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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. 034 - 03.09.2018
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. OPORTUNIDADE: Bolsa FAPESP para graduados com 2
anos de experiência
Duração da bolsa: até 9 meses. Valor da bolsa: R$ 3.021,60 (TT-IV)
Perfil do candidato • Graduados, especialistas em Tecnologia de Informação (TI), com dois anos de
experiência após a graduação ou título de mestrado na área de TI. • Deverá ser um profissional criativo e
proativo. • Não pode haver vínculo empregatício. • É necessário ter disponibilidade para viagens à Piracicaba,
onde acontecerão as reuniões presenciais do projeto. Resumo da oportunidade Essa bolsa será encaminhada
para um profissional com formação ciências da computação, engenharia da computação, mecatrônica e afins,
sendo o profissional responsável pelo desenvolvimento de lógicas de programação, capazes de realizar
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processamento de dados, além de otimizar algoritmos já elaborados. Deverá também ser responsável pelo
desenvolvimento do sistema web de processamento/transferência de dados.
Os principais objetivos do trabalho do bolsista serão: a) desenvolvimento de rotinas de processamento de
dados (experiência com dados 3D será um diferencial); b) otimização de rotinas de programação já
elaboradas; c) desenvolvimento de segurança do sistema web; d) assessorar a criação de um projeto para
plataformas de processamento web; f) assessorar a criação de uma plataforma de coleta de dados; g) outras
atividades relacionadas ao projeto poderão ser delegadas ao esse bolsista.
Requisitos e diferenciais do desenvolvedor Domínio de pelo menos 2 linguagens de programação /
frameworks: - C / C++ - R / Python - Javascript / web - Linux shell / bash - ROS, PCL, OpenCV, Angular,
Flask
Interessados Enviar e-mail para: gerencia@forlidar.com.br, com o assunto “Vaga Projeto PIPE”. Por
gentileza, enviar CV atualizado, currículo escolar e dois contatos para referência.

2. DRE - PUC-Campinas informa:
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".

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/

www.spzeducacao.com.br
spzeducorp@gmail.com
Prof. MSc. Valdenir Pontes

DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

II - VAGAS EFETIVAS
3. Agente de viagens - loja shopping - campinas
CVC Turismo Campinas pessoas.vagas.com.br 02/08/2018
Atividades: Atendimento ao cliente presencial e por telefone, vendas de pacotes de viagens nacionais e
internacionais, cruzeiros, passagens aéreas, ingressos, entre outros.
Local: Shopping Parque Dom Pedro - Campinas.
Horário: Intercala semanalmente entre dois horários - De segunda a sexta-feira, das 12h às 22h (folga ao final
de semana) e de segunda a domingo, das 14h às 22h (folga uma vez na semana).
Salário compatível com o mercado + Comissões + Pacote de benefícios.
Desejável experiência com vendas no segmento do turismo.
Oportunidade efetiva, início imediato.

4. CONSULTOR DE VIAGENS
Código da vaga: (V4855E2219)
Nível: Auxiliar/Operacional
Cargo: Consultor (a)
Local: Campinas/São Paulo
Quantidade: 1
Data da expiração: 01/09/2018
Responsabilidades: Atendimento ao público para venda e orientação de intercâmbios e viagens. Pré e pós
vendas. Participação em ações de divulgação da agência, estabelecimento e manutenção de parcerias e
organizar eventos a fim de prospectar clientes.
Requisitos: Experiência com vendas de programas de intercâmbio cultural e turismo, inglês avançado. Ter
tido uma experiência de intercâmbio cultural.
Salário: R$ 1.290,00
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LINK: https://www.indeed.com.br/m/viewjob?jk=b608fb24614dde6f&from=serp

5.


CQA LABORATÓRIOS

ANALISTA QUIMICO JR - FARMOQUIMICO/ALIMENTOS/MEIO AMBIENTE

Responsabilidades: Preparar as amostras e realizar os ensaios de acordo com os POP´s. Realizar ensaios,
análises químicas e físico-químicas, selecionando metodologias, materiais, reagentes de análise e critérios de
amostragem, homogeneizando, dimensionando e solubilizando amostras. Produzir substâncias, desenvolver
metodologias analíticas, interpretar dados químicos, monitorar impacto ambiental de substâncias. 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; Operar equipamentos de baixa complexidade como Viscosímetro,
Oxímetro, Polarímetro, Espectrofotômetro, Micropipetas, Centrífuga, Lavador de Gás, Banho de
Refrigeração, Eletrodo de Fluoreto, pHmetro, Condutivímetro, Balanças, Chapa de Agitação, Chapa de
Aquecimento, Banho-Maria, Sistema de Filtração à Vácuo, Estufa, Mufla e Dessecador; Utilização e
calibração de micropipetas; Checagem de balanças; Utilização dos softwares dos equipamentos.
Requisitos: Imprescindível ter experiência em HPLC, GC, GCMS, LCMS. Desejável experiência em
alimentos. Escolaridade: Técnico em Química ou Meio-Ambiente (desejável Superior). Conhecimentos sobre
métodos de amostragem, manuseio, transporte, armazenamento e preparação dos itens de ensaio e de Estudo;
Conhecimentos estatísticos para a realização dos cálculos e avaliação dos resultados de análises de ensaio e de
Estudo; Conhecimentos sobre Sistema de Gestão; ISO17025:2017; Conhecimento em sistema de Gestão de
acordo com os requisitos definidos na norma ISO 17025:2017 e no âmbito do Escopo Flexível definidos na
norma NIT-DICLA-070.
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. 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 até o dia 06/09/2018.


