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ATENÇÃO!
Não deixe de ver
também os
Boletins
imediatamente
anteriores...pode
haver vagas ainda
em aberto.

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Boletim n. 032 - 02.09.2018
Sempre uma ótima
oportunidade de trabalho
para você!
As informações contidas nas
oportunidades de trabalho
divulgadas nos Boletins são de
exclusiva responsabilidade das
fontes concedentes.

REFLEXÕES SOBRE A EMPREGABILIDADE
por Dieter Kelber

E importante para aprimorarmos cada vez

Num constante mundo em transformação, o tema empregabilidade
está mais
vivo que
nunca. A cada
mais
nossos
serviços.
solavanco na economia milhões de pessoas sofrem sobressaltos no seu posto de trabalho. Você está preparado
para isso ?

OBRIGADO!

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.
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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 PUCCampinas 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. Multinacional situada em Campinas, admite, para início
imediato


ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Experiência anterior em todos os serviços administrativos de um escritório
Conhecimentos de inglês
A empresa oferece salário de mercado mais, Plano de Saúde, Plano odontológico, Seguro de vida e Cartão
alimentação,
A contratação será CLT
CV para julio.pugliesi@pugliesiconsultoria.com.br
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3. Multinacional sediada em Campinas, está admitindo, para
inicio imediato


ANALISTA CONTÁBIL PLENO

Formação em Contábeis ou Economia e desejável Pós na área.
Imprescindível inglês avançado
Forte experiência em SAP, módulos AA.
Experiência anterior em aquisições, baixas, depreciação, auditoria controle, contabilização das depreciações e
amortizações, gestão de budget e forecast no que diz respeito ao CAPEX, demonstrações financeiras, lei
12.973/2014, controle e apropriação de seguros de cargas entre outros conhecimentos.
CV para julio.pugliesi@pugliesiconsultoria.com.br

4. Consultor de Vendas em Campinas/SP
• 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.) • 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. • Experiência com Intercâmbio • Inglês
intermediário • Pró-atividade • Força de vontade • Dinamismo • Boa comunicação oral e escrita •
Comprometimento • Organização • Pontualidade
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 email. Além destas tarefas, deverá realizar ações de Trade Marketing, visitando parceiros estratégicos para
divulgar as atividades da empresa e fortalecer as relações de parceria.
Envie seu CV para selecao@egali.com.br

5. CQA Laboratórios


ANALISTA QUIMICO JR / CAMPINAS / SP / 1 VAGA(S)

Responsabilidades: Preparar as amostras e realizar os ensaios de acordo com os POP´s. Realizar os controles
de qualidade adequados aos ensaios sob sua responsabilidade. Realizar os procedimentos de controle de
qualidade descritos nos POP´s; Realizar a manutenção preventiva dos equipamentos sob sua responsabilidade
e zelar pela integridade dos mesmos. Manter a sua área de trabalho sempre limpa; zelar, lavar e
descontaminar as vidrarias utilizadas nos ensaios. Realizar tarefas de manutenção da rotina do laboratório,
entre outros.
Requisitos: Imprescindível ter experiência em HPLC, GC, GCMS, LCMS. Desejável experiência em
alimentos. Escolaridade: Técnico em Química ou Meio-Ambiente (desejável Superior).
Salário: a combinar
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Benefícios: Plano de saúde (médico e odontológico) após o período de experiência, Ticket Refeição (R$ 19,10
por dia trabalhado), Seguro de Vida
Observações: Contratação CLT; ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL NO E-MAIL. Residir
preferencialmente em Campinas. Ter disponibilidade imediata para trabalhar na região do Taquaral de
segunda a sexta das 07:30 às 17:30h. CRQ Ativo
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o e-mail
curriculos@cqa.com.br com a sigla Analista JR no campo assunto.


