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REFLEXÕES SOBRE A EMPREGABILIDADE 
 por Dieter Kelber 

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

economia milhões de pessoas sofrem sobressaltos no seu posto de trabalho. Você está preparado para isso ? 

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

mundo de forma mais adaptada e segura. 

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

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

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

cidade, estado, pessoas. Ser nômade virou competência. 

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 

 

1. Analista de SDR (pré-vendas) 

Para os alunos do último semestre das áreas de Comunicação (Marketing, Publicidade e Propaganda e afins), 

Administração e correlatas. Segue abaixo informações sobre a vaga e um banner para a divulgação. 

 Quer trabalhar em um ambiente altamente colaborativo e inovador, com ética, honestidade e transparência, onde 

prezamos pelo seu desenvolvimento? Se você é recém-formado ou está cursando o último semestre da graduação; 

é comunicativo e gosta da área comercial; ambicioso e movido a resultados; costuma buscar sempre seu objetivo e 

é organizado e tem facilidade em aprender. Essa vaga é para você!!! Saiba mais sobre a Escola e vaga, 

acessando: http://ow.ly/y4Pz30lI43q. Estamos esperando por você!  

2. Título Engenheiro Civil 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Vale Transporte; Vale Refeição; Assistência Odontológica  

Descrição Irá realizar compras de materiais e serviços. Contato com fornecedores; 

Orçamentos; Procurar novos fornecedores no mercado, entre outras rotinas 

http://ow.ly/y4Pz30lI43q
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pertinentes a função.  

Área Compras / Suprimentos  

Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/analista-de-suprimentos-sao-paulo-

21917  

 

3. Título Técnico em Alimentos 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios 

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Cesta 

básica, Convênio com farmácia, Restaurante na empresa, Seguro de vida em 

grupo, Vale-transporte  

Descrição 
Acompanhamento de processo de produção. Monitoramento dos produtos da 

linha de produção e do setor de controle de qualidade. Ensino Técnico.  

Área Produção, Qualidade  

Cursos Técnico em Alimentos  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/tecnico-em-alimentos-sao-paulo-

21906  

 

4. Título Técnico em CFTV 
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Cidade/Estado/País Guarulhos/ SP / Brasil  

Salário R$ 2.000,00  

Benefícios Compatível com o mercado.  

Descrição 
Atuar com instalação de sistemas de segurança, alarmes, cerca elétrica e 

câmeras. Realizar manutenção, entre as demais rotinas do cargo. 

Área Manutenção  

Cursos Técnico em Telecomunicações  

Status Aberta  

Link https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/tecnico-em-cftv-guarulhos-21900  

 

5. Título Engenheiro de Produção 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário R$ 3.000,00  

Benefícios Assistência Odontológica, Vale Transporte  

Descrição 

Atuar com programação de produção. Habilidade e execução em sistemas ERP, 

controle de estoques, expedição, análise e gestão de estoque de matéria-prima e 

material de embalagem, planejar o controle e programação de produção de 

peças, controlar o estoque e o almoxarifado, acompanhar diário dos estoques de 

matérias-primas e embalagens, elaborar plano anual de compras de matérias-

primas, atuar na resolução de problemas com divergência entre quantidade e 

data de entrega. Experiência em planejamento e controle de produção e 

logística. Conhecimento em sistemas ERP. Ter iniciativa, proatividade, 

responsabilidade, rapidez nas informações e programação de produção e 

sinergia com logística.  

Área Produção  
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Cursos Graduação em Engenharia de Produção  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/analista-de-producao-pcp-sao-

paulo-21897  

 

6. Título Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Cidade/Estado/País Barueri/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios 
Assistência Odontológica, Seguro de Vida em Grupo, Tíquete Refeição, Tíquete 

Alimentação, Celular fornecido pela empresa, Vale Transporte  

Descrição 

Coordenar, elaborar e orientar atividades de segurança do trabalho, a fim de 

adequar às normas legais e realizar a prevenção de riscos para preservação da 

saúde e integridade dos trabalhadores. Desenvolver programas de prevenção de 

acidentes, vistoria instalações e emitir laudos técnicos para identificar e corrigir 

riscos no ambiente de trabalho. Desejável conhecimento em SGI/QSMS - 

Sistema Integrado de Qualidade. Conhecimento prático na elaboração e 

implementação dos diversos programas de segurança e saúde no trabalho.  

Área Segurança do Trabalho  

Cursos Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho  

Status Aberta  

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

trabalho-barueri-21895  

 

7. Título Vendedor de Materiais Elétricos e Hidráulicos 
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Cidade/Estado/País Campinas/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Seguro de vida em grupo, Vale-transporte  

Descrição 
Realizar vendas segmento materiais elétricos, prospecção clientes, negociações e 

rotinas afins. Experiência com vendas segmento materiais elétricos.  