ANALISTA SR – FARMOQUIMICO/ALIMENTOS/MEIO AMBIENTE

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, Meio ambiente, 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
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preventivas (limpeza de injetor e detector, troca de septo, limpeza de liner); Conhecimentos das metodologias
da OECD Test Guidelines que regem a BPL-NIT DICLA-035.
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 Analista SR no campo assunto até o dia 06/09/2018.


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 até o dia 06/09/2018.


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.
Requisitos: Cursando Técnico em Química, Meio Ambiente e áreas correlatas; Experiência mínima 6 meses
como Vendedor Técnico Químico; 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; 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 h.
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 até o dia 06/09/2018.


ANALISTA PLENO - FARMOQUIMICO/ALIMENTOS/MEIO AMBIENTE
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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;
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; Exercer a função de Pessoal de Estudo
conforme as responsabilidades descritas na NIT-DICLA-035 quando se tratar de solicitação de Clientes para
realização de Estudo de Teste.
Requisitos: Superior Completo em Química, Alimentos, Farmácia, Meio ambiente 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); Conhecer e seguir as NR´s: NR-5,
NR-6; NR-7, NR-9; NR-13 ; NR-15; NR-17; NR-23; NR-26; Conhecimentos sobre Acomodações e Condições
Ambientais; 5S; Conhecimento em sistema de Gestão de acordo com os requisitos definidos na norma ISO
17025:2017 e no âmbito do Escopo Flexível definidos na norma NIT-DICLA-070.
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 Analista Pl no campo assunto até o dia 06/09/2018.

6. Título

Arquiteto

Cidade/Estado/País

São Paulo/ SP / Brasil

Salário

R$ 2.800,00

Benefícios

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição, Vale-transporte

Descrição

Solicitação e análise de propostas comerciais e elaboração de quadro
de concorrência. Auxiliar e orientar a consulta diária ao Simproc.
Lançamentos de pagamentos e preenchimento do controle.
Contratação de projetistas após análise da concorrência pela
engenharia. Atualização do site e briefing. Análise do projeto legal.
Organização da passada de bastão para engenharia. Auxílio na
solicitação de alvarás (demolição, estande de vendas). Separação de
documentos e preenchimento de formulários solicitados. Controle de
autodoc e atualização dos diretórios da rede. Análise preliminar de
relatórios e projetos com levantamento de principais dúvidas e
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interferências. Conferência do memorial de incorporação
Elaboração do memorial do proprietário. Disponibilizar projeto
para elaboração de orçamento. Elaboração de plantas de vendas.
Auxílio na cobrança com os projetistas. Conferência da NBR 12.721.
Formação em Arquitetura.
Área

Comercial, Projetos

Cursos

Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/assistente-dearquitetura-iii--sao-paulo-21693

7. Título

Engenheiro Eletricista

Cidade/Estado/País

São Paulo/ SP / Brasil

Salário

R$ 9.000,00

Benefícios

Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição, Vale-transporte

Descrição

Executar serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações,
analisando propostas técnicas, instalando, configurando e
inspecionando sistemas e equipamentos, executando testes, ensaios e
manutenção preventiva / corretiva. Projetar, planejar e especificar
sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações
e elaborar sua documentação técnica; coordenar empreendimentos e
estudar processos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações.
Possuir CREA com registro como Engenheiro Eletricista.
Experiência e de conhecimentos em manutenção predial em sua área
de atuação. Noções básicas de informática (softwares MS Office e
Sistemas Informatizados de Gerenciamento de Manutenção). Inglês
Instrumental, para leitura e interpretação de textos de manuais
técnicos. Conhecimentos sólidos de instalações e manutenção
elétrica, Subestação Elétrica, Nobreaks e Estabilizadores de Tensão.
Conhecimentos básicos em manutenção de edificações (estruturas de
concreto e estruturas metálicas, alvenaria, revestimentos,
impermeabilizações, patologias na construção civil, instalações
hidráulicas e esquadrias) e de sistemas hidráulicos de combate a
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

incêndio.
Área

Manutenção

Cursos

Graduação em Engenharia Elétrica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-eletricista-sao-paulo-21692

8.

Técnico em Segurança do Trabalho

Título

Cidade/Estado/País

Mairiporã/ SP / Brasil

Salário

R$ 3.307,00

Benefícios

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Cesta básica, Convênio com farmácia, Participação nos lucros, Valetransporte

Descrição

Realizar os treinamentos de integração relacionados a segurança do
trabalho para todos os colaboradores. Participar e auxiliar na
elaboração do PPRA e PCMSO da empresa. Realizar inspeções diárias
a fim de verificar as condições de segurança nos ambientes de
trabalho. Realizar inspeções diárias a fim de verificar o cumprimento
as regras de segurança do trabalho determinadas pela empresa.
Realizar a distribuição e o controle de EPI para todos os
colaboradores. Organizar o funcionamento correto da CIPA e da
Brigada de Incêndio. Conduzir a investigação sobre
incidentes/acidentes e demais atividades pertinentes da área.
Requisitos: Formação completa em técnico em seg. do Trab / Possuir
CNH / Noções de Excel / Conhecimento em normas regulamentadoras.
Desejável: Instrutor de NR11 e NR35. Desejável que o candidato
possua veículo próprio. Desejável que o candidato possua experiência
com indústria.

