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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. 037 - 25.09.2018
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 solavanco na
mais
nossos
serviços.
economia milhões de pessoas sofrem sobressaltos no seu posto de trabalho. Você está preparado para isso ?
Veja aqui algumas reflexões que podem nos ajudar a ficar mais preparados
e a encarar as atuais mudanças no
OBRIGADO!
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.
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
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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*
2 - Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é *PLANEJAMENTO*
3 - Aprenda a dizer "não". O nome disso é *FOCO*
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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 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)
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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.

II - VAGAS EFETIVAS
2. Oportunidade de trabalho - Jundiaí - SP
Auxiliar Comercial para uma Instituição Financeira de Médio Porte.
O horário de trabalho é das 10:00 as 16:00 horas.
Benefícios compatíveis com o segmento bancário.
Atividades: Atendimento ao púbico, suporte à Gerência Comercial e Operacional, venda de produtos e serviços
bancários.
As vagas são para: Jundiaí - SP.
Os interessados poderão se cadastrar em nosso site www.projetorh.com.br

3.

Indústria localizada em Campinas, está procurando
GESTOR DE VENDAS

(para coordenar a área responsável por envelopes plásticos)
Requisitos: experiência anterior como Supervisor ou coordenador de Vendas
Conhecer este mercado.
Desejável vir de empresas do mercado de envelopes plásticos
Disponibilidade para viagens
Fique a vontade para enviar CV para e-mail julio.pugliesi@pugliesiconsultoria.com.br
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4. OPORTUNIDADES PARA CAMPINAS SP


Arquiteto Sistema JAVA - SR



Analista Sistemas Java Full Stack - SR



Analista Sistemas Java - JR



Desenvolvedor de Tecnologia - PL



Arquiteto Sistemas - PL

Encaminhar CV para recrutamento@artit.com.br com pretensão salarial

5. Oportunidade Diversas
Desenvolvedor.Net Pleno– Salario: A combinar
Desenvolvedor.Net Junior – Salario: A combinar
Desenvolvedor Full Stack 2 vagas – Salario: A combinar
Especialista de Computação Cognitiva 2 vagas – Salario: A combinar
Agente de Mídias Digitais – Salario: A combinar
Local: Barueri/SP
Horário: 09hs as 18hs com 1 hora para almoço
Interessados enviar currículo para rh@gvp.com.br

6. Analista de Negócios – Financeiro
Excel Avançado.
Conhecimentos técnicos necessários: Pacote Office completo, Excel avançado, sistemas de gestão
Atividades a serem desempenhadas: Elaboração de relatórios de acompanhamento de performance, construção e
implantação de Planos de Ação de melhoria de produtividade, acompanhamento de KPI’s voltados a rentabilidade
da unidade de negócios. Planejamento de Previsão de Demanda Global e por ponto de Vendas. Criação de
Processos. Planejamento e controle de rotas de abastecimentos e entregas.
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Experiência necessária: Vivência mínima de 2 anos em área de Planejamento, Orçamento ou Performance
Comercial. Experiência no segmento de Varejo será um diferencial. Planejamento operacional, Inteligência de
Mercado: Análise, rentabilidade, apuração, Indicadores, Viabilidade do Mercado.
Salário a combinar
Enviar currículos com pretensão salarial e informando o último salário para o email:vagas.contrata33@gmail.com

7. Título

Engenheiro Civil

Cidade/Estado/País

São Paulo/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Vale-transporte Vale-refeição Vale alimentação Assistência médica
Assistência odontológica

