Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/gerente-de-contratos-

sao-paulo-21171  
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10. Título Engenheiro Civil 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Compatível com o mercado.  

Descrição 

Atuação no mercado de alto padrão - residencial (casa e 

apartamento), comercial e corporativo. Gerenciamento de obra - 

medições de fornecedores, pedidos de materiais, cotações de serviços 

técnicos, cronograma da obra e controle financeiro. Experiência e 

conhecimento na área da construção civil no mercado de alto 

padrão. Saber fazer leitura de projetos. Experiência em Excel, CAD, 

project. Ser proativo e comunicativo. Ter boa postura e bom 

relacionamento interpessoal. Possuir automóvel próprio e 

disponibilidade para trabalhar no período noturno.  

Área Gerência de Obras  

Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-civil-sao-

paulo-21169  

 

11. Título Medidor Projetista Marmoraria 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Benefícios compatíveis com o mercado.  

Descrição Visitas a obras para medição, desenhos técnicos para orçamento e 

produção de materiais. Conhecimento como medidor de 
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marmoraria. Possuir CNH. Ter fácil acesso à zona Norte. 

Área Medições  

Cursos Técnico em Construção Civil, Técnico em Edificações  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/medidor--projetista--

marmoraria-sao-paulo-21145  

 

12. Título Oficial de Manutenção Generalista Foco Elétrica 

Cidade/Estado/País Cajamar/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios 
Vale-transporte Vale-refeição Vale alimentação Assistência médica 

Assistência odontológica Seguro de vida   

Descrição 

Responsável por monitorar, operar e manter instalações, circuitos e 

equipamentos elétricos como, grupo-geradores, nobreaks, bombas 

hidráulicas, painéis de distribuição, comandos elétricos, sistemas de 

iluminação de emergência, chave-estáticas de paralelismo, chave de 

transferência entre grupo-gerador e rede, transformador de força e 

demais equipamentos, tanto de média quanto de baixa tensões, nas 

localidades designadas. Responsável pela execução de rondas 

periódicas de verificação nos equipamentos, tomadas de medidas de 

consumo e de desempenho dos equipamentos/instalações, 

manutenções preditivas, preventivas e corretivas, bem como pelo 

acompanhamento técnico de terceiros contratados para execução de 

serviços de manutenção especializados. Realizar manutenções 

corretivas e preventivas de máquinas e equipamentos conforme 

cronograma de atividades; Executar serviços em eletricidade predial 

como passagem de fios, montagem de caixas de tomadas e 

disjuntores, troca de lâmpadas, troca de motores elétricos e filtro de 

linha. Apoiar nas rotinas de manutenção civil e de ar condicionado; -

Realizar montagem de sistemas elétricos de painéis e -quadros de 

comandos; Responsável por executar tarefas de manutenção 
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corretiva e preventiva em instalações prediais, aparelhos e 

equipamentos elétricos, orientando-se por plantas, 

esquemas/diagramas elétricos, instruções e outros documentos 

específicos; Desenvolver ações para manter as instalações em bom 

estado de funcionamento e condições seguras de trabalho; 

Responder pelo controle patrimonial dos itens que ficam de posse do 

profissional; Assegurar a adequada utilização dos equipamentos 

individuais e coletivos de segurança.  

Área Manutenção, Processos  

Cursos Técnico em Elétrica, Técnico em Eletrônica, Técnico em Mecânica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/oficial-de-manutencao-

generalista--foco-eletrica-cajamar-21144  

 

13. Título Engenheiro Sanitarista 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário R$ 6.000,00  

Benefícios Cesta Básica, Vale Transporte  

Descrição 
Elaboração e coordenação de projetos de saneamento básico e de 

obras sanitárias. Experiência profissional na área. 

Área Projetos  

Cursos Graduação em Engenharia Sanitária  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-sanitarista-

sao-paulo-21221  
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14. Título Engenheiro Eletricista 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Compatível com o mercado.  

Descrição 

Leitura dos editais junto com o comercial; Visitas técnicas; 

Elaboração de estudos; Elaboração da PRIX (planilha de 

planejamento e custos); Elaboração da Proposta técnica; Validações 

de acordo com as premissas; Participar das reuniões de defesa 

técnica nos clientes; Participar das reuniões de passagem na venda.  