Área

Segurança do Trabalho

Cursos

Técnico em Segurança do Trabalho
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/tecnico-em-seguranca-dotrabalho--mairipora-21680

9. Título

Arquiteto de Soluções

Cidade/Estado/País

São Paulo/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Assistência Odontológica, Seguro de vida em grupo, Tíqueterefeição

Descrição

Desenhar solução técnica com melhor custo x benefício para o
cliente Assegurar atendimento ao prospect com alto padrão de
excelência. Analisar e diagnosticar pontos de melhoria no processo
de pré-vendas. Realizar Reuniões mensais com clientes e prospects.
Acompanhar reuniões com Executivos de Contas. Apresentar
projetos para clientes e defender melhor solução para o cliente.
Superior completo em Engenharia, Tecnologia ou áreas correlatas.
Pós Graduação e/ou MBA serão consideradas como
Diferencial.Experiências em operações de Telecom será considerado
como diferencial. Conhecimentos em: processos de RFI / RFP,
infraestrutura de Data Center e Infraestrutura de TI.
Conhecimentos avançados em Telecom (IP, MPLS e DWDM).
Conhecimento em conectividade com nuvens públicas.
Conhecimento de Arquitetura de Redes (LAN e WAN).
Conhecimento de Segurança de Redes.

Área

Planejamento, Processos, Projetos

Cursos

Graduação em Engenharia de Sistemas, Graduação em Engenharia
de Telecomunicações, Graduação em Engenharia Elétrica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/arquiteto-de-solucoessao-paulo-21677
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS
10. Título

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Técnico de Vendas Peças de Reposição

Cidade/Estado/País

São Paulo/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Benefícios compatíveis com o mercado.

Descrição

Atuar com vendas de peças de reposição na área industrial. Atuar
com vendas internas. Fazer negociação, acompanhar a elaboração
de propostas. Experiência com técnicas de vendas de peças de
reposição industriais.

Área

Comercial

Cursos

2º Grau, Técnico em Mecânica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/tecnico-de-vendas-pecas-de-reposicao-sao-paulo-21667

11. Título

Engenheiro Mecânico

Cidade/Estado/País

São Paulo/ SP / Brasil

Salário

R$ 3.000,00

Benefícios

Vale Transporte; Vale Refeição; Seguro de vida; Participação nos
lucros

Descrição

Irá atuar com indicadores de manutenção, gestão de equipes,
planejamento, gerenciamento de indicadores de performance em
nossos clientes e elaboração de orçamentos. Experiência na área de
Utilidades, HVAC e Facilities.

Área

Manutenção
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Cursos

Graduação em Engenharia Mecânica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/supervisor-demanutencao-sao-paulo-21652

12. Título

Engenheiro Eletricista

Cidade/Estado/País

São Paulo/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Vale Transporte; Vale Refeição; Assistência Médica; Celular
fornecido pela empresa; Combustível; Notebook;

Descrição

Atuará com execução de visitas para levantamento de informações
arquitetônicas, consumo energético, iluminação e estruturas.
disponibilidade total para viagens.

Área

Planejamento

Cursos

Graduação em Engenharia Elétrica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/tecnico-delevantamento-sao-paulo-21651

13. Título

Líder Centro de Preparação e Amostras

Cidade/Estado/País

Sumaré/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Assistência médica, assistência odontológica, 50% reembolso
medicamentos, transporte fretado, restaurante no local, PLR,
cooperativa de crédito e previdência privada.
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Descrição

Coordenar a equipe e operar máquinas operatrizes como torno,
centro de usinagem, fresadora, retífica, furadeira e serras. Realizar
o tratamento térmico das amostras produzidas no Laboratório.
Formação Técnica em Mecânica ou Metalurgia (indispensável)
Engenharia será um diferencial Conhecimentos e habilidades em:
Gestão de pessoas; Metrologia Dimensional; Operação e
programação de CNC; Leitura e Interpretação de Desenho;
Tratamento térmico; Pacote Office ; Inglês intermediário para
leitura de normas e atendimento a auditorias.

Área

Processos

Cursos

Técnico em Mecânica, Técnico em Metalurgia

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/lider-centro-depreparacao-e-amostras--lab-fisico-sumare-21649

14. Título

Engenheiro Mecânico Estagiário

Cidade/Estado/País

Mogi das Cruzes/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Vale-transporte; Vale-refeição; Vale alimentação; Refeitório;
Assistência médica; Assistência odontológica.

Descrição

Atuar nas rotinas do dia a dia de suporte a problemas de
manufatura em peças correntes e lançamentos de novos projetos;
Controle de peças da qualidade; Follow-up com fornecedores;
Metrologia; Cursando Engenharia Mecânica - com previsão de
formação a partir de 06/2020 Pacote Office Intermediário Desejável
Inglês

Área

Qualidade

Cursos

Graduação em Engenharia Mecânica
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/estagio-em-qualidademogi-das-cruzes-21647

15. Título

Técnico Eletromecânico

Cidade/Estado/País

Ribeirão Preto/ SP / Brasil

Salário

R$ 3.000,00

Benefícios

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Seguro de Vida em Grupo, Restaurante na empresa, Vale
Transporte

Descrição

Assistência técnica em campo, instalação, reforma e modernização
de pontes rolantes, talhas elétricas, redutores e similares,
manutenção em empilhadeiras elétricas e a combustão. Experiência
em comandos elétricos.

Área

Manutenção

Cursos

Técnico em Eletromecânica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/tecnico-eletromecanico-ribeirao-preto-21646

16. Título

Técnico Eletromecânico

Cidade/Estado/País

Caieiras/ SP / Brasil

Salário

R$ 3.000,00

Benefícios

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Combustível, Seguro saúde, Tíquete-refeição, Vale-transporte

www.spzeducacao.com.br
spzeducorp@gmail.com
Prof. MSc. Valdenir Pontes

DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Descrição

Fazer operação de grupos geradores, compreendendo todos os dados
de supervisão do equipamento (pressão, temperatura, energia) e
estar apto a apontar falhas junto ao seu supervisor. Realizar
manutenção mecânica de motores como troca de óleo, filtros,
substituição de velas, cabeçotes, bielas, pistões, turbina, trocadores
de calor. Conhecimentos nas ferramentas básicas de manutenção.
Conhecimentos de PLC Siemens.