Descrição

Realizar interface com equipe comercial, bem como prestar suporte
necessário, incluindo para demais áreas envolvidas nos processos de
comercialização, de modo a contribuir na identificação de demandas
não atendidas. Elaborar demonstrativos, relatórios específicos da área,
indicadores de performance de vendedores e informativos de mercado
para o corporativo, bem como realizar análises e pareceres, no que
tange aos resultados e previsões de vendas. Elaborar informações de
mercado, concorrência, tendências, precificação e margens, subsidiando
análise gerencial e tomada de decisões, por meio de apresentações a
gerentes e gerente geral, e em alguns casos para a diretoria.
Acompanhar atendimento às metas, no tangente a remuneração
variável, apoiar no processo de desdobramento de metas das regionais,
bem como na elaboração de planos de ação. Realizar, eventualmente,
visitas aos clientes, em conjunto com demais profissionais envolvidos.
Analisar a viabilidade financeira de negociação de médio/grande porte e
aprova-las. Realizar e acompanhar os reajustes de preço dos produtos, a
serem praticados por regional, analisar desvios e obter justificativas e
auxiliar na comunicação ao time externo, coordenadores e vendedores.
Auditar e analisar as DRE?s dos produtos vendidos bem como avaliar
oportunidades de rentabilidade do negócio. Participar de reuniões
mensais gerenciais de resultados, estratégia de vendas e portfólio.
Elaborar o orçamento anual de volume e preço e Rolling Forecast dos
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produtos para o mês subsequente e ano e acompanhar a aderência.
Elaborar o orçamento matricial regional da diretoria comercial e
acompanha-lo mensalmente com reporte ao gerente geral,
estabelecimento de plano de ação. Realizar a divisão de metas mensais
de Reflex dos vendedores e submetê-las a aprovação gerencial. Suportar
as dúvidas do time comercial no que tange o sistema. Acompanhar
licitações de obras de infraestrutura e a aderência ao cronograma de
obras previsto no orçamento (específico para a trilha Infra). Calcular
descontos gerenciais e outros descontos concedidos aos clientes.
Elaborar os relatórios e flash comercial reportados à diretoria. Mapear
e entender em profundidade a concorrência e os territórios. Executar
outras atribuições correlatas, de acordo com a necessidade da área.
Zelar pelos equipamentos sob sua responsabilidade e pelo ambiente de
trabalho. Cumprir as normas, procedimentos e políticas corporativas
existentes na empresa.
Área

Comercial

Cursos

Graduação em Engenharia Civil

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/analista-de-gestao-deterritorio-pleno-sao-paulo-21998

8. Título

Engenheiro Agrônomo

Cidade/Estado/País

Guaíra/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Compatível com o mercado.

Descrição

Recomendar e acompanhar as aplicações de defensivos, controlar e
lançar os produtos gastos e as respectivas áreas aplicadas, ajudar na
calibração e regulagens dos equipamentos, realizar o preparo de calda,
desenvolver equipe e estar comprometido com a segurança do trabalho e
meio ambiente.

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

DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

Área

Agrícola

Cursos

Graduação em Engenharia Agronômica

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/lider-herbicida-guaira21997

9. Título

Técnico em Segurança do Trabalho

Cidade/Estado/País

São Paulo/ SP / Brasil

Salário

R$ 3.424,00

Benefícios

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

Descrição

Coordenar atividades para segurança do trabalho e dos funcionários.
Estabelecer, acompanhar, controlar os planos de melhorias dos
indicadores de segurança. Realizar DDS e permissões de trabalho de
risco. Realizar auditorias nos contratos. Elaborar, controlar,
acompanhar e atualizar o programa. Controlar, acompanhar, atualizar
o programa, agendar, conferir exames médicos realizados no mês.
Controlar CA dos EPIs, cotar óculos e segurança com grau, registrar
entrega de EPIs. Agendar, controlar treinamentos e gerar certificados.
Agendar, controlar treinamentos. Aplicar avaliação psicológica,
controlar, agendar treinamentos. Fazer a integração de segurança,
entregar e registrar a entrega de EPIs. Ministrar e registrar
treinamento admissional. Controlar reposição, entregar, utilização de
EPIs, conforme normas regulamentadoras e situações específicas.
Viabilizar a realização de atividades conforme normas pertinentes.
Agendar perícia médica, acompanhar afastados, agendar exame médico
retorno ao trabalho. Elaborar PPP - Perfil Profissiográfico
Previdenciário, investigar acidentes do trabalho e abrir CAT. Verificar,
agendar exames e treinamento quando necessário e ministrar
treinamento específico para a nova função. Realizar cotações de serviços
/ materiais para atendimento a diversos processos de trabalho. Ensino
Técnico completo em Segurança do Trabalho. Possuir registro no
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CREA.
Área

Segurança do Trabalho

Cursos

Técnico em Segurança do Trabalho

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/tecnico-em-seguranca-dotrabalho--sao-paulo-21986