Área Planejamento  

Cursos Graduação em Engenharia Elétrica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-de-estudos-

sao-paulo-21210  

 

15. Título Arquiteto 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Vale Transporte  

Descrição 

Projeto de arquitetura de interiores. Coordenação e 

compatibilização de projeto de arquitetura de interiores com 

projetos complementares. Relatório técnico de arquitetura de 

interiores referente a memorial descritivo, caderno de especificações 
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e de encargos e avaliação. Desempenho de cargo ou função técnica 

concernente à elaboração ou análise de projeto de arquitetura de 

interiores. Ensino de projeto de arquitetura de interiores. Projeto 

arquitetônico de edificação ou de reforma de edificação. Projeto 

arquitetônico de monumento. Coordenação e compatibilização de 

projeto arquitetônico com projetos complementares. Relatório 

técnico de arquitetura referente a memorial descritivo, caderno de 

especificações e de encargos e avaliação pós-ocupação. Desempenho 

de cargo ou função técnica concernente à elaboração ou análise de 

projeto arquitetônico ensino de teoria, história e projeto de 

arquitetura em cursos de graduação. Coordenação de curso de 

graduação em arquitetura e urbanismo. Projeto urbanístico. Projeto 

urbanístico para fins de regularização fundiária. Projeto de 

parcelamento do solo mediante loteamento. Coordenação e 

compatibilização de projetos de urbanismo com projetos 

complementares. Relatório técnico referente a memorial descritivo e 

caderno de especificações e de encargos. Desempenho de cargo ou 

função técnico concernente à elaboração ou análise de projeto 

urbanístico. O ensino da teoria, história e projeto de urbanismo em 

cursos de graduação. Projeto de arquitetura paisagística. Projeto de 

recuperação paisagística. Coordenação e compatibilização de 

projeto de arquitetura paisagística ou de recuperação paisagística 

com projetos complementares. Desempenho de cargo ou função 

técnica concernente à elaboração ou análise de projeto de 

arquitetura paisagísticas. Ensino de teoria, história e projeto de 

arquitetura paisagística. Projeto de arquitetura da iluminação do 

edifício e do espaço urbano. Projeto de acessibilidade e ergonomia 

da edificação. Projeto de acessibilidade e ergonomia do espaço 

urbano. Projetos execução de intervenção no patrimônio histórico 

cultural e artístico, arquitetônico, urbanístico, e etc. Coordenação da 

compatibilização de projeto de preservação do patrimônio histórico 

cultural e artístico com projetos complementares. Direção, conduta, 

gerenciamento, supervisão e fiscalização de obra ou serviço técnico 

referente à preservação. Inventário, vistoria, perícia, avaliação, 

monitoramento, laudo e parecer técnico, auditoria e arbitragem em 

obra. Desempenho do cargo ou função técnica referente à 

preservação do patrimônio histórico cultural e artístico. Ensino de 

teoria, técnica e projeto de preservação do patrimônio histórico 

cultural e artístico. Coordenação de equipe multidisciplinar de 

planejamento concernente a plano ou traçado de cidade, plano 

diretor, urbana, etc. Experiência em coordenação de equipe e 

escritório de paisagismo. Formado na área. Ser uma pessoa 

dinâmica, que tenha paciência, disponibilidade para início imediato, 
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com responsabilidade e foco no trabalho.  

Área Projetos  

Cursos Graduação em Arquitetura e Urbanismo  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/arquiteto--sao-paulo-

21185  

 

16. Título Engenheiro Mecânico 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Compatível com o mercado.  

Descrição 

Desenvolvimento dos projetos nas suas variadas fases, com foco em 

agregar valor aos projetos para garantir as premissas de prazo, 

custo e qualidade aprovadas pela direção para o empreendimento; 

Colaborar na busca da qualidade ótima nos produtos do projeto, 

obedecendo ao plano estratégico do empreendimento; Participar da 

equipe do projeto, visando colaborar no desenvolvimento dos 

projetos dentro dos custos e prazos acordados; Colaborar com a 

implantação de soluções técnicas dos projetos que representem 

economia de custos e redução de prazos dos empreendimentos. 

Responsável por desenvolvimento de projetos conceituais de Portos e 

Terminais. Experiência como engenheiro projetista de equipamentos 

mecânicos para movimentação e armazenagem de graneis. 

Conhecimento em desenvolvimento de projetos mecânicos de 

equipamentos para movimentação e armazenagem para grãos e 

açúcar. Vivência com leitura e interpretação de desenhos. Pós 

graduado em gestão de projetos e/ou cursos afins.  

Área Projetos  
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Cursos Graduação em Engenharia Mecânica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/analista-

desenvolvimento-projetos-senior--sao-paulo-21257  

 

17. Título Engenheiro Civil 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário R$ 9.000,00  

Benefícios Compatível com o mercado.  