ANALISTA SR – FARMOQUIMICO

Responsabilidades: Realizar ensaios químicos de acordo com os procedimentos da empresa e com os requisitos
da norma ISO 17025:2017, garantindo a Qualidade e a Confiabilidade nos resultados apresentados.
Responsável pelo cumprimento das fases dos Estudos de sua responsabilidade, conduzidos de acordo com os
Princípios das Boas Práticas de Laboratório descritos na norma NIT-DICLA-035. Operar equipamentos de
alta, média e baixa complexidade, como por exemplo: ICP, Absorção e Gerador de Hidretos, Viscosímetro,
Oxímetro, Polarímetro, Infravermelho e Karl Fischer
Requisitos: Superior Completo em Química,Alimentos, Farmácia ou áreas correlatas. Experiência:6 meses na
função de Analista Pleno;Inglês Intermediário;Conhecimentos sobre técnicas de gravimetria, potenciometria,
espectrofotometria,ICP (Plasma indutivamente acoplado),Gerador de Hidretos,Cromatografia GC (FID e
MS),HPLC (UV, Fluorescência e MS);ensaios p/ rotulagem nutricional.Habilidades para manusear os
hardwares dos equipamentos de massas: trocar coluna, filamentos, realizar manutenções preventivas (limpeza
de injetor e detector, troca de septo, limpeza de liner);
Salário: a combinar
Benefícios: Planos de saúde médico e odontológico(após período de experiência) , Ticket Refeição (R$ 19,10
por dia trabalhado), Seguro de Vida.
Observações: Contratação CLT; ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL NO E-MAIL. Residir
preferencialmente em Campinas. Ter disponibilidade imediata para trabalhar na região do Taquaral de
segunda a sexta das 07:30 às 17:30h. CRQ ativo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o e-mail
curriculos@cqa.com.br com a sigla Farmoquimico - SR no campo assunto 8.
 SUP. LOGISTICA E ENTRADA
Responsabilidades: Organização e controle de documento, dados e registros; Atendimento a clientes,análise e
administração de reclamações;desenvolvimento de relatórios;Supervisionar os Técnicos e
Assis.Administrativos da área na execução das tarefas previstas nos planos de amostragem,controlando a
programação de coleta e o recebimento das amostras,checando as documentações pertinentes,propondo
melhorias,avaliando o desempenho da equipe e considerando as diretrizes definidas pela Gerência da área e
em consonância com os requisitos previstos na norma ISO 17025:2017
Requisitos: Superior completo em Química,Meio Ambiente ou áreas correlatas; 06 meses na função;Inglês
básico;Conhecimento de Informática (Pacote Office);Google Maps;conhecimento da região (estradas,
empresas, etc);Senso de criticidade e prioridade;Conhecimento sobre métodos de ensaio,validação de
métodos,amostragens e utilização de equipamentos(pHmetro, Condutívimetro,Oxímetro, Sonda
multiparâmetros); Operação de bomba Low-Flow, Conhecimento de funcionamento de ETA / ETE.
Salário: a combinar
Benefícios: Plano de saúde (médico e odontológico) após o período de experiência, Ticket Refeição (R$ 19,10
por dia trabalhado), Seguro de Vida
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Observações: Contratação CLT; ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL NO E-MAIL. Residir
preferencialmente em Campinas. Ter disponibilidade imediata para trabalhar na região do Taquaral de
segunda a sexta das 07:30 às 17:30h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o e-mail
curriculos@cqa.com.br com a sigla SUP. LOG/ENTRADA no campo assunto.
 ANALISTA APOIO E PESQUISA
Responsabilidades: Avaliar a viabilidade das solicitações de clientes, pesquisando e cadastrando nos sistemas
as informações técnicas necessárias para o processo de Análise Crítica e realização dos serviços de acordo com
os procedimentos internos e em consonância com a norma ISO 17025:2017 e responsável pelo cumprimento
dos procedimentos de sua responsabilidade, conduzidos de acordo com os Princípios das Boas Práticas de
Laboratório descritos na norma NIT-DICLA-035. Cumprir a meta mínima de indicadores (itens de controle)
para sua função.
Requisitos: Superior completo em Química,Biologia,Farmácia ou áreas correlatas;Mínimo 06 meses como
analista de laboratório;Informática (Pacote Office);Inglês intermediário; Conhecimentos sobre Acomodações e
Condições Ambientais;5S;Conhecimentos estatísticos para a realização dos cálculos e avaliação dos resultados
de análises de ensaio;Conhecimentos sobre Sistema de Gestão; de acordo com a norma ISO 17025:2017 e no
âmbito do Escopo Flexível definidos na norma NIT-DICLA-070;Conhecimento de Boas Práticas Laboratoriais
(BPL) definidos na norma NIT-DICLA-035.
Salário: a combinar