10. Programador PHP Junior
Conhecimentos:
- PHP
- Javascript
- MySQL
- EXTJS (desejável)
Requisitos:
- Residir na região de Campinas
- Experiência na área (desejável)
Principais Atividades:
- Desenvolvimento de Software para Gestão de Provedores de Internet.
- Correção de BUG’s e desenvolvimento de novas funcionalidades.
- Analise e Migração de base de dados.
Perfil desejado:
- Pró-ativo, saiba trabalhar em grupo, disposto a agregar conhecimento.
Sobre a empresa:
Somos uma empresa jovem com ambiente descontraído e promissor. Utilizamos
tecnologias modernas e desenvolvemos o crescimento pessoal de nosso colaboradores.
O RadiusNET nasceu para suprir as necessidades de provedores de Internet. Inciado em
2004 em Campinas/SP o RadiusNet é um sistema completo, que organiza e controla todos
os cadastros, financeiro, fiscal, ordem de serviços, estoque, conexões… Enfim, tudo o que
um provedor necessita para poder operar com segurança e aumentar sua área de atuação
e número de usuários.
O RadiusNET é o Gerenciador Pioneiro na emissão da Nota Fiscal modelo 21 e 22, bem
como na geração dos dados para envio do SICI da ANATEL.
Toda essa experiência é fruto de muitos anos no mercado de provimento de acesso à
internet, sempre de forma séria e profissional.
Visite nosso site: www.radius.net.br
Conheça também a Vianatel, empresa do grupo dedicada a licenças Anatel:
www.vianatel.com.br
Benefícios:
Unimed, Uniodonto, Vale refeição e Vale Transporte.
Auxilio Curso de Idiomas / Pós-Graduação.
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Local: Campinas/SP
Horário: 09:00 às 18:00hs – segunda à sexta-feira
Salário: a combinar
Interessados deverão enviar CV com pretensão salarial para vagas@radius.net.br

11. Programador PHP Pleno
Conhecimentos:
- PHP
- Javascript
- MySQL
- EXTJS (desejável)
Requisitos:
- Residir na região de Campinas
- Experiência na área
Principais Atividades:
- Desenvolvimento de Software para Gestão de Provedores de Internet.
- Implementação de novas funcionalidades.
- Melhoria em funcionalidades já existentes.
Perfil desejado:
- Pró-ativo, saiba trabalhar em grupo, disposto a agregar conhecimento.
Sobre a empresa:
Somos uma empresa jovem com ambiente descontraído e promissor. Utilizamos
tecnologias modernas e desenvolvemos o crescimento pessoal de nosso colaboradores.
O RadiusNET nasceu para suprir as necessidades de provedores de Internet. Inciado em
2004 em Campinas/SP o RadiusNet é um sistema completo, que organiza e controla todos
os cadastros, financeiro, fiscal, ordem de serviços, estoque, conexões… Enfim, tudo o que
um provedor necessita para poder operar com segurança e aumentar sua área de atuação
e número de usuários.
O RadiusNET é o Gerenciador Pioneiro na emissão da Nota Fiscal modelo 21 e 22, bem
como na geração dos dados para envio do SICI da ANATEL.
Toda essa experiência é fruto de muitos anos no mercado de provimento de acesso à
internet, sempre de forma séria e profissional.
Visite nosso site: www.radius.net.br
Conheça também a Vianatel, empresa do grupo dedicada a licenças Anatel:
www.vianatel.com.br
Benefícios:
Unimed, Uniodonto, Vale refeição e Vale Transporte.
Auxilio Curso de Idiomas / Pós-Graduação.
Local: Campinas/SP
Horário: 09:00 às 18:00hs – segunda à sexta-feira
Salário: a combinar
Interessados deverão enviar CV com pretensão salarial para vagas@radius.net.br

12. Título
Cidade/Estado/País

Engenheiro Civil
Campinas/ SP / Brasil

VAGAS ESTAGIOS
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Salário

A COMBINAR

Benefícios

Vale-transporte Vale-refeição Assistência médica Assistência
odontológica Seguro de vida Programa de Participação nos Resultados

Descrição

Experiência em certificação ISO 9001, ISO 14001; Vivência avançada
em norma de desempenho; Gerenciamento e qualificação,
desenvolvimento de fornecedor, visando qualidade de matéria prima;
Sólida experiência em qualidade de obras. Vivência em projetos de
redução de custo, sem comprometimento da qualidade; Experiência em
análise de causa raiz e gestão de ações corretivas; Gestão de equipe e
habilidade de comunicação e disseminação conhecimento técnico;
Desejável pós graduação na área de Qualidade; Desejável experiência
com softwares de gerenciamento de qualidade de obra.