Descrição 

Irá desenvolver projetos de engenharia, executar obras, planejar, 

coordenar a operação e a manutenção, orçar, e avaliar a contratação 

de serviços, dos mesmos, controlar a qualidade dos suprimentos e 

serviços comprados e executados, elaborar normas e documentação 

técnica, assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

controlar a qualidade de empreendimentos, coordenar a operação e 

manutenção de máquinas, veículos e equipamentos, elaborar 

documentação técnica e zelar pela segurança, saúde e meio 

ambiente. 

Área Projetos  

Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-civil-sao-

paulo-21256  

 

18. Título Engenheiro Metalúrgico 
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Cidade/Estado/País Itapevi/ SP / Brasil  

Salário R$ 4.000,00  

Benefícios 

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, 

Convênio com Farmácia, Cesta Básica, Restaurante na empresa, 

Vale Transporte, Participação nos lucros  

Descrição 

Planejar, organizar e supervisionar as atividades de produção nas 

fundições contínuas, semi-contínuas e de Cobre, dentro das 

especificações e padrões de qualidade estabelecidos, visando 

assegurar o cumprimento do plano de produção. Supervisionar e 

assegurar o cumprimento das especificações técnicas dos parâmetros 

de operação das fundições. Assegurar a limpeza e conservação do 

ambiente de trabalho, máquinas e equipamentos. Organizar, 

supervisionar e motivar a equipe de produção, visando alcançar as 

metas e níveis crescentes de produtividade. Monitorar a eficiência 

homem / máquina. Administrar o Sistema de Gestão da Qualidade 

na fase nas fundições, compreendendo a aplicação das IQs, PQs, 

POPs e NDOs, registros da qualidade, tratamento de não 

conformidades, ações preventivas e corretivas visando a melhoria 

contínua dos processos. Controlar os insumos de produção nas 

fundições FCH, FSCH e COBRE visando a continuidade do fluxo 

produtivo. Avaliar sistematicamente desempenho da mão de obra 

compreendendo a solução de problemas comportamentais, 

capacitação e treinamento, solução de conflitos, aspectos 

motivacionais e de ambiente de trabalho visando criar um clima 

favorável a plena contribuição da equipe. Cobrar ações de 

manutenção corretiva e preventiva, contribuindo para o 

cumprimento do plano de manutenção visando disponibilização das 

máquinas / equipamentos para a produção. Otimizar o período de 

preparação, regulagem e acertos das máquinas, equipamentos e 

dispositivos, visando dar maior velocidade ao fluxo de produção. 

Gerenciar a aplicação do Sistema Lean nas fundições. Ministrar 

treinamentos de capacitação e desenvolvimento dos Operadores e 

auxiliares de produção com base nas IQs, PQs, POPs e NDOs. 

Cumprir e fazer cumprir os procedimentos da segurança industrial 

de modo a preservar a integridade física dos empregados e combater 

acidentes de trabalho. Experiência em operação de forno. 

Experiência em aplicação de normas e procedimentos da Qualidade.  
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Área Produção, Qualidade  

Cursos Graduação em Engenharia Metalúrgica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/lider-de-fundicao--

itapevi-21249  

 

19. Título Engenheiro Eletricista 

Cidade/Estado/País São Carlos/ SP / Brasil  

Salário R$ 4.000,00  

Benefícios Benefícios a combinar.  

Descrição 
Irá atuar com cálculos de projetos transformadores a óleo, seco e 

especiais. Necessário experiência. Ensino Superior. CREA ativo.  

Área Cálculos  

Cursos Graduação em Engenharia Elétrica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-eletricista--

sao-carlos-21247  

 

20. Título Desenhista Cadista 

Cidade/Estado/País São Carlos/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  
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Benefícios Vale Transporte  

Descrição 

Atuar em conjunto com a engenharia na elaboração de desenhos 

elétricos e mecânicos em projetos de transformadores. Elaborar 

desenhos e detalhamento de projetos. Apoiar com a elaboração de 

desenhos operacionais para a produção. Ensino Médio completo. 

Experiência em softwares de desenhos, com: AutoCAD 2D e 3D, 

SolidWorks ou Inventor. Desejável experiência com desenhos ou 

projetos de transformadores. Conhecimentos em ISO 9001.  

Área Desenhos  

Cursos Técnico em Elétrica, Técnico em Mecânica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/desenhista-cadista-sao-

carlos-21240  

 

 

III - VAGAS TRAINEES 

 

21. Programa de Trainee 2019 

A Raízen é uma empresa brasileira com presença nos setores de produção de açúcar e etanol, transporte e 

distribuição de combustíveis e geração de bioeletricidade. 