Benefícios: Plano de saúde (médico e odontológico) após o período de experiência, Ticket Refeição (R$ 19,10
por dia trabalhado), Seguro de Vida.
Observações: Contratação CLT; ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL NO E-MAIL. Residir
preferencialmente em Campinas. Ter disponibilidade imediata para trabalhar na região do Taquaral de
segunda a sexta das 07:30 às 17:30h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o e-mail
curriculos@cqa.com.br com a sigla Apoio e Pesquisa no campo assunto.
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Responsabilidades: Manter a limpeza e a higienização das instalações da empresa. Executar serviços de
limpeza das dependências da empresa, assim como dos móveis e utensílios nela existentes; Zelar pela higiene e
conservação da copa e dos aparelhos nela instalados; Manter arrumado o material sob sua guarda e
responsabilidade; Comunicar ao superior imediato sobre a necessidade de aquisição de material de limpeza;
Executar serviços de copeira; Limpeza de vidrarias e materiais de laboratório.
Requisitos: Ensino Fundamental. Mínimo de 1 ano na função
Salário: a combinar
Benefícios: Plano de saúde ( médico e odontológico), Vale Refeição (R$ 19,10 por dia trabalhado), Seguro de
Vida.
Observações: Contratação CLT; Ter disponibilidade para trabalhar na região do Taquaral de segunda a sexta
das 07:30 as 17:30h.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o e-mail
curriculos@cqa.com.br com a sigla Aux. gerais no campo assunto.
 VENDEDOR TECNICO JR
Responsabilidades: Realizar atendimento à clientes, tendo o entendimento das solicitações e sanando dúvidas
quanto a procedimentos e métodos, para o envio correto e rápido dos orçamentos, garantindo a qualidade dos
serviços prestados, dentro dos procedimentos internos e em consonância com a norma ISO 17025:2017 e
responsável pelo cumprimento dos procedimentos de sua responsabilidade, conduzidos de acordo com os
Princípios das Boas Práticas de Laboratório descritos na norma NIT-DICLA-035.
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Requisitos: Cursando Técnico em Química, Meio Ambiente e áreas correlatas; Experiência mínima: 6 meses
na função; Competências Necessárias: Técnicas de negociação, marketing e atendimento à clientes;
Administração e controle das reclamações; Análise Crítica de Pedidos, Propostas e Contratos; Iniciativa nas
ações corretivas e propostas de melhorias contínuas; Conhecimento sobre métodos de ensaio. Competências
Desejáveis: Conhecimento em legislação (legislações ambientais (CONAMA, CETESB, etc.), áreas alimentícia
e Farmacêutica; ISO17025:2017; EPI\\\'s.
Salário: a combinar
Benefícios: Plano de saúde (médico e odontológico) após o período de experiência, Ticket Refeição (R$ 19,10
por dia trabalhado), Seguro de Vida.
Observações: Contratação CLT; ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL NO E-MAIL. Residir
preferencialmente em Campinas. Ter disponibilidade imediata para trabalhar na região do Taquaral de
segunda a sexta das 07:30 às 17:30 hs.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o e-mail
curriculos@cqa.com.br com a sigla Vendedor Téc Jr no campo assunto.
 ANALISTA PLENO
Responsabilidades: Operar GC-MS e LC-MS; Realizar os controles de qualidade adequados aos ensaios sob
sua responsabilidade; Zelar, lavar e descontaminar as vidrarias utilizadas nos ensaios sob sua
responsabilidade; Cumprir a meta mínima de indicadores (itens de controle) estabelecidos para sua função.
Requisitos: Superior Completo em Química,Alimentos, Farmácia ou áreas correlatas. Experiência:6 meses na
função de Analista Pleno;Inglês Intermediário;Conhecimentos sobre técnicas de gravimetria, potenciometria,
espectrofotometria,ICP (Plasma indutivamente acoplado),Gerador de Hidretos,Cromatografia GC (FID e
MS),HPLC (UV, Fluorescência e MS);ensaios p/ rotulagem nutricional.Habilidades para manusear os
hardwares dos equipamentos de massas: trocar coluna, filamentos, realizar manutenções preventivas (limpeza
de injetor e detector, troca de septo, limpeza de liner);
Salário: a combinar
Benefícios: Plano de saúde (médico e odontológico) , Ticket Refeição (R$ 19,10 por dia trabalhado), Seguro de
Vida.
Observações: Contratação CLT; ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL NO E-MAIL. Residir
preferencialmente em Campinas. Ter disponibilidade imediata para trabalhar na região do Taquaral de
segunda a sexta das 07:30 às 17:30h. CRQ ativo.
Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o e-mail
curriculos@cqa.com.br com a sigla GC-MS e LC-MS no campo assunto.