Área

Qualidade

Cursos

Graduação em Engenharia Civil

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/coordenador-de-qualidadee-meio-ambiente-campinas-21956

13. Título

Engenheiro Têxtil

Cidade/Estado/País

Porto Feliz/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Cesta básica, Vale-transporte

Descrição

Atuar em atividades de produção voltado para a área têxtil, atuação
junto a equipe de liderança e colaboradores. Desejáveis conhecimentos
de qualidade e ISO. Ter comunicação flexível e mediadora. Ser
comprometido em equipe com os resultados, responsável e pro ativo.
Capacidade para realizar reuniões e discutir ações de melhoria
contínua.Vivência na área têxtil, inclusive, como trainee.Desejável
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experiência nas áreas produtiva e industrial.
Área

Produção

Cursos

Graduação em Engenharia Téxtil

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/engenheiro-textil--portofeliz-21930

14. Título

Engenheiro Quimico

Cidade/Estado/País

São José dos Campos/ SP / Brasil

Salário

A COMBINAR

Benefícios

Vale Refeição, Assistência Médica (inclui dependentes), Assistência
Odontológica, Previdência Privada, Vale Transporte e Seguro de Vida;

Descrição

Será responsável pela gestão da fábrica de gases industrias, com enfase
em controle de custos, planejamento de manutenção, liderança do grupo
operacional e de manutenção dentro da Unidade. Experiência com
gestão de pessoas. Habilidade com Sistemas.

Área

Produção

Cursos

Graduação em Engenharia Química

Status

Aberta

Link

https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/coordenador-de-producao-sao-jose-dos-campos-21919
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III - VAGAS TRAINEES
15. Estão abertas as inscrições para o programa de Trainee do
Dennis Group.
Se você é:
- Um engenheiro ou arquiteto
- Com uma data de graduação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018
- Fluente em inglês
- Elegível para viajar internacionalmente e viver em São Paulo
Se inscreva através do
link: https://portal.across.jobs/Programa/WebCartazDivulgacao?pIdPrograma=Dennis_Group-146
Estamos à sua procura!
IMPORTANTE:
- Não serão validados currículos enviados através de outras plataformas que não sejam o link descrito acima.
- O candidato deve estar ciente e habilitado há passar 6 meses fora do Brasil durante o programa.
- Se o candidato não condizer com algumas das qualificações necessárias para a vaga, o perfil será desligado desta
vaga.
- A Across é uma empresa de RH que disponibiliza centenas de programas de estágio e trainee, caso você não seja
selecionado para esta, acompanhe nossas redes sociais para se informar de programas que estão acontecendo e
futuros.
- Facebook: Across | Futuros Convergentes
- Instagram: @acrossjovens
- LinkedIn: Across | Futuros Convergentes

IV - VAGAS ESTÁGIOS
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16. Vaga de Estágio em Engenharia Eletrônica.
Benefícios:
- Fretado, Refeição no local, Convênio Médico, Convênio Odontológico, PPR (Programa de participação de
resultados)
- Local de trabalho: Rodovia Vide Prefeito Hermenegildo Tonoli, 2285 – Bairro São Roque da Chave – Itupeva –
São Paulo
- Horário de trabalho: Das 7:00 às 17:00 hrs
Perfil do trabalhador: Escolaridade: Cursando Engenharia Eletrônica (à partir do 3° ano)

Perfil da Vaga: Para trabalhar com montagem de placas eletrônicas,acompanhar a realização de testes em
protótipos, participar do desenvolvimento de placas eletrônicas para fabricação dos testes internamente,
acompanhar a produção e entrada de novos produtos.
CURRÍCULOS POR E-MAIL para selecao@cliptech.com.br

17. Estagiário de Desenvolvimento
– Salario: 1.000,00
Local: Barueri/SP
Horário: 09hs as 18hs com 1 hora para almoço
Interessados enviar currículo para rh@gvp.com.br

18. Programa de Estágio Syngenta
Alunos dos cursos de nível técnico ou superior em QUÍMICA, ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA,
ENGENHARIAS
Conclusão em DEZ 19 ou 2020.
Acesse www.pagetalent.com.br/empresa/syngenta

19. Vaga Estágio Arquitetura
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Atividades: Desenvolvimento de projetos para aprovação.
Bolsa auxílio: R$ 1.500,00
E-mail para envio de currículos: anapaula@construtoraelemento.com.br.
**Preferência por candidatos que morem na região de Valinhos/Vinhedo.