 Criada a partir da junção de parte dos negócios da Shell e da Cosan, a Raízen é a principal fabricante de 

etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado 

internacional, além de se destacar na distribuição e comercialização de combustíveis no Brasil. 
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 O programa de Trainee busca jovens profissionais que tenham concluído a graduação entre Dezembro/2015 e 

Dezembro/2018. 

 As inscrições podem ser realizadas até dia o 09/09 pelo site: 

www.raizen.com.br/talentos?cid=20818_Talentos2019_BR_Raizen_Landing-Page_CIA-Talentos_E-

mailMarketing_TalentosRaizen_2019_TraficAD_BR_Raizen&utm_source=20818&utm_medium=Talentos201

9_BR_Raizen_Landing-Page&utm_campaign=CIA-Talentos_E-

mailMarketing_TalentosRaizen_2019_TraficAD_BR_Raizen 

22. Santander abre inscrições para o programa Trainee 2018 
  

     Banco selecionará entre 20 e 30 jovens. Recém-formados de todas as áreas são bem-vindos; 

     Os cinco trainees com melhor performance durante o programa 2018 receberão uma Bolsa de Estudos 

para curso na Babson College, em Boston; 

     Garra, inteligência emocional, confiabilidade, espírito empreendedor e perfil influenciador serão 

valorizados. 

  

O Santander lança o Programa de Trainee de 2018. O Banco busca recém-formados que tenham concluído 

o curso a partir de dezembro de 2016 ou universitários que se formem até dezembro de 2018, de qualquer 

universidade brasileira e área de conhecimento. O processo reflete o zelo do Banco em promover a 

diversidade. 

Segundo a vice-presidente de Recursos Humanos do Santander, Vanessa Lobato, a capacidade de contestar 

e ao mesmo tempo se inquietar em busca de melhores práticas é uma característica frequente entre os 

colaboradores do Santander. “Somos uma empresa que valoriza a ruptura de velhos hábitos e novas sugestões. 

Que reconhece os funcionários com essa iniciativa, com espírito empreendedor e gana de fazer acontecer. A 

seleção dos trainees é norteada por essa cultura. Buscamos candidatos com garra, inteligência emocional, 

confiáveis, empreendedores, influenciadores, colaboradores e que contribuam no desenvolvimento das 

pessoas”, explicou. 

O processo seletivo será dividido em seis etapas. Os candidatos realizarão testes online de inglês, raciocínio 

lógico e um assessment online. Em seguida, teremos uma etapa de vídeo, com foco na trajetória de vida de cada 