6. COORDENADOR DE OPERAÇÕES
BE AN ESSENTIAL PART OF EVERYDAY LIFE
Você se considera uma pessoa motivada e buscando uma oportunidade desafiadora e gratificante em um
ambiente acelerado? Você gostaria de fazer parte de uma equipe dedicada que trabalha em equipe para fazer
a diferença na vida de nossos clientes e colaboradores? Se você está buscando mudanças, e está pronto para
isso... Estamos procurando por você para o nosso time.
A DHL Supply Chain é a maior empresa de logística do mundo e buscamos talentos para fazer parte do nosso
time e superar seus limites.
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Nós entregamos excelência inigualável para nossos clientes e nosso Coordenador de Operações é a primeira
linha de liderança na entrega dessa excelência. Você consegue se imaginar servindo como conexão entre a
linha de frente e o sucesso do negócio e o engajamento dos colaboradores? Você possui o conjunto de
habilidades para garantir ótimos níveis de produtividade e, ao mesmo tempo, manter um ambiente de
trabalho seguro para todos os envolvidos? Se sim, continue lendo. Nessa função de Coordenador de Operações
buscamos:
REQUISITOS:
·

Formação Superior em Administração e/ou Engenharias;

·

Vivência em logística e empresas automotivas.

·

Disponibilidade para atuar em turnos;

·

Desejável conhecimento em Lean Manufacturing, Metodologia WCM / WCL, sistema CLICK;

·

Vivência com gestão de pessoas e hands on.

DESCRITIVO DA ATIVIDADE:
·

Responsável pela organização e limpeza da área de trabalho;

·

Responsável pela integridade do time e dos equipamentos de movimentação utilizados e coletores
manuais;

·

Responsável pelas tarefas como separação, avarias, carregamento, descarregamento, transferência de
inventário, reposição de devolução e outras atividades pertinentes;

·

Respeito a Normas e procedimentos de segurança e qualidade;

·

Treinamento e desenvolvimento dos colaboradores; atender às necessidades dos clientes, desenvolver o
desempenho operacional;

·

Assegurar a excelência no relacionamento interpessoal e motivacional da equipe e garantir um
ambiente de trabalho seguro, limpo e com ferramentas adequadas;

·

Garantir que todos os aspectos operacionais, sistêmicos e legais estão em andamento ou planejados em
detalhes para o bom funcionamento do site;

·

Mapear processos, definir metas e garantir o cascateamento das informações para todo o time.

Código da vaga: CNK-91504
Cidade: Campinas /SP
Região: Sudeste
Qtde de vagas: 1
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Cargo: Coordenador
Área: Operações
Coordenador de Operações – Campinas/SP
https://vagas.connekt.com.br/VagaConnekt?Id=91504&utm_source=

7. VAGA: Auxiliar de Informática - EMPRESA
CONFIDENCIAL
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Responsável pelo atendimento de chamados de clientes internos.
Atendimento de Primeiro Nível
Envio de arquivo de veículos seminovo MMCB
Correção de cadastro para envio de seminovo MMCB
Envio de arquivos de pecas para o agilies
Envio de arquivos de peças para o sistema SIR
Envio de arquivos de veículos para o Agiles
Envio de arquivos de veículos para SIR
Correção de arquivos para agiles
Correção de arquivos para SIR
Cadastramento de usuário no sistema de gestão(NBS)
Cadastramento de funcionários na lista de aniversariantes
Cadastramento de funcionários na lista de ramais
Desligamento dos funcionários, com bloqueios de contas.
Suporte de primeiro nível no sistema NBS.
• Graduação em Tecnologia da Informação, Análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação,
engenharia da computação ou redes.
•Salário: 1568,00
•Benefícios: Assistência Médica + Assistência Odontológica + Vale-Transporte + Refeitório na Empresa.
•Vaga para Zona Sul de São Paulo. •Encaminhar CV para analise.processo@gmail.com

8. Título

Engenheiro Eletricista

Cidade/Estado/País

Sorocaba/ SP / Brasil

Salário

R$ 8.000,00
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VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Benefícios

Vale Transporte, Assistência Médica / Medicina em grupo, Tíquete
Refeição, Assistência Odontológica, Seguro de Vida em Grupo

Descrição

Análise das técnicas especializadas relativas ao parque de
equipamentos médico-hospitalares de média e alta complexidade;
Acompanhamento da equipe técnica efetuando a manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos; Avaliando e emitindo
pareceres técnicos sobre contratos de prestação de serviços;
Elaborando e/ou revisando projetos para a composição de processos
de aquisição de equipamentos; Elaborando e implementando
soluções que visem otimizar as condições necessárias ao
funcionamento da Unidade; Adotar medidas juntos aos
departamentos necessários para alinhar políticas e procedimentos;
Responsável pelos resultados obtidos da sua equipe; Auxiliando o
Engenheiro Coordenador de todas as Unidades dando suporte na
elaboração de relatórios, controles diversos, mensurando resultados,
cobertura de férias, entre outras atividades. Pós graduação em
Engenharia Clínica ou Biomédica. Necessário possuir CREA ativo
no cargo de Engenheiro.