Área

Manutenção

Cursos

Técnico em Eletromecânica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/tecnico-eletromecanico-caieiras-21644

17. Título

Estágio em engenharia

Cidade/Estado/País

São Paulo/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Benefícios compatíveis com o mercado.

Descrição

Irá realizar o apoio na consultoria de operação e manutenção
predial, com enfoque no tratamento de dados para identificação de
oportunidades de eficiência energética e consumo racional de água,
realização de Follow Ups voltados à implementação de estratégias
para atendimento da certificação LEED para edifícios existentes,
realização de visitas de campo com consultores para levantamento
de dados operacionais e análise das instalações, apoio no
desenvolvimento de relatórios de eficiência energética e
acompanhamento da performance de operação predial. Cursando a
partir do quinto semestre de Engenharia Mecânica, Elétrica ou
Civil. Desejável conhecimento de ferramentas de Business
Intelligence.

Área

Administrativa, Comercial, Manutenção, Processos
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Cursos

Graduação em Engenharia Civil, Graduação em Engenharia
Elétrica, Graduação em Engenharia Mecânica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/estagio-em-engenharia-sao-paulo-21638

18. Título

Engenheiro Eletricista

Cidade/Estado/País

São José dos Campos/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Convênio com farmácia, Seguro de vida em grupo, Seguro saúde,
Tíquete-alimentação, Tíquete-refeição, Vale-transporte

Descrição

Responsável pelo gerenciamento de todas as atividades operacionais
da empresa (fábrica e campo) através do planejamento, controle,
gestão das equipes e organização dos processos e suas execuções
garantindo o atendimento das metas definidas pela Diretoria de
Operações.Pós-graduação na área de atuação.

Área

Gerência de Engenharia, Processos

Cursos

Graduação em Engenharia Elétrica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/gerente-geral-deoperacoes-sao-jose-dos-campos-21637

19. Título

Engenheiro Mecânico

Cidade/Estado/País

Barueri/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Benefícios

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Celular fornecido pela empresa, Estacionamento, Participação nos
lucros, Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição

Descrição

Detalhamento e análise crítica de projeto básico de tubulação.
Projetar soluções de civil, mecânica, hidráulica dos sistemas de
tratamento como layout, plantas, cortes, isométricos, estudos de
dragagem, bases civil, berços , sapatas, e outros documentos
conforme normas técnicas vigentes e/ou normas específicas com
objetivo de manter o mesmo padrão de fornecimento. Dimensionar e
especificar tubulações conforme normas ASTM, API, NBR, ANSI,
ASME, etc de emitir listas para compra de materiais hidráulicos
conforme classe de pressão, fluido e outras características do
processo. Conhecer a grande maioria de materiais de tubulação
como aço, ferro, PVC, PP, e todas as normas aplicáveis no
detalhamento do projeto. Elaborar projetos de suportes e demais
acessórios. Auxiliar na especificação de equipamentos. Consultar
catálogos técnicos de fornecedores de modo a compor o projeto
detalhado após definição de compra. Visitar clientes para analisar
melhor layout para instalação do sistema; Realizar levantamento em
campo de instalações e equipamentos de modo a compor o projeto
ASBuilt. Experiência em desenhos de tubulação/hidráulico no
segmento mineração. Experiência em AutoCAD.

Área

Desenhos, Projetos

Cursos

Graduação em Engenharia Mecânica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-mecanicotubulacao-hidraulico-barueri-21624

20. Título

Engenheiro Civil

Cidade/Estado/País

Barueri/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Celular fornecido pela empresa, Estacionamento, Participação nos
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

lucros, Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição

Descrição

Desenvolvimento de estudos geotécnicos aplicados a projetos de
barragens de rejeitos de mineradoras Realizar visitas em campo,
Estudo dos solos e rochas Levantamento técnico de projetos para
fundações, escavações, estruturas de contenções entre outros.
Interpretação de ensaios geotécnicos Desenvolvimento de projetos
básicos em infraestrutura Estudo de viabilidade técnica. Experiência
no segmento de mineração. Perfil hands on. Disponibilidade para
viagens (BR). Possuir CNH válida.

Área

Geotecnia, Projetos

Cursos

Graduação em Engenharia Civil

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-civilgeotecnico-barueri-21623

21. Título

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Cidade/Estado/País

Itapevi/ SP / Brasil

Salário

R$ 10.000,00

Benefícios

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Celular fornecido pela empresa, Cesta básica, Convênio com
farmácia, Estacionamento, Participação nos lucros, Restaurante na
empresa

Descrição

Coordenar e orientar as atividades de Segurança do Trabalho e
Meio Ambiente, em conformidade com a política de governança
corporativa, assegurando a aplicação dos procedimentos internos,
legislação aplicável, programas de combate as condições inseguras e
atos inseguros, visando a preservação da integridade física dos
colaboradores, bem como as melhores práticas ambientais e de
gerenciamento de riscos, visando a plena operação dos processos
industriais. Ensino Superior em Engenharia com especialização em
Engenharia de Segurança do Trabalho. Habilidade em avaliar
desempenho e dar feedback. Iniciativa e energia para resolver
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VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

problemas. Espírito empreendedor (propor maneiras inovadoras ou
novos projetos que alavanquem a empresa). Negociador (estará
praticando esse papel constantemente com o ambiente interno
externo). Posicionar-se como um modelo ético perante aos pares e a
equipe. Compromisso com resultados. Planejar atividades.
Compartilhar a solução dos problemas e engajar o time nas
melhorias da área. Promover o treinamento e a capacitação da
equipe. Atender a Política e os procedimentos do Sistema da
Qualidade. Conhecer e estar atualizado com a legislação ambiental.
Domínio em Sistema Integrado de Gestão de Saúde e Meio
Ambiente. Experiência em Segurança do Trabalho e Meio
Ambiente.
Área