um. Nas últimas etapas, os candidatos resolverão cases de negócio (online e presencial). 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.raizen.com.br_talentos-3Fcid-3D20818-5FTalentos2019-5FBR-5FRaizen-5FLanding-2DPage-5FCIA-2DTalentos-5FE-2DmailMarketing-5FTalentosRaizen-5F2019-5FTraficAD-5FBR-5FRaizen-26utm-5Fsource-3D20818-26utm-5Fmedium-3DTalentos2019-5FBR-5FRaizen-5FLanding-2DPage-26utm-5Fcampaign-3DCIA-2DTalentos-5FE-2DmailMarketing-5FTalentosRaizen-5F2019-5FTraficAD-5FBR-5FRaizen&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=Bp5cG0ga91gg9sp7KEpe0wh9ddAO5lWNJiqwauD8MqE&m=ej1-2Dt1nzaoI2i12Ttiyt5GchC5rG_Uf48BgTakHvw&s=Y4bjmbzsjXT88xyn7DKeUPkyvJdYuCO8zkXk_XeGyYQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.raizen.com.br_talentos-3Fcid-3D20818-5FTalentos2019-5FBR-5FRaizen-5FLanding-2DPage-5FCIA-2DTalentos-5FE-2DmailMarketing-5FTalentosRaizen-5F2019-5FTraficAD-5FBR-5FRaizen-26utm-5Fsource-3D20818-26utm-5Fmedium-3DTalentos2019-5FBR-5FRaizen-5FLanding-2DPage-26utm-5Fcampaign-3DCIA-2DTalentos-5FE-2DmailMarketing-5FTalentosRaizen-5F2019-5FTraficAD-5FBR-5FRaizen&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=Bp5cG0ga91gg9sp7KEpe0wh9ddAO5lWNJiqwauD8MqE&m=ej1-2Dt1nzaoI2i12Ttiyt5GchC5rG_Uf48BgTakHvw&s=Y4bjmbzsjXT88xyn7DKeUPkyvJdYuCO8zkXk_XeGyYQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.raizen.com.br_talentos-3Fcid-3D20818-5FTalentos2019-5FBR-5FRaizen-5FLanding-2DPage-5FCIA-2DTalentos-5FE-2DmailMarketing-5FTalentosRaizen-5F2019-5FTraficAD-5FBR-5FRaizen-26utm-5Fsource-3D20818-26utm-5Fmedium-3DTalentos2019-5FBR-5FRaizen-5FLanding-2DPage-26utm-5Fcampaign-3DCIA-2DTalentos-5FE-2DmailMarketing-5FTalentosRaizen-5F2019-5FTraficAD-5FBR-5FRaizen&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=Bp5cG0ga91gg9sp7KEpe0wh9ddAO5lWNJiqwauD8MqE&m=ej1-2Dt1nzaoI2i12Ttiyt5GchC5rG_Uf48BgTakHvw&s=Y4bjmbzsjXT88xyn7DKeUPkyvJdYuCO8zkXk_XeGyYQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.raizen.com.br_talentos-3Fcid-3D20818-5FTalentos2019-5FBR-5FRaizen-5FLanding-2DPage-5FCIA-2DTalentos-5FE-2DmailMarketing-5FTalentosRaizen-5F2019-5FTraficAD-5FBR-5FRaizen-26utm-5Fsource-3D20818-26utm-5Fmedium-3DTalentos2019-5FBR-5FRaizen-5FLanding-2DPage-26utm-5Fcampaign-3DCIA-2DTalentos-5FE-2DmailMarketing-5FTalentosRaizen-5F2019-5FTraficAD-5FBR-5FRaizen&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=Bp5cG0ga91gg9sp7KEpe0wh9ddAO5lWNJiqwauD8MqE&m=ej1-2Dt1nzaoI2i12Ttiyt5GchC5rG_Uf48BgTakHvw&s=Y4bjmbzsjXT88xyn7DKeUPkyvJdYuCO8zkXk_XeGyYQ&e=
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Serão selecionados entre 20 e 30 candidatos, que iniciarão as atividades em novembro deste ano, numa das 

melhores empresas para se trabalhar no Brasil e na América Latina, segundo o GPTW (Great Place To 

Work). Não é necessário ter experiência profissionais anteriores. O que se busca são histórias de vida 

diferenciadas e/ou de superação.  O programa tem duração de 12 meses. Os admitidos participarão de ações 

com conteúdos técnicos e comportamentais, e farão job rotation com atuação em projetos estratégicos, sempre 

com a coordenação do RH e auxiliados por executivos do Banco que atuarão como mentores. 

Ainda de acordo com Vanessa Lobato, o trainee “encontrará muitos desafios, mas também muita 

colaboração entre equipes para superá-los, o que lhes possibilitará muito aprendizado. Estímulos que os 

desafiarão a pensar, agir, criar a propor soluções. Buscaremos e estimularemos habilidades como autonomia, 

responsabilidade, colaboração, inovação, resiliência e capacidade comunicativa”, afirmou. 

Em 2016, com a retomada do programa, 11.945 jovens se inscreveram. Já em 2017 esse número saltou para 

30.547 candidatos. Atualmente o Banco conta com 25 jovens com bastante identificação com a cultura e perfil 

do banco, fruto daquela seleção. Os cinco trainees com melhor performance durante o programa 2018 

receberão uma Bolsa de Estudos para um curso de três semanas na Babson College, em Boston, previsto para 

Julho de 2020. 

Para Caio Martin Costa, 24 anos, ser trainee no Santander é estar disposto a constantemente sair da zona 

de conforto. A imergir na cultura da organização e ser, de forma protagonista, responsável por promover 

mudança e colaboração. “O programa permite desenvolver habilidades técnicas na prática, colocando a mão 

na massa em projetos estratégicos de várias áreas do banco. Enquanto trainee temos carta branca para acessar 

todos os níveis da empresa, propor novas ideias e ajudar a tirá-las do papel. No âmbito comportamental, 

somos continuamente estimulados através de treinamentos, desenvolvendo as habilidades necessárias de um 

líder do futuro”, avaliou ele. 