Área

Projetos

Cursos

Graduação em Engenharia Elétrica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-clinicosorocaba-21323

9. Título

Engenheiro Eletricista

Cidade/Estado/País

São José dos Campos/ SP / Brasil

Salário

R$ 8.000,00

Benefícios

Vale Transporte, Assistência Médica / Medicina em grupo, Tíquete
Refeição, Assistência Odontológica, Seguro de Vida em Grupo
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Descrição

Análise das técnicas especializadas relativas ao parque de
equipamentos médico-hospitalares de média e alta complexidade;
Acompanhamento da equipe técnica efetuando a manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos; Avaliando e emitindo
pareceres técnicos sobre contratos de prestação de serviços;
Elaborando e/ou revisando projetos para a composição de processos
de aquisição de equipamentos; Elaborando e implementando
soluções que visem otimizar as condições necessárias ao
funcionamento da Unidade; Adotar medidas juntos aos
departamentos necessários para alinhar políticas e procedimentos;
Responsável pelos resultados obtidos da sua equipe; Auxiliando o
Engenheiro Coordenador de todas as Unidades dando suporte na
elaboração de relatórios, controles diversos, mensurando resultados,
cobertura de férias, entre outras atividades. Pós graduação em
Engenharia Clínica ou Biomédica. Necessário possuir CREA ativo
no cargo de Engenheiro.

Área

Projetos

Cursos

Graduação em Engenharia Elétrica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-clinico-saojose-dos-campos-21322

10. Título

Eletricista Industrial

Cidade/Estado/País

Sumaré/ SP / Brasil

Salário

R$ 3.000,00

Benefícios

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Restaurante na empresa, Seguro de vida em grupo, Vale-transporte

Descrição

Realizar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica.
Realizar manutenções, preventiva e corretiva. Instalar sistemas e
componentes eletroeletrônicos. Realizar medições e testes. Elaborar
documentação técnica. Efetuar a inspeção e manutenção de painéis
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elétricos e sistemas de eletrificação de talhas e pontes rolantes.
Montar painéis elétricos e dimensionamento de componentes,
levantamento técnico em campo, solucionar problemas críticos é
especialista, Auxiliar o mecânico desde que não caracterizem
questões especificamente técnicas da função, Atendimento ao cliente
com veículo da empresa. Ensino Técnico em Elétrica ou
Eletromecânica, curso das NRs 10, 11, 18, 33, 35 e PTA.
Disponibilidade para troca de turno, horas extras e viagens.
Área

Manutenção

Cursos

Técnico em Elétrica, Técnico em Eletromecânica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/eletricista-industrialsumare-21314

11. Título

Técnico em Mecânica

Cidade/Estado/País

Sumaré/ SP / Brasil

Salário

R$ 3.000,00

Benefícios

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Restaurante na empresa, Seguro de vida em grupo, Vale-transporte

Descrição

Realizar serviços de manutenção em componentes. Executar serviços
de manutenção corretiva, preditiva, preventiva. Avaliar condições de
funcionamento e desempenho de componentes de talhas, pontes
rolantes, elevadores e equipamentos de elevação e movimentação de
carga. Lubrificar máquinas, componentes e ferramentas.
Levantamento de informações técnicas. Leitura e interpretação de
desenho mecânico. Obedecer a programações de trabalhos prédefinidos. Documentar informações técnicas. Elabora desenho
técnico (croquis). Auxiliar o eletricista / eletromecânico desde que
não caracterizem questões especificamente técnicas da função.
Atendimento ao cliente com veículo da empresa. Formação Técnica
em Mecânica, Curso de Solda, Curso nas NRs 11, 18, 35 e PTA.
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Disponibilidade para troca de turno, horas extras e viagens.
Área

Manutenção

Cursos

Técnico em Mecânica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/mecanico-demanutencao--sumare-21312

12. Título

Engenheiro Mecânico

Cidade/Estado/País

Sorocaba/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Compatível com o mercado.

Descrição

Disciplina: Máquinas CNC Aplicada ? Laboratório Titulação:
Desejável Doutor ou Mestre, Aceitável Especialista com PósGraduação Experiência como Professor na Disciplina ou Correlata
Conhecimentos: Conhecimentos em aplicações e experimentos nos
laboratórios com equipamentos de Tornos CNC, Fresadora CNC. |
Competências: Programação dos elementos de usinagem; Comando
manual ou automático; Interpolações lineares e circulares;
Programação de dispositivos para troca de ferramenta, controle de
portas, lâmpadas, extratores de cavacos e outros.

Área

Docência

Cursos

Graduação em Engenharia Mecânica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/professor-degraduacao--engenheiro-mecanico-sorocaba-21443
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Engenheiro de Segurança do
Trabalho

13. Título
Cidade/Estado/País

Descalvado/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Compatível com o mercado.