Segurança do Trabalho

Cursos

Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-deseguranca-do-trabalho-itapevi-21613

22. Título

Engenheiro Eletricista

Cidade/Estado/País

São Paulo/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Vale-refeição; Vale alimentação; Assistência médica; Assistência
odontológica; Seguro de vida; Previdência privada; Participação nos
Lucros ou Resultados.

Descrição

Acompanhar a execução do projeto conceitual, básico e executivo,
visando a checagem de desvios, distorções e o cumprimento dos
padrões e especificações de engenharia, garantir a qualidade dos
projetos, identificar desvios dos objetivos definidos e atuar de modo
a corrigi-los. Garantir o cumprimento do planejamento das
atividades do projeto e gerenciar os recursos existentes de forma a
assegurar o seu bom uso e garantir o atendimento das necessidades
da Empresa. Acompanhar e informar com transparência a
elaboração e execução de todas as fases (iniciação, planejamento,
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

execução, controle e encerramento) dos projetos de engenharia da
empresa. Manter-se atualizado sobre novas tecnologias,
recomendando a adoção de novas técnicas e processos, visando a
melhoria da produtividade, qualidade, meio-ambiente e segurança.
Pesquisar o mercado de fabricantes de equipamentos, materiais
técnicos e serviços, de modo a identificar quais eles atendem as
necessidades da empresa. Decidir quais empresas estão qualificadas
tecnicamente para fornecer serviços, equipamentos e materiais aos
projetos. Garantir que os projetos atendam as Boas Práticas de
Engenharia, e as normas nacionais, internacionais vigentes
aplicáveis aos projetos e assegurar o desenvolvimento de novas
técnicas e processos. Ferramentas de planejamento e desenho.
Experiência com gerenciamento de projetos.
Área

Projetos

Cursos

Graduação em Engenharia Elétrica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/coordenador-deprojetos-de-engenharia-sao-paulo-21537

23. Título

Engenheiro Civil

Cidade/Estado/País

Jaboticabal/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Celular fornecido pela empresa, Tíquete-refeição, Vale-transporte

Descrição

Acompanhar execução de obras. Contratar empreiteiros. Planilha de
medição, memória de cálculo, relatório fotográfico. Vistorias para
licitação, entre outros.Desejável experiência em acompanhar obra de
órgão público. Para trabalhar na região de Buritama e Jabotical.

Área

Acompanhamento de Obras, Execução de Obras, Gerência de
Obras
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VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Cursos

Graduação em Engenharia Civil

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-civiljaboticabal-21519

24. Título

Engenheiro Civil

Cidade/Estado/País

Barretos/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Compatível com o mercado.

Descrição

Receber as Fichas de Requisição de Material / Serviço das obras,
analisar as características dos materiais solicitados, verificar se o
produto está de acordo com memorial descritivo ou projeto do
empreendimento se está cadastrado no sistema de gestão, o
respectivo centro de custo e a seção específica da solicitação dessa
obra; Conciliação do produto solicitado e o orçado; Receber e
avaliar os orçamentos dos fornecedores, equalizar as propostas e
cadastrar no Sistema de Gestão de Qualidade com as condições
gerais informadas pelos fornecedores; Calcular o custo dos materiais
das obras na curva ABC e avaliar a relação com os valores orçados
nos projetos das obras; Elaborar os processos recebidos dos
fornecedores com os custos dos materiais orçados, reportar ao
Coordenador para negociação e fechamento das condições de
compra; Ensino Superior completo em Engenharia Civil,
Administração, Ciências contábeis, economia ou áreas correlatas.
Conhecimento em Excel. Bons conhecimentos nas atividades
descritas acima e domínio de matemática financeira. Conhecimento
no mercado imobiliário e em seus materiais.

Área

Compras / Suprimentos

Cursos

Graduação em Engenharia Civil

Status

Aberta

www.spzeducacao.com.br
spzeducorp@gmail.com
Prof. MSc. Valdenir Pontes

DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/analista-desuprimentos-jr--barretos-21511

Link

25. Título

Engenheiro de Produção

Cidade/Estado/País

São José do Rio Preto/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Vale Transporte; Assistência Médica; Seguro de vida; Celular
fornecido pela empresa; Cesta básica;

Descrição

Irá desenvolver, implantar e controlar programas e sistemas de
gestão da qualidade, acompanha programas e sistemas aplicados aos
processos, de forma a se obter aumento da confiabilidade,
produtividade, otimização de sistemas e processos e redução de
custos operacionais, mapear processos e procedimentos, elaborar
fluxogramas de documentação das áreas, coordena e executar os
programas de auditoria interna. Experiência como R.D.
Conhecimento em ISO, TS.

Área

Qualidade

Cursos

Graduação em Engenharia de Produção

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/gerente-da-qualidadesao-jose-do-rio-preto-21509

26. Título

Engenheiro Mecânico

Cidade/Estado/País

São Paulo/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Compatível com o mercado

www.spzeducacao.com.br
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Descrição

Desenvolve projetos de produtos diversos; Desenvolve e realiza
pesquisa de novos materiais, produtos, peças e componentes e
técnicas de fabricação; Acompanha a confecção e homologação de
protótipos; Experiência com desenvolvimento de projetos mecânicos
e software 3D.