A também trainee Eliza Martins Gurgel, 26 anos, optou pelo Santander por ter ótimas referências sobre a 

qualidade do programa e o impulso que o programa proporciona à carreira dos participantes. “O Banco vive 

um ótimo momento, cresce em rentabilidade e investe muito para oferecer soluções inovadores e atender bem 

os clientes. Queria fazer parte disso. Sinto que nesses meses de programa consegui ter uma visão ampla da 

empresa, aprendendo muito sobre as áreas e o mercado financeiro.  O ambiente de trabalho é desafiador e isso 

me impulsiona para alcançar grandes resultados”, sintetiza ela. 
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Os interessados em participar do Programa de Trainee do Santander podem se inscrever até o dia 10 de 

setembro pelo site www.grupociadetalentos.com.br/traineesantander. Os aprovados terão salário de R$ 6,2 mil 

e benefícios como plano de saúde, odontológico, vale refeição e alimentação, participação nos lucros, entre 

outros. 

 

 

IV - VAGAS ESTÁGIOS 

23. ESTÁGIO HISTÓRIA 
 

Requisitos: 

 Cursando Ensino Superior em HISTÓRIA,  

 Ambos os Sexo  

 Residir em Campinas 

 Conhecimento em Word, Excel, Corel e Internet 

 

Atividades do estágio:  

Auxiliar no levantamento de dados históricos do clube; 

Auxiliar na digitação de dados históricos; 

Auxiliar na recuperação e manutenção de documentos históricos; 

Auxiliar na guarda e organização de documentos históricos. 

Horário de Estágio:  

Segunda a Sexta-feira das 08h às 15h – com 1 hora de intervalo 

A empresa oferece:  

Bolsa Auxílio de R$ 9,67 por hora; 

Auxílio Transporte ou Fretado; 
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Refeição no local;  

Férias remuneradas, 

Seguro contra acidentes pessoais. 

Enviar currículo URGENTE para: realestagios@gmail.com 

Contendo no assunto o código: HIST 

24. Direito/ Vaga: Estágio/ Local: Coordenadoria Jurídica 

Requisitos: 

Cursando o 4º ou 5º ano do curso de Direito na PUC-Campinas. 

Número de vagas: 01 (uma) 

Carga horária: 06 (seis) horas diária (das 09h00 às 16h00) com intervalo de 1hora. 

Atividade Supervisionada: elaboração de petições, acompanhamento de processos digitais e 

físicos em fóruns e repartições públicas, elaboração de peças processuais, leitura de Diário 

Oficial e captura de publicações, comparecimento a audiências processuais, tudo sob a 

supervisão de profissional advogado. 

OAB de Estudante – Ativo 

Benefícios: Bolsa-Auxílio, Auxílio-Transporte, Seguro Contra Acidentes Pessoais. 

 Os interessados deverão anexar o currículo e encaminhá-lo para o e-

mail expedientes.cj@puc-campinas.edu.br, com o título “Estágio em Direito – identificar o 

seu nome completo”. 

25. ANÚNCIO ESTÁGIO 

CONTRATA-SE ESTUDANTES DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO COM INTERESSE EM 

ESTÁGIO REMUNERADO EM ESCRITÓRIO DE PROJETOS. 

OS INTERESSADOS DEVERÃO APRESENTAR DOMÍNIO EM AUTOCAD E SKETCHUP. FAVOR 

ENVIAR CURRÍCULUM PARA O SEGUINTE E-MAIL: andrea@teckne.com.br 

 

26. PROGRAMA ESTAGIO EATON 2019 
 

Quer saber mais? acesse www.westagioeaton2019.com  

 

 

27. PROGRAMA DE ESTAGIO USINA ALTA MOGIANA 2019 
 

Inscrições pelo e-mail: estagio@altamogiana.com.br 

mailto:expedientes.cj@puc-campinas.edu.br
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28. OPORTUNIDADE DE ESTAGIO 

 
Cursando nível superior 

Inglês intermediário/avançado 

Residir em Rio Claro 

 

CV para yeb.com.br/carreiras 

 

 

29. COLEGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO 
- Monitor de Química 

- Monitor de Pedagogia 

- Monitor de Biologia 

 

Envie seu CV para selecaovalinhos@portoseguro.org.br 

 

 

30. Estagiário – Engenharia de Sistemas / Transmissão 

Campinas/SP 
 

Requisitos:  Cursando Eng. Elétrica, Telecom ou áreas afins.  Conhecimentos básicos, teóricos e práticos, em 

sistemas de comunicações em fibra óptica, amplificação e comutação óptica.  Experiência em utilização de 

instrumentos de testes como OSA, osciloscópios, geradores de tráfego e analisadores de protocolos.  