Descrição

Superior completo em Engenharia Mecânica, Elétrica, Química ou
Ambiental; Pós Graduação em Engenharia de Segurança do
Trabalho; Residir na cidade de Descalvado ou ter total
disponibilidade de mudança para lá; Inglês Avançado; Atuação
anterior como Coordenador ou Engenheiro de Saúde, Segurança e
Meio Ambiente em empresas com grau de risco no mínimo ?03?.
Gerenciamento de resíduos, licenciamentos ambientais, requisitos
legais e vivência na ISO 14000 e OHSAS 18000. Sólida experiência
em programas de segurança do Trabalho como LOTO, trabalho em
altura, Espaço confinado, Segurança comportamental e investigação
de acidentes. Como parte das atividades dessa posição, irá gerenciar
o PPRA da empresa bem como o programa de Ergonomia.
Governança do SGI: Saúde, Segurança, Meio Ambiente e
Qualidade. Pacote Office (Intermediário); Higiene Industrial; Lean
Six Sigma/ TPM (Será considerado um diferencial).

Área

Segurança do Trabalho

Cursos

Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/coordenador-deseguranca-saude-e-meio-ambiente-descalvado-21439

14. Título

Engenheiro Civil
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Cidade/Estado/País

São Paulo/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Compatível com o mercado.

Descrição

Experiência como engenheiro projetista de equipamentos mecânicos
para movimentação e armazenagem de graneis Conhecimento em
desenvolvimento projetos mecânicos de equipamentos para
movimentação e armazenagem para grãos e açúcar. Vivência com
leitura e interpretação de desenhos. O candidato trabalhara em
conjunto com os demais integrantes da gerencia usando como
ferramenta principal o Autocad 3D, desenvolvendo, em conjunto
com a equipe, projetos conceituais de Portos e Terminais.
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 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.

Área

Projetos

Cursos

Graduação em Engenharia Civil

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/analista-dedesenvolvimento-de-projetos-senior-sao-paulo-21437
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III - VAGAS TRAINEES

15. P ROGRAMA T RAINEE ITAÚ U NIBANCO 2019
Local de Trabalho: São Paulo/SP
Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2019
Data de Inscrição: até 03/09/2018
bit.ly/traineeitau19

16. P ROGRAMA DE T RAINEE A NDRADE G UTIERREZ 2019
Local de Trabalho: São Paulo/SP
Formação prevista: Dez/2015 a Dez/2018
Data de Inscrição: até 02/09/2018
bit.ly/ag_trainee

17. P ROGRAMA DE T RAINEE R AÍZEN 2019
Local de Trabalho: São Paulo/SP e Piracicaba/SP
Formação prevista: Dez/2015 e Dez/2018
Data de Inscrição: até 09/09/2018
bit.ly/talentos-raizen19
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18. P ROGRAMA DE T RAINEE S ANTANDER 2018
Local de Trabalho: São Paulo/SP
Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018
Data de Inscrição: até 10/09/2018
bit.ly/trainee-santander18

19. P ROGRAMA DE T RAINEE G RUPO DPSP 2019
Local de Trabalho: São Paulo/SP
Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018
Data de Inscrição: até 24/09/2018
bit.ly/grupodpsp2019

20. P ROGRAMA DE T RAINEE W HIRLPOOL 2019
Local de Trabalho: São Paulo/SP
Formação prevista: Dez/2015 a Dez/2018
Data de Inscrição: até 12/09/2018
bit.ly/trainee-wh19

21. P ROGRAMA DE T RAINEE A LPARGATAS 2019
Local de Trabalho: São Paulo/SP
Formação prevista: Dez/2015 a Dez/2018
Data de Inscrição: até 10/09/2018
bit.ly/trainee-alpa
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IV - VAGAS ESTÁGIOS

22. P ROGRAMA DE E STÁGIO B RASKEM 2019
Local de Trabalho: ABC/SP, Campinas/SP e Duque de Caxias/RJ
Formação prevista: Dez/2019 OU Dez/2020
Data de Inscrição: até 03/09/2018
bit.ly/braskem2019

23. ROGRAMA DE ESTÁGIO@F ACEBOOK 2019
Local de Trabalho: São Paulo/SP
Formação prevista: Dez/2019 a Jul/2020
Data de Inscrição: até 12/09/2018

24. Programa de Desenvolvimento de Talentos 2018
Local de Trabalho: São Paulo/SP
Formação prevista: Dez/2019 a Dez/2020
Data de Inscrição: até 03/09/2018
bit.ly/pdt-2019
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25. P ROGRAMA DE ESTÁGIO R AÍZEN J ANEIRO 2019
Local de Trabalho: Diversas regiões do Brasil
Formação prevista: Jul/2019 a Dez/2020
Data de Inscrição: até 10/09/2018
bit.ly/talentos-raizen19