Área

Projetos

Cursos

Graduação em Engenharia Mecânica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-mecanicode-projetos--sao-paulo-21503

27. Título

Engenheiro Eletricista

Cidade/Estado/País

São Paulo/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Compatível com o mercado.

Descrição

Interpretação de desenhos e especificações técnicas; Supervisão de
montagem eletromecânica e acompanhamento de obras. Fazer a
montagem de equipes de profissionais de campo. Registro no CREA.
Experiência em montagens eletromecânicas de Alta Tensão, com
certificados de treinamento em NR-10 básico e SEP. Desejável
treinamento em NR-35.

Área

Acompanhamento de Obras

Cursos

Graduação em Engenharia Elétrica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-eletricista-sao-paulo-21502
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

28. Título

VAGAS ESTAGIOS

Engenheiro Eletricista

Cidade/Estado/País

Barueri/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica,
Auxílio Creche, Convênio com farmácia, Curso de idiomas, Estudo
de faculdade, Estudo de pós-graduação / MBA, Participação nos
lucros, Previdência privada, Restaurante na empresa, Seguro de
vida em grupo, Tíquete-alimentação, Vale-transporte

Descrição

Responsável por projetos de automação de abastecimento de
combustíveis e controle de frotas, conduzindo a implantação do
projeto em todo o seu ciclo de vida e a equipe do projeto na entrega
do escopo contratado. Atuar como ponto de contato principal do
projeto em projetos de alta, média e baixa complexidade,
respondendo pelo mesmo nos âmbitos interno (da empresa) e do
cliente. Realizar reuniões de status de projeto e/ou toda comunicação
necessária para o projeto. Desenvolver o plano do projeto e
controlar sua implementação de modo a tingir os resultados de
prazo, custo, qualidade e escopo. Acompanhar e garantir a execução
do projeto de acordo com o plano de projeto estabelecido. Alocar
recursos e conduzir a equipe do projeto. Fazer o planejamento de
resposta aos riscos e qualidade do projeto. Apoiar no
desenvolvimento de parcerias, análise e contratação de terceiros.
Obter o aceite de fases, e apoiar os processos de faturamento
parciais e definitivo. Elaborar e consolidar a documentação do
projeto (Gestão de Projetos e Técnica). Necessário conhecimento em
MS Project. Necessário conhecimento em Práticas de
Gerenciamento de Projetos (PMI). Necessário experiência em gestão
de projetos de implantação de sistemas de automação e/ou
infraestrutura.

Área

Projetos

Cursos

Graduação em Engenharia Elétrica

Status

Aberta
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-analista-deprojetos-senior--barueri-21499

Link

29. Título

Engenheiro Mecânico

Cidade/Estado/País

São Paulo/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Vale-refeição; Vale alimentação; Assistência médica; Assistência
odontológica; Seguro de vida; Previdência privada; Participação nos
Lucros ou Resultados.

Descrição

Acompanhar a execução do projeto conceitual, básico e executivo,
visando a checagem de desvios, distorções e o cumprimento dos
padrões e especificações de engenharia, garantir a qualidade dos
projetos, identificar desvios dos objetivos definidos e atuar de modo
a corrigi-los. Garantir o cumprimento do planejamento das
atividades do projeto e gerenciar os recursos existentes de forma a
assegurar o seu bom uso e garantir o atendimento das necessidades
da Empresa. Acompanhar e informar com transparência a
elaboração e execução de todas as fases (iniciação, planejamento,
execução, controle e encerramento) dos projetos de engenharia da
empresa. Manter-se atualizado sobre novas tecnologias,
recomendando a adoção de novas técnicas e processos, visando a
melhoria da produtividade, qualidade, meio-ambiente e segurança.
Pesquisar o mercado de fabricantes de equipamentos, materiais
técnicos e serviços, de modo a identificar quais eles atendem as
necessidades da empresa. Decidir quais empresas estão qualificadas
tecnicamente para fornecer serviços, equipamentos e materiais aos
projetos. Garantir que os projetos atendam as Boas Práticas de
Engenharia, e as normas nacionais, internacionais vigentes
aplicáveis aos projetos e assegurar o desenvolvimento de novas
técnicas e processos. Ferramentas de planejamento e desenho.
Experiência com gerenciamento de projetos.

Área

Projetos

Cursos

Graduação em Engenharia Mecânica
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/coordenador-deprojetos-de-engenharia-sao-paulo-21498

30. Título

Engenheiro Eletricista

Cidade/Estado/País

Campinas/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Compatível com o mercado.