Experiência em simulação de sistemas ópticos através de ferramentas como VPI ou OptiSystem.  Capacidade 

de obter conhecimentos e de trabalhar de forma autônoma com equipamentos e dispositivos ópticos, entre 

outros.  Desejável experiência em laboratórios e projetos de comunicações ópticas. 

 

Atuar no desenvolvimento (testes e validação) de equipamentos de transmissão em redes ópticos, incluindo 

amplificadores ópticos, ROADMs, transponders coerentes e não coerentes.  Atuar na simulação e validação de 

redes ópticas de transmissão DWDM.  Atuar na simulação, estudo e validação em laboratório de 

equipamentos e dispositivos ópticos baseados em fibra óptica.  Preparar e manter ambientes de testes 

complexos, compostos por equipamentos e dispositivos de transmissão em redes ópticas.  Atuar em 

automação de testes com ferramentas como Python, LabView e Ranorex. 

 

Envie seu CV para trabalheconosco@padtec.com.br com assunto “Estagiário – Engenharia de Sistemas / 

Transmissão” 

 

 

31. Estágio Universitário – Automação de Testes de Sistemas 

Ópticos e Redes Campinas/SP 
 

Automatizar testes sistêmicos de equipamentos de transmissão em redes ópticas como amplificadores ópticos, 

transponders, ROADM, entre outros.  Automatizar testes utilizando ferramentas como Labview, Ranorex, 

Gauge e Python.  Elaborar plano/protocolo de testes para validação de sistemas de comunicações ópticas, 

compostos por hardware e software, de modo a garantir que as especificações técnicas são atendidas, 
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realizando a automação destes.  Utilizar ferramentas como: o Jira, TestLink, Kanoah Tests, Excel, Word, 

Wiki o OSA (Optical Spectrum Analyzer) e Geradores de tráfego 

 

Requisitos:  Cursando Engenharia Elétrica, Telecomunicações ou Computação. Conclusão prevista entre 

2019 a 2021.  Conhecimentos em redes IP e redes ópticas  Conhecimentos em programação com C, C#, Java 

e Python  Ser capaz de elaborar e-mails e relatórios em inglês  Ser motivado a aprender novas tecnologias, 

autodidata, gostar de desafios 

 

Envie seu CV para trabalheconosco@padtec.com.br com assunto  “Estágio Universitário – Automação de 

Testes de Sistemas Ópticos e Redes” 

 

32. Oportunidade de Estágio na Área Comercial em Startup 
 

A Empresa A Live Here está trabalhando para potencializar a experiência universitária, ajudando pessoas a 

encontrarem a moradia ideal de forma digital, rápida e segura. Somos hoje a maior plataforma digital de 

locações de imóveis voltada para universitários e estamos buscando por pessoas que queiram crescer 

exponencialmente junto com nossa empresa. Descrição da Vaga Buscamos uma pessoa organizada e 

comunicativa com interesse em trabalhar em uma empresa dinâmica com boas oportunidades de 

desenvolvimento de carreira. No dia-a-dia, o profissional terá como principal objetivo atender aos 

universitários que estão em busca de uma moradia, entendendo suas necessidades, auxiliando na escolha da 

melhor opção e implementando políticas de relacionamento, a fim de garantir satisfação total dos clientes. 

Atividades e Responsabilidades • Identificar as necessidades e o perfil dos clientes • Organizar a logística de 

visitas aos imóveis • Desenvolver e melhorar processos comerciais • Documentar atividades e indicadores de 

desempenho Pré-requisitos • Disponibilidade para estagiar 30h semanais durante o horário comercial • Boa 

comunicação e organização • Autonomia e proatividade Benefícios • Bolsa auxílio • Comissionamento variável 

por desempenho • Auxílio estacionamento • Seguro de vida Informações •  

 

Enviar CV para: comercial@livehere.com.br  

• Nosso escritório: Unique Village Offices Av. João Scarparo Netto, 84, Lot. Center Santa Genebra, Campinas. 

 

33. Estagiários em EDUCAÇÃO FÍSICA que queiram trabalhar 

na área de musculação com adultos e iniciação esportiva com 

crianças em Condomínio Fechado em Valinhos. 

Horário das 16h30 às 21h de Segunda a Quinta-feira, um sábado por mês. 

 

Que estejam no último ou no penultimo semestre de Bacharel. 

 

Salário a combinar. 

O e-mail para contato é 

contato@projetovivamais.com.br 

 

34. PROGRAMA DE ESTAGIO FACEBOOK 
 

Acesse o programa e descubra as áreas, requisitos, etapas, e perfil dos estagiários que procuramos. 

mailto:contato@projetovivamais.com.br
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As inscrições vão até o dia 12.09.2018, pela CIA DE TALENTOS. Entre lá! 