Área Comercial  

Cursos Técnico em Elétrica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/vendedor-de-materiais-eletricos-e-

hidraulicos-campinas-21892  

 

8. Título Engenheiro de Produção 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Compatível com o mercado.  

Descrição 

Necessário Pós Graduação em Gestão da Qualidade Inglês avançado para 

fluente. Experiência comprovada em cargos de gestão na área da qualidade em 

empresas do segmento farmacêutico. Gerencia as operações do dia-a-dia da 

equipe. Supervisiona o desenvolvimento e implementação de processos, 

procedimentos, auditorias e ações corretivas. Garante que comunicação e 

treinamento eficazes sejam implantados em todo o negócio. Neste nível, o papel 

aumentou a responsabilidade incluindo, mas não limitado a, habilidades 

adicionais, múltiplas linhas / produtos, equipes diversas, etc.  

Área Qualidade  
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Cursos Graduação em Engenharia de Produção  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/coordenador-da-qualidade-do-

negocio-sao-paulo-21872  

 

9. Título Engenheiro Civil 

Cidade/Estado/País Ribeirão Preto/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios 

Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Convênio 

com farmácia, Curso de idiomas, Seguro de vida em grupo, Tíquete-

alimentação, Vale-transporte  

Descrição 

Irá desenvolver o orçamento de projetos, instalações e manutenção de sistemas 

contra incêndio, através da análise de layout e projeto, cadastro, levantamento e 

cotação de matéria prima, mão-de- obra e elaboração de custos para a 

fabricação / instalação de equipamentos, escopo de fornecimento, dentre outras 

ações, a fim de compor o orçamento. Prestar suporte ao processo comercial 

conforme solicitação da coordenação da área. Realizar leitura de projetos e 

levantamento em campo, conforme necessidade. Experiência anterior voltada 

para orçamentos em hidráulica e automação. Ter fácil acesso a Ribeirão Preto. 

Importante: A vaga não é voltada para orçamentos na área de Suprimentos. 

Trata-se de Orçamentos de Projetos de Engenharia voltados a parte hidráulica. 

Área Orçamentos  

Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta  

Link https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/orcamentista-ribeirao-preto-21849  
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10. Título Engenheiro Mecânico 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Tíquete Refeição, Vale Transporte  

Descrição 

Atuar com as atividades de análise de laudos de sinistro de máquinas e 

propriedades rurais. Verificar possibilidades e afins. Desejável ter conhecimento 

em seguro agrícola.  

Área Administrativa, Agrícola  

Cursos Graduação em Engenharia Mecânica  

Status Aberta  

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

21844  

 

11. Título Engenheiro de Produção 

Cidade/Estado/País Olímpia/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Compatível com o mercado.  

Descrição 

Garantir em conjunto com áreas de apoio, unidades e negociadores o processo 

de confecção interna dos contratos de fornecimento de cana, parcerias agrícolas 

e prestações de serviços a fornecedores, apoiando para que os compromissos e 

obrigações assumidos sejam realizados; Promover a melhoria continua dos 

processos de controle e pagamento, bem como das melhores práticas de 

atendimento entre as unidades; Apoiar na execução das atividades relacionadas 

ao faturamento, pagamentos e contas a receber vinculados ao processo de 

fornecedores, parceiros e prestação serviço, bem como garantir o compliance 
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das transações realizadas. Conhecimento em Melhoria Contínua, Indicadores e 

PDCA; Conhecimento sobre contratos agrícolas (arrendamento e fornecimento) 

será um diferencial; Pós-graduação com foco em negócios, auditoria, finanças ou 

fins.  

Área Administrador de Contratos, Planejamento  

Cursos Graduação em Engenharia de Produção  

Status Aberta  

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

chain-senior-olimpia-21842  

 

12. Título Engenheiro Civil 

Cidade/Estado/País Jaboticabal/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Compatível com o mercado  

Descrição 

Levantar quantitativos de insumos e serviços, fazendo a leitura de projetos 

executivos e procedimentos, objetivando a requisição dos mesmos. Requisitar, 

através de software específico, materiais e serviços, utilizando insumos corretos 

e descrições de acordo com as normas e requisitos técnicos, com a finalidade de 

garantir o abastecimento da obra dentro dos prazos. Conferir a execução dos 

serviços por meio das FVSs (ficha de verificação de serviço), dos POs 

(procedimentos de execução de serviços) e dos desenhos técnicos, visando 

garantir a execução dos mesmos conforme projetado. Controlar o consumo de 

insumos e o quantitativo dos serviços executados, através de software específico 

e do orçamento da obra, com o objetivo de confrontar o previsto com o 

realizado. Lançar, através de software específico, as medições de empreiteiros 

visando o pagamento dos fornecedores nos prazos acordados contratualmente. 

Área Produção  
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Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta  

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

21837  

 

13. Título Engenheiro Mecânico Estagiário 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios Vale Transporte, Vale Refeição, Seguro de Vida  

Descrição 

Participar da maior padronização e tratamento dados automotivos do setor; 

Responsável pelas verificação, interpretação, manipulação e upload das 

informações dos catálogos dos fabricantes; Conhecer e ser apaixonado por tudo 

relacionado a automóveis; Buscamos pessoas com alta capacidade analítica, 

concentração e atenta a detalhes; Ter alguma formação na área automotiva; 

Conhecimento intermediário no pacote Office será considerado um diferencial; 

Cursando Engenharia Mecânica ou áreas correlacionadas.  