Descrição

Planejar e desenvolver especificações funcionais detalhadas,
prospectar novas tecnologias e adquirir sistemas e sub-sistemas de
telecomunicações. Projetar e coordenar remotamente a implantação
de soluções de telecomunicações que atendam aos padrões de
qualidade e segurança exigidos e padrões normativos emanados das
agências reguladoras. Elaborar, revisar e publicar no portal normas
e procedimentos para a correta manutenção dos ativos de
telecomunicações, garantindo sua perfeita operação de acordo com
as especificações funcionais do fornecedor e a expectativa de vida
útil determinada pela Aneel. Elaborar especificações técnicas,
realizar análise técnica de propostas, avaliar relatórios de TAFs
para aceite de produtos e soluções de telecomunicações e suportar
remotamente as equipes técnicas na execução de testes de aceitação
de equipamentos em fábrica. Efetuar a gestão dos contratos de
serviços de telecomunicações junto as operadoras credenciadas pela
Anatel, especificando produtos, determinando níveis de qualidade e
de performance, implantando indicadores de qualidade e
acompanhando os resultados alcançados durante todo o prazo
contratual. Elaborar programa anual de atualização acadêmica,
contratando treinamentos, participando de eventos da área de
telecom no Brasil e no mundo, visitando fornecedores e feiras
tecnológicas, disseminando conhecimento e atuando como
multiplicador nas áreas descentralizadas. Elaborar, revisar e
acompanhar os planos de orçamentos anuais de investimentos e
despesas de telecomunicações, efetuando ajustes necessários,
confirmando as realizações lançadas no sistema R/3 SAP relativas ao
orçamento e garantir o encerramento/unitização de todos os projetos
de sistemas de telecomunicações. Conhecimento em Sistemas de
Telecomunicações e Teleproteção para Sistemas de Alta Tensão,
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Sistemas de Rádio Troncalizado, Estruturas de Fibra Ótica
(OPGW), Links de rádio (VHF, UHF, SHF).
Área

Planejamento

Cursos

Graduação em Engenharia Elétrica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-detelecomunicacoes-pleno-campinas-21497

III - VAGAS TRAINEES
31. OPORTUNIDADES CIA DE
TALENTOS
QUER VER MAIS VAGAS E CONTEÚDO?
ACESSE NOSSO SITE: WWW.GRUPOCIADETALENTOS.COM.BR

IV - VAGAS ESTÁGIOS
32. Programa Siemens Connection
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Programa de Estágio da Siemens, com oportunidade de estágio e uma visita à planta da Siemens em Jundiaí,
aos alunos graduando até 2020, sem restrição de curso.
Está preparado para uma jornada de conexão, muito conhecimento e desafios mão na massa que podem
colaborar com a transformação do futuro? Vem para o Siemens Connection, vem ser o (a) próximo (a)
#FutureMaker:
http://eureca.me/#!/op/siemens-connection
Um Programa que vai te conectar com jovens talentos e profissionais da Siemens para aprender muito sobre a
organização e contribuir para seu desenvolvimento e crescimento!
Lançamos na nossa plataforma o Programa Siemens Connection, uma inciativa da Siemens realizada pela
Eureca, que vai acontecer entre os dias 21 e 23 de Setembro, em uma visita à uma planta da Siemens em
Jundiaí, com muito conteúdo, desenvolvimento e um desafio mão na massa em São Paulo para jovens
universitários.
Selecionaremos 40 jovens para essa experiência para conhecer mais sobre o negócio da empresa, discutir e
mergulhar no universo da organização e dos temas Indústria 4.0 e Digitalização. A Siemens quer jovens
talentos interessados em temas como transformação digital, Indústria 4.0 e inovação para darem o primeiro
passo e descobrirem suas ambições e talentos no setor de tecnologia integradas em conexão com a maior
empresa brasileira na área.
A oportunidade é aberta para jovens graduandos até 2020, sem restrição de curso!

33. Oportunidade de Estágio
RAMO DA EMPRESA
- Consultoria, sistemas e informática.
CURSOS
- Análise de sistemas;
- Ciências da Computação;
- Sistemas e Tecnologia da Informação;
- Engenharia - Computação e Informação;
- Desenvolvimento de Sistema/ Software/ Sistemas Distribuídos.
REQUISITOS
- Concluir no 2° semestre de 2019 até o 2° semestre de 2023;
- .Net, C#, ASP, Banco de dados, SQL Server Básico;
- Desejável possuir conhecimentos em Javascript, jQuery, CSS e HTML.
BENEFÍCIOS
- Bolsa Auxílio no valor de R$ 1000.00;
- Auxílio Transporte;
- Recesso Remunerado;
- Vale Refeição no valor de R$ 27.00;
- Possibilidade de Prorrogação e Efetivação.
HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO
De segunda a sexta-feira, das 09h às 16h, com 1h de intervalo.
Loteamento Alphaville Campinas - Campinas
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

ANOTE O CÓDIGO: 164162 E LIGUE

VAGAS ESTAGIOS

PARA (19) 3004-6290.

VAGA DE ESTÁGIO ENGENHARIA –
Área da Qualidade

34.


VAGAS TRAINEES

Alunos de Engenharia de produção, Mecânica, Automação ou Elétrica a partir do 7º semestre.

 Turnos: Das 07h30 as 14h00, ou, das 10h30 as 17h00.
 Bolsa Auxíio de R$800, Transporte Fretado ou VT e Refeições no local.
 Atividades: Auxiliar nas atualizações de procedimentos; auxiliar no controle de documentos e
formulários; acompanhar/preparar auditorias internas e externas (de terceiros); acompanhar e
dar suporte às ações oriundas das auditorias; atuar em melhorias de processo e eliminação de
falhas, Gerenciamento de ações corretivas/preventivas, Sistema de gestão da qualidade baseado
na norma ISO9001:2015

 Interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados da Bárbara, no e-mail:
barbara@amphenol-tfc.com.br

35. OPORTUNIDADES CIA DE
TALENTOS
QUER VER MAIS VAGAS E CONTEÚDO?
ACESSE NOSSO SITE: WWW.GRUPOCIADETALENTOS.COM.BR

36. Estágio em Educação Física
Local do Estágio: Bairro Ponte Preta
Requisitos:
 Cursando Educação Física (Bacharel)
 A partir do 5° semestre,
 Período MATUTINO,
Atividades do estágio:
Auxiliar professor no acompanhamento das atividades dos alunos, orientando e corrigindo atividades
proposta.
Horário de Estágio:
 Segunda a Sexta-feira – 14h as 21h
A empresa oferece:
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Bolsa auxílio de R$ 750,00 por mês + Auxílio Transporte de R$ 160,00 e Seguro contra acidentes pessoais.
Enviar currículo URGENTE para: realestagios@gmail.com
Contendo no campo do assunto o código: EF/MANHÃ