20. ESTAGIÁRIO
Requisitos:
- Cursando Formação Superior em Engenharia Civil ou Elétrica com previsão de conclusão a partir
de 12/2019;
- Conhecimento do Pacote Office (Word, Excel, Power Point)
- Diferencial: experiência profissional anterior
- Desejável: Experiência prévia em elaboração de desenhos técnicos 2D e 3D;
Principais atividades:
- Suporte para a área técnica na elaboração de projetos e execução de obras de infraestrutura;
- Oferecer suporte na gestão de requisitos para elaboração de projetos e requisições;
- Acompanhamento, armazenagem e controle de documentações em base de dados e painéis de
atividades;
- Suporte no acompanhamento e tratativas de licenças em órgãos públicos;
- Preenchimento de planos de ações, atas de reunião e documentações pertinentes;
- Suporte na elaboração e utilização dos Templates novos e existentes;
- Envio de projetos para funcionários e/ou fornecedores;
- Apoio no gerenciamento e abertura de requisições na plataforma de gestão da empresa;
- Auxilio na elaboração de projetos e estudos;
- Interface com outras áreas para consolidação de informações.
Os interessados deverão encaminhar o currículo atualizado para:
oportunidades@savisdefesa.com.br com o nome da oportunidade no título do e-mail.

21. Estágio em startup é a maior oportunidade de crescimento.
CARACTERÍSTICA DA VAGA:
HORÁRIO: Flexível
SALÁRIO: R$ 10,00/ h
FUNÇÕES: Realizar e otimização de front-end e UX para plataforma WEB e APP Mobile.
PERFIL DO CANDIDATO:
FORMAÇÃO: Em formação de Engenharia e Ciência da Computação.
Buscamos: Pessoas que querem grandes desafios, intra-empreendedores e com vontade de realização.
CONTATO: rodrigo.faustini@upsafer.com.br

22. Estágio em Consultoria
CARACTERÍSTICA DA VAGA:
HORÁRIO: Flexível
SALÁRIO: R$ 10,00/ h
FUNÇÕES: Realizar e auxiliar em análises de Engenharia.
PERFIL DO CANDIDATO:
FORMAÇÃO: Em formação de Engenharias Elétrica, Mecânica, Mecatrônica, Química, Processos, etc.
RESIDENTE: Campinas
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DEMAIS EXIGÊNCIAS: Conhecimentos em Word/ Excel/ Programação/ CAD/ Inglês.
Requisito:
-ATIVO
CONTATO: rodrigo.faustini@ss-solucoes.com.br

23. Oportunidade de estágios para alunos de curso de (Pedagogia).
A Vaga de código 83019 é para estudantes a partir do 1° período com disponibilidade de estágio no período
Manhã e Tarde, com carga horária de 6 horas, com bolsa auxílio de R$: 700.00 e auxilio transporte recesso
remunerado.
O estudante desenvolverá as seguintes atividades: Auxiliar em toda rotina da escola com crianças de 03 meses a 05
anos. Auxiliar nas atividades lúdicas, nos cuidados de banho, troca e alimentação. Contribuir no planejamento e
gestão bem como na organização do ambiente de trabalho.
Os cadastros devem ser realizados no site da Super Estágios gratuitamente.
WWW.SUPERESTAGIOS.COM.BR

24. ESTAGIO Centro de Treinamento Esportivo.
Atribuições: Auxilio ao depto. administrativo, com atividades de recebimento, cobrança, controle de caixa,
atendimento ao cliente (pessoalmente, telefone, whatsapp, midias sociais), entre outras funções.
Requisitos: Cursando ensino técnico ou superior em administração, publicidade, marketing, ou cursos correlatos,
com formação prevista para, a partir, de Dezembro de 2019. Desejável facilidade com pacote office e internet.
Residir em Campinas/SP ou região com fácil acesso a região do Shopping D. Pedro. Indispensável estudar no
período da manhã, tendo em vista que a vaga requer disponibilidade para estagiar nos seguintes horários:Segunda
a quinta das 16:00 às 21:00, sexta das 14:00 as 20:00 e aos sábados 8:00 as 12:00.
Tipo de contratação: Estágio
Salário: R$ 800,00
Turno: Estudar de manhã
Local: Campinas/SP
Benefícios: Vale transporte e seguro de vida.
Os interessados podem enviar o currículo para o email: recrutamento@actualrh.com.br com a sigla ESTÁGIO
aos cuidados de Regina.