26. P ROGRAMA DE ESTÁGIO M ATTOS F ILHO 2019
Local de Trabalho: São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ
Formação prevista: Dez/2020 a Dez/2021
Data de Inscrição: até 10/09/2018
bit.ly/mattosfilho2018

27. P ROGRAMA DE ESTÁGIO DE P INHEIRO NETO A DVOGADOS
Local de Trabalho: São Paulo/SP
Formação prevista: Dez/2019 a Jul/2023
Data de Inscrição: até 03/09/2018
bit.ly/pinheironeto

28. E STÁGIO EM TI
LocaL de Trabalho: Cajamar/SP
Formação prevista: Dez/2019 a Jun/2020
Data de Inscrição: até 28/09/2018
bit.ly/bic-ti

29. P ROGRAMA DE ESTÁGIO FAST N ESTLÉ
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Local de Trabalho: São Paulo/SP
Formação prevista: Jun/2019 a Jun/2020
Data de Inscrição: processo contínuo
bit.ly/estagiofast-nestle

30. ESTÁGIO DIREITO
Áreas trabalhista e tributária
Superior em direito em andamento, do 3º ao 7º semestre.
Inglês avançado
CV para vagas@fius.com.br assunto ESTÁGIO

31. ESTÁGIO EM CONSULTORIA
A partir do 3 ano de engenharia mecatrônica, mecânica e de produção.
Residir na RMC
Desejável conhecimento de Lean/six sigma
CV para vrcoracini@nortegubisian.com.br

32. ESTÁGIO CONTABILIDADE:
Requisitos necessários: Cursando Administração, Contabilidade, Engenharia ou Relacionado.
Conhecimento do Pacote Office - Excel e Power Point.
Inglês: Intermediário/Avançado.
Disponibilidade para estagiar por dois anos.
Interessados encaminhar currículo para vagas@knorr-bremse.com

33. Programa Unificado de Estágio
O Programa Unificado de Estágios 2019 do CNPEM está com as inscrições abertas. O PUE é voltado para
estudantes de nível médio (técnico) e superior (graduação) e disponibiliza oportunidades para as carreiras
científicas ou técnicas.
Inscreva-se em nosso site e boa sorte: cnpem.br/pue

34. ESTAGIÁRIO
Requisitos:
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- Cursando ensino superior em Sistemas da Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação
com previsão de conclusão a partir de 12/2019;
- Conhecimento do Pacote Office (Word, Excel, Power Point);
- Diferencial: experiência anterior;
- Desejável: Conhecimentos dos conceitos do ITIL, ISO200 e Cobit, Active Directory, DNS, DHCP e
SharePoint;
Atividades:
- Conhecer a rotina dos serviços prestados pela área de TI e ajudar com o suporte para infraestrutura (rede e
servidores), telefonia (móvel e fixa), impressoras, videoconferência e sistemas;
- Auxiliar no atendimento das demandas e ajudar a equipe na solução de problemas;
- Preparar a instalação e manutenção dos computadores;
- Realizar a instalação de softwares homologados e orientar os usuários sobre o uso e os procedimentos de TI;
- Conhecer e auxiliar nas rotinas administrativas e de governança de TI;
- Colaborar na formalização e manutenção dos processos de TI;
- Suporte aos usuários por telefone, presencial e ferramenta remoto;
Os interessados deverão encaminhar o currículo atualizado para: oportunidades@savisdefesa.com.br com o
nome da oportunidade no título do e-mail.

35. Estágio em Business Operation
Buscamos novos talentos para dar suporte a todas as áreas da empresa (vendas, design, financeiro, operações
etc) em termos de automatização e melhoria de processos. Se você é orientado para resolução de problemas, é
motivado e disposto a encarar novos desafios, o Grupo GRI é o lugar ideal para você!
Perfil do candidato:

·

Estudante universitário a partir do 2º ano (cursos de ciências humanas ou exatas)

·

Inglês intermediário

·

Habilidade com sistemas de informática (Pacote Office, GSuite)
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·

Boa comunicação e habilidades interpessoais

·

Habilidades analíticas e de resolução de problemas

·

Multitarefas

Descrição da vaga:

·

Suporte para todas as áreas da empresa (vendas, design, financeiro, operações etc)

·

Configuração e agendamento de envio de e-mails marketing

·

Criação de questionário de feedbacks após eventos realizados

·

Criação de templates de e-mails e tasks para automatização de processos

·

Suporte e resolução de problemas técnicos do sistema

·

Criação e gestão de contas de usuários internos

·

Criação de testes para nivelamento de conhecimento dentro da empresa.