37. ESTAGIO EM CÁLCULO ESTRUTURAL
Cursando Eng. civil.
Local de trabalho: Vinhedo
Remuneração: a combinar
Enviar CV para thais.fargnoli@rm.com.br

38. OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO
Curso: Pedagogia
Local: Sumaré
Horário: 30 Horas semanais
Requisitos: Organização, Disciplina, Comprometimento, Gostar de Lidar com Crianças
Benefícios: Bolsa, Auxílio Transporte, Convênio Médico, SESC, Cartão Alimentação e Seguro de Vida
Atividades:
- Auxiliar na organização da sala do espaço kids
- Auxiliar no monitoramento das crianças hospedadas no espaço kids;
- Auxiliar nas atividades de recreação com as crianças;
- Auxiliar as crianças em brincadeiras lúdicas no espaço kids;
Fone: 3873-2551
Email / Skype - rh2@recreativo.com.br

39. Processo seletivo para estágio na Unicamp
Vagas abertas para as áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Comunicação
Social: Midialogia, e Comunicação Social: Rádio e Televisão.
As vagas são para várias unidades da Unicamp.
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

As inscrições ocorrem entre 27/08 e 11/09/2018. Segue o link com o edital:
www.siarh.unicamp.br/concurso/InscricoesAbertasEstagios.jsf?c=20180043

40. Estágio Recepcionista
Salário: Até R$ 1.000,00
Formação: Superior Cursando
Área: Administrativa
Código da vaga: BE1486719
Local: Campinas/SP.
Responsabilidades:
- Recepcionar clientes nos restaurantes e eventos, assim confeccionar cardápios, seguindo padrões e
procedimentos preestabelecidos.
Requisitos:
- Estar cursando Turismo, Hotelaria, Relações Públicas ou Administração, entre o segundo e o ultimo semestre
no período noturno;
- Ter disponibilidade de atuar aos finais de semana e feriados.
Salário: R$ 954,00.
Benefícios: a combinar.
Você precisa autenticar para candidatar-se às vagas de emprego
Login
Cadastre-se
LINK: https://www.balcaodeempregos.com.br/vaga-visualizar/1486719/estagio-recepcionista-campinas-sproyal-palm?idtag=5756&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

41. Estagio Recepcionista
Salário: A partir de R$ 1.000,00
Formação: Superior Cursando
Área: Administrativa
Código da vaga: BE1484945
Local: Campinas/SP.
Responsabilidades:
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

- Atendimento ao cliente em geral, caixa, conferência de caixa, arquivo, requisição, check-in, check-out e
outras atividades relacionadas ao setor da recepção.
Requisitos:
- Ter disponibilidade para trabalhar das 16h45m ás 23h com 15 minutos de intervalo;
- Estar cursando ensino superior em turismo, hotelaria, administração, ou áreas relacionadas;
- Inglês intermediário, bom relacionamento, organização, boa comunicação, pro atividade e pontualidade.
Salário: R$ 1.000,00.
Benefícios: a combinar.
Você precisa autenticar para candidatar-se às vagas de emprego
Login
Cadastre-se
LINK: https://www.indeed.com.br/m/viewjob?jk=1cd1c343676258ce&from=serp

42. Vaga de Estágio
Em química ( podem estar recém formados ate 18 meses como Maximo)
Inglês avançado
Ira fazer atendimento remoto por telefone para todo o Brasil
Trabalhara com equipamentos analíticos , GC, GCMS , softwares
Os interessados enviar cv a johen.carneiro@non.agilent.com

43. ESTAGIÁRIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
PARA ÁREA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS. O MESMO SERÁ
RESPONSÁVEL POR LEVANTAMENTO DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, CONTATO
COM FORNECEDORES, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMAS,
ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CRONOGRAMA, ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES.
NECESSÁRIO NO MÍNIMO EXCEL INTERMEDIÁRIO, PACOTE OFFICE, NOÇÕES COM MS
PROJECT, AUTOCAD.
A VAGA É PARA CONSTRUTORA LOCALIZADA EM BARÃO GERALDO.
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DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

OS INTERESSADOS DEVEM ENVIAR CURRICULO PARA PAGV@PAGV.COM.BR COM O TITULO
ESTAGIO ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO ATÉ O DIA 05/09/2018, APÓS ESTA DATA NÃO SERÃO
AVALIADOS OS CURRICULOS.

44. ESTÁGIO REMUNERADO
PEDAGOGIA
A Escola Jatobá está abrindo mais duas vagas para estágio.
Segue os dados para abertura das vagas para estágio remunerado para estudantes do curso de pedagogia:







Escola de Educação Infantil Jatobá
Estágio remunerado
30 horas semanais
Faixa etária das crianças: 06 meses à 6 anos
Enviar currículo: bercario@escolajatoba.com.br

45. DIVULGAÇÃO DE VAGA
"Se você é criativo por natureza, respira inovação e ama redes sociais, essa oportunidade é para você!
Estamos procurando universitários cursando o 3º ou 4º ano de Comunicação, Marketing, Publicidade e
Propaganda ou Jornalismo e que tenham habilidade para criação de peças publicitárias e fechamento de
arquivo para impressão; excelente redação; noções básicas de edição de vídeos, conceitos de
inbound marketing e ferramentas de marketing digital.
E aí, interessou? Se candidate no link: http://cas2.matera.com/cv/vaga/vagas.xhtml# "