25. Programa de Estágio e o Programa de Estágio de Férias?
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A B3 é resultado da união de grandes nomes do mercado, a BM&FBOVESPA e a Cetip.
Mais que isso, somos o resultado de um grande encontro de pessoas. Atuamos no centro dos mercados
financeiro e de capitais brasileiro, sendo uma das maiores empresas de infraestrutura do mercado e
estando entre as líderes globais do setor de bolsas.
Já pensou que incrível fazer parte de um time que, há mais de 100 anos, aposta no crescimento do país em
uma empresa sólida e 100% brasileira?

Para saber mais sobre os programas e se inscrever, acesse:

INSCREVA-SE ATÉ 01/10/2018

26. Estágio em Direito
Requisitos Básicos:
- Cursando 6º ou 7º semestre
- Inglês Intermediário
- Pacote Office Intermediário
Benefícios:
- Bolsa Auxílio
- Vale Transporte
- Vale Refeição
- Convênio Médico
- Alimentação no local
Interessados enviar curriculo no email: munhoz_gerson_l@cat.com
Nomear o email como Divulgação PUC-Campi

27. Oportunidade de Estágio
RAMO DA EMPRESA
- Consultoria de obrigações trabalhistas para empresas.
CURSOS
- Publicidade e Propaganda;
- Gestão Comercial/ Marketing e Vendas/ Telemarketing;
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- Comunicação Social - Publicidade, Propaganda e Marketing;
- Marketing - Comunicação Promocional/ Gestão e Operacionalização/
Organizacional.
REQUISITOS
- Estudar do 1° até o 7° Semestre (Concluir no 1° semestre de 2019 até o
1° semestre de 2022);
- Outlook Intermediário;
- Desejável ter conhecimento em Excel.
BENEFÍCIOS
- Bolsa Auxílio no valor de R$ 1000.00;
- Auxílio Transporte;
- Recesso Remunerado;
- Possibilidade de Prorrogação e Efetivação.
HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO
De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com 1h de intervalo.
Bosque - Campinas
Anote o código: 165242 e ligue para (19) 3004-6290.

28. PROGRAMA JOVEM ENGENHEIRO (ESTÁGIO)
Se você sabe trabalhar em equipe, busca aprendizado contínuo, traz alternativas frente a um desafio e é
questionador, venha fazer parte de nosso time!
O PROGRAMA:
Desenvolvimento de Jovens Talentos ao longo de 1 ano, possibilitando uma visão sistêmica dos principais
processos da organização através de 03 Pilares:
Pilar Formação: Conhecer os principais processos da organização através de estruturado potencializando seu
desenvolvimento dentro da empresa;
Pilar Desenvolvimento de Competências: Passará por diversas capacitações técnicas e comportamentais valorizadas
e necessárias para o seu desenvolvimento na empresa;
Pilar Avaliação e Acompanhamento: Acompanhamento e avaliações por tutores e gerentes nas diversas áreas de
atuação do Programa.
Áreas Visitadas (03 meses em área):
COMERCIAL: Centro de Distribuição; Engenharia de Aplicação; Vendas – Segmentos Automotivo, Ferramental,
Especialidades, Peças, Óleo e Gás; CSTT – Centro de Serviços e Tratamento Térmico;
ÁREAS DE APOIO: WCM – World Class Manufacturing; GIS – Gestão Integrada de Sistemas; Controlo de
Processos e Programação de Produção; PCP Programação e Controle de Produção; Logística; Administração de
Vendas, Planejamento de Vendas e Exportação; Compras; Laboratórios (metalográfico, físico e químico);
Manutenção; Pesquisa e Desenvolvimento; Controladoria.
PRODUÇÃO: Aciaria (Lingotamento Contínuo, Lingotamento Convencional, Aciaria Especial e Pátio de Matéria
Prima); Usinagem (Forjaria, Tratamento Térmico, Tratamento Térmico 2, Acabamento de Barras, Blooming,
Multiline)
ENGENHARIA DE PRODUTO: Ferramental, Especialidades, Automotivo, Peças, Óleo e Gás e Novos Negócios.
Ao final de cada ciclo das áreas visitadas os Jovens devem apresentar os projetos de melhorias para uma banca
avaliadora (RH, tutor da área visitada e gerente e diretor convidado).
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O objetivo do programa JOVEM ENGENHEIRO é termos profissionais capacitados dentro das competências
organizacionais e técnicas desejadas que estarão prontos para assumir posições críticas, integrados como parte do
pool de colaboradores da geração futura.
REQUISITOS:
Estudantes com formação acadêmica prevista para DEZEMBRO/2019 dos cursos: Engenharia Metalúrgica,
Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção ou Engenharia Química.
Inglês a partir do nível avançado;
Disponibilidade para atuar na cidade de Sumaré/SP
è INSCRIÇÕES: http://www.villaresmetals.com.br/villares/pt/Carreiras/Jovem-Engenheiro
BENEFÍCIOS:
Bolsa atrativa; Convênio Médico; Convênio Odontológico; Desconto Farmácia; Transporte Fretado; Restaurante
na empresa; Seguro de vida
Se você gosta de desafios, venha fazer parte de nosso time!
è INSCRIÇÕES: http://www.villaresmetals.com.br/villares/pt/Carreiras/Jovem-Engenheiro