35. PROGRAMA DE ESTÁGIO UNILEVER 

Estágio na Unilever 

A Unilever oferece vagas de estágio nas seguintes áreas 

Suas opções são: 

 ·         Supply Chain 

·         Customer Development 

·         Marketing 

·         Finanças 

·         Tecnologia da Informação 

·         Recursos Humanos 

·         Pesquisa e Desenvolvimento 

·         Nutrição 

·         Logística 

Entre nosso site e se inscreva... 

36. CTC - Centro de Tecnologia Canavieira - Estágios 

O CTC - Centro de Tecnologia Canavieira é considerado o mais influente centro de desenvolvimento de 

variedades de cana-de-açúcar do mundo. Por meio do programa de melhoramento genético, disponibilizamos 

para o mercado variedades de cana capazes de contribuir de forma decisiva para o crescimento do setor 

sucroenergético. 

 As áreas em aberto são: 

 Recursos Humanos 

 Marketing 

 Tecnologia da Informação 

 Os benefícios são: 

 Bolsa auxílio 

 Assistência médica 

 Restaurante 

 Seguro de vida 

 Transporte fretado (Piracicaba) ou auxílio transporte 
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 A oportunidade é para início imediato! 

 Importante! 

Para se candidatar é necessário cadastrar-se por meio do link abaixo (currículos via e-mail não serão 

considerados): 

https://www.atsglobe.com/oportunidades/estagioctc/ 

 A oportunidade é localizada em Piracicaba-SP e é oferecido fretado! 

 No caso de dúvidas, os alunos podem entrar em contato com: lucas.castro@grupociadetalentos.com.br 

37. VAGA DE ESTÁGIO - MONITORIA 

Atividades: Acompanhamento dos alunos nas aulas e recreação, supervisão de provas, organização de 

atividades recreativas. 

Requisitos: Residir em Campinas, dinâmico, proativo, assíduo, comunicativo, cursando Educação Física 4º 

semestre (licenciatura). 

Benefícios: Vale Transporte 

Local de Estágio: Colégio Integral – Unidade de Parque Prado 

Valor Bolsa-Auxilio: R$ 920,45  

Horário: De segunda a sexta-feira 12h00min as 18h00min 

Enviar currículo para o e-mail:  loturco@integral.br 

38. Vaga para estagiário (homem ou mulher) no curso de 

comunicação social 

Preferência relações públicas.  

O horário de trabalho é das 13 às 19:00 hs. com bolsa de R$ 800,00, além dos benefícios previstos na lei, tais 

como vale-transporte e seguro. 

 Trata-se de uma empresa de Coworking denominada Work Lounge, localizada na av. do shopping Dom 

Pedro. 

Em caso de dúvida peço que entre em contato. 

E-mail: contato@worklounge.com.br 

https://www.atsglobe.com/oportunidades/estagioctc/
mailto:lucas.castro@grupociadetalentos.com.br
mailto:contato@worklounge.com.br
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39. Vaga em aberto para estágio 

Deverá estar cursando: Ensino Superior em Administração/ Marketing / Relações Públicas / Publicidade e 

Propaganda 

Irá atuar prestando auxilio nas áreas administrativas da empresa, apoiando o desenvolvimento de ações 

comerciais e de campanha de marketing, relatórios e controle de informações para gestão (Excel e Power 

Point), auxiliará também nos de planos de marketing e outras atividades pertinentes, a fim de obter 

experiência e conhecimento da profissão. 

 Disponibilidade para estagiar das 09hs às 16hs 

 Início Imediato! 

O e-mail para contato seria: juliana.sapaterro@technofeed.com.br 

40. Abertura de Vagas de estágio - Curso de Química (Técnico ou 

Universitário) 
 

Estágio remunerado para o curso de química, técnico e universitário. Procuramos alunos que preencham o 

perfil, e que os currículos contenham todas as informações descritas abaixo: 

 - Nome completo, data de nascimento, endereço completo. - Se tem ou se não tem CNH. - Se já terminou o 

curso técnico ou se vai terminar. - Se está estudando e o horário (independentemente se já terminou o curso 

técnico ou não). A falta deste tipo de informação no currículo faz com que priorizemos os currículos que 

contém este tipo de informação. 

 Interessados devem encaminhar o currículo no e-mail diego@laboratoriovulcano.com.br ou 

rh@laboratoriovulcano.com.br. 

 

 

 

mailto:juliana.sapaterro@technofeed.com.br