KPIs:

·

Nível de qualidade na realização das demandas requisitadas

·

Cumprimento de prazos requisitados

·

Participação e engajamento nos projetos

Remuneração:

·

Salário: R$ 1.058,00/ mês - 30 horas semanais

·

Vale-refeição: Cartão Sodexo - R$ 25,00/dia útil trabalhado

VAGAS ESTAGIOS
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Vale-transporte: R$ 9,40/dia útil trabalhado

Sobre o Grupo GRI

·

Presente em mais de 20 países, distribuídos em 4 continentes

·

Mais de 20 anos de atuação global e 9 anos no Brasil

·

Escritórios pelo mundo: Londres, São Paulo, Campinas, Cidade do México e Mumbai

·

Especialização: mercados imobiliário e de infraestrutura

·

Mais de 1000 dos maiores líderes da indústria imobiliária mundial integrados ao seleto GRI Club

Criado em 1998, o Grupo GRI surge da necessidade de executivos seniors do mercado imobiliário e de
infraestrutura de se conectarem de maneira única e envolvente. Ao contrário das empresas de conferência
convencionais, o GRI não tem palestrantes, painéis ou slides, mas sim discussões abertas para permitir que os
participantes compartilhem e se conectem uns com os outros, gerando reais oportunidades de negócios.
Atualmente, o Grupo GRI conta com 3 empresas:
GRI Club - tem a missão de reunir investidores, desenvolvedores e financiadores de nível sênior dos mercados
imobiliário e de infraestrutura em reuniões privadas para que os executivos desenvolvam e fortaleçam
relacionamentos, gerando reais oportunidades de negócios. Os participantes do clube são submetidos à
aprovação do Advisory Board e tal submissão é feita apenas sob convite.
Smartus - tem a missão de disseminar conhecimento e tendências, impulsionando o desenvolvimento do
mercado imobiliário em todo o Brasil e a formação de novos líderes.
GRI Tech Club - tem a missão de reunir empreendedores de Proptech & Infratech, investidores e especialistas
na área de tecnologia. O participantes do clube são submetidos à um processo de avaliação e aprovação pelo
Advisory Board.
A descrição da vaga encontra-se aqui: https://griclub.bamboohr.com/jobs/view.php?id=91

36. ESTÁGIO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO Indaiatuba – SP
A PTA oferece soluções de segurança e agilidade no trabalho em altura, através da locação de plataformas
elevatórias para os setores industriais, logístico, energia, construção e manutenção. Nesta posição, você
colocará em prática seus conhecimentos técnicos e terá a oportunidade de impulsionar sua aprendizagem. Sua
atenção a detalhes, agilidade e senso crítico, ajudarão a identificar oportunidades e alternativas que elevem o
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padrão de qualidade e excelência, superando as expectativas dos clientes. O que você fará Realizar leitura de
esquemas elétricos e hidráulicos para diagnosticar os defeitos e identificar as melhores soluções; Executar
manutenções preventivas e corretivas, baseando-se nas especificações técnicas dos equipamentos, nos
procedimentos do setor e nos conhecimentos adquiridos no curso; Preencher relatórios da área, como
checklist dos equipamentos e ordens de serviço; Auxiliar no controle de estoque de peças e ferramentas
utilizadas para as manutenções; Participar do processo de liberação, carregamento e envio dos
equipamentos aos clientes; Zelar pela manutenção, organização e limpeza das instalações e ferramentas
utilizadas; Cumprir normas de segurança para prevenir acidentes e se manter seguro. Mínimo Cursando
Técnico ou Superior em Mecânica, Mecatrônica, Eletrônica, Eletromecânica, Automação e afins; Trabalhar
em equipe com ótimo relacionamento interpessoal, e foco nos resultados de alto rendimento; Monitorar e
garantir a qualidade dos serviços de manutenção, em busca de melhorias; Sólido conhecimento e habilidade
com pacote office, ênfase em Excel e Outlook.
 Desejável Curso de Aprendizagem Industrial no SENAI; Experiência na área de manutenção elétrica
e/ou hidráulica de plataformas elevatórias.
 O que procuramos O que nós oferecemos Proporcionar aprendizado na área prática de manutenção e em
processos padronizados, voltados a qualidade em diversos setores;
Seguro de vida; Bolsa auxílio; Auxílio refeição; Auxílio transporte.
 Para aplicar para esta oportunidade, por favor, acesse o link: https://goo.gl/7CNEmm e realize sua
inscrição!