29. Estagiário na posição de Engenheiro de Vendas / Suporte técnico
.
Perfil técnico/Pré-requisito
• Cursando: Engenharia Química ou Engenharia Mecânica.
• Aprovado em todas matérias básicas (1o ano).
• Previsão de formação: Dez/2019 – Jul/2020.
• Carga horária: A ser definido (entre 20h e 30h semanais)
Principais atividades
• Suporte de vendas (elaboração de propostas e follow up) e no pós-venda (Cadastro de
vendas e novos produtos no Sistema de Gerenciamento de Vendas), ocasionalmente
participando junto com o fornecedor no Start-up de equipamentos nas fábricas.
• Visita a potenciais clientes, oferecendo uma nova alternativa para reposição de equipamentos
e peças de desgaste.
• Apoio/Suporte ao fornecedor (parte técnica e comunicação) fazendo o start-up de
equipamentos com fornecedores a distância ocasionalmente.
• Desenvolvimento técnico (Desenhos) de possíveis peças de reposição/partes auxiliares, além
de inspeção de qualidade de Produtos.
• Auxílio aos processos Supply Chain (Importações e entregas finais a Clientes).
• Apoio nas “paradas programadas” de produção das fábricas.
Habilidade / atributo obrigatório para os candidatos
• Fluente em Inglês (a comunicação com os fornecedores é 100% em Inglês). As propostas
técnicas em Inglês precisam ser traduzidos para o Português antes de serem enviadas ao
cliente.
• Capacidade de elaboração de desenhos técnicos (2D e CAD).
• Disponibilidade para viagens (principalmente dentro do Brasil, mas também para outros
países da América do Sul, bem como fora). Durante o estágio esta disponibilidade não será
requisitada, em uma futura contratação será parte das atribuições (80-100 noites de viagens
por ano). Uma viagem Start-up pode ser de até dois meses de duração. Necessário carteira
de motorista.
• Facilidade em comunicar-se. Contato com clientes é muito importante para atuação em
Vendas técnicas.
Habilidades consideradas positivas/diferenciais

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

DES. PES./PROF.

VAGAS EFETIVAS

VAGAS TRAINEES

VAGAS ESTAGIOS

• Conhecimento de C&P.
• Espanhol e/ou Mandarim.
• Experiência em vendas técnicas.
• Experiência na indústria de processo.
• Conhecimento de máquinas e equipamentos.
Outras informações
A nossa empresa considera o Estágio um período de aprendizado e experiência. Se o estagiário
alcançar um desempenho que atenda as expectativas da Empresa, a futura contratação é uma
situação provável.
Contato:
Interessado encaminhar Currículo para:luiza@sharp-e.com.br

30. ESTÁGIO LICENCIATURA
Requisitos:
 Cursando Ensino Superior (Licenciatura) em PEDAGOGIA, LETRAS ou HISTÓRIA,
 Inglês de INTERMEDIÁRIO A AVANÇADO (obrigatório)
Atividades do estágio:
Auxiliar no preparo de materiais pedagógicos, auxiliar em aulas, auxiliar em coordenar atividades em classe,
auxiliar na orientação as crianças em atividades de lazer.
Horário de Estágio:
Segunda a Sexta-feira – 6 horas por dia
A empresa oferece:
Bolsa Auxílio
Auxílio Transporte
Férias remuneradas,
Seguro contra acidentes pessoais.
Enviar currículo URGENTE para: realestagios@gmail.com
Contendo no assunto o código: PED/INGLÊS