Área Processos  

Cursos Graduação em Engenharia Mecânica  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/estagiario-de-engenharia-mecanica-

sao-paulo-21831  

 

14. Título Engenheiro de Produção Estagiário 
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Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário R$ 1.000,00  

Benefícios Compatível com o mercado.  

Descrição 

Determinação de tempo padrão para etapas e operações diversas no ambiente 

fabril; Promover melhoria contínua (acompanhamento / implementação de 

projetos de melhoria, produtividade, ergonomia, 5'S e redução de custo); 

Suporte aos projetos de implementação de novos produtos; Criação de 

instruções de trabalho e folha de processo visando a padronização e garantia da 

segurança dos colaboradores durante a execução das tarefas; Conhecimentos 

gerais em Lean Manufacturing; Noções pertinentes às atividades descritas 

acima. 

Área Produção  

Cursos Graduação em Engenharia de Produção  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/estagio-engenharia-industrial-sao-

paulo-21830  

 

15. Título Encarregado de Manutenção 

Cidade/Estado/País Poá/ SP / Brasil  

Salário R$ 3.000,00  

Benefícios Restaurante na empresa, Vale Transporte  

Descrição 

Responsável por realizar gestão da equipe, acompanhamento de metas do 

departamento, preenchimento de relatórios, gerenciamento de escala de 

trabalho / folgas / férias, realização de pedidos, controle de qualidade, 

acompanhamento e execução das atividades do setor. Necessário conhecimento 

no pacote Office, principalmente Excel. Familiaridade com cálculos e 

indicadores. Treinamento e desenvolvimento de pessoas. Saber lidar com 
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pressão e cobranças, ter boa comunicação e senso de trabalhar com metas. 

Conhecimento em NR-35, NR-10, hidráulica, elétrica, serviços gerais (civil) e 

conhecimento em refrigeração. Desejável experiência na função. Ensino Técnico. 

Aplicações de Escritório: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft 

PowerPoint e Microsoft Word.  

Área Administrativa  

Cursos Técnico em Edificações  

Status Aberta  

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

21828  

 

16. Título Engenheiro Civil 

Cidade/Estado/País Marília/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios 

Assistência Médica / Medicina em grupo, Convênio com farmácia, 

Estacionamento, Estudo de faculdade, Estudo de pós-graduação / MBA, 

Participação nos lucros, Tíquete-alimentação, Vale-transporte  

Descrição 

Elaborar projetos, plantas e estudos em AutoCAD, de acordo com as normas e 

especificações técnicas. Modificar redesenhar e atualizar os desenhos já 

existentes, conforme necessidade da empresa. Necessário disponibilidade de 

horário e conhecimento avançado em AutoCAD para desenvolvimento de 

projetos na área civil. Necessário experiência na função.  

Área Projetos  

Cursos Graduação em Engenharia Civil  

Status Aberta  
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Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/assistente-de-projetos-marilia-

21808  

 

17. Título Engenheiro Mecânico 

Cidade/Estado/País Limeira/ SP / Brasil  

Salário A COMBINAR  

Benefícios 

Vale alimentação Refeitório Assistência médica Assistência odontológica Seguro 

de vida Participação nos Lucros ou Resultados Convênio com empresas 

parceiras Auxílio combustível   

Descrição 

Experiência com processos de corte, dobra, solda, pintura e montagem; 

Habilidade com ferramentas de solução de problemas (8D, MASP, PDCA); 

Conhecimento em Lean Manufacturing (Kaizen 5S, Sistema Puxado, Fluxo 

Contínuo, Trabalho Padronizado); Atendimento e tratativa com clientes. 

Área Processos  

Cursos Graduação em Engenharia Mecânica  

Status Aberta  

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

processos-limeira-21806  

 

18. Título Engenheiro Industrial Estagiário 

Cidade/Estado/País São Paulo/ SP / Brasil  

Salário R$ 1.000,00  

Benefícios Compatível com o mercado.  
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Descrição 

Determinação de tempo padrão para etapas e operações diversas no ambiente 

fabril; Promover melhoria contínua (acompanhamento / implementação de 

projetos de melhoria, produtividade, ergonomia, 5'S e redução de custo); 

Suporte aos projetos de implementação de novos produtos; Criação de 

instruções de trabalho e folha de processo visando a padronização e garantia da 

segurança dos colaboradores durante a execução das tarefas; Conhecimentos 

gerais em Lean Manufacturing; Noções pertinentes às atividades descritas 

acima.  

Área Produção  

Cursos Graduação em Engenharia Industrial  

Status Aberta  

Link 
https://www.selecaoengenharia.com.br/vaga/estagio-engenharia-industrial-sao-

paulo-21800  

 

19. Vaga - Banco Itaú - Caixa - Jundiaí e Hortolândia - SP 

Requisitos: Curso superior completo ou cursando a partir do 3º semestre, dos cursos nas áreas de exatas ou 

humanas. 

O horário de trabalho é das 10:00 ás 16:00 horas. 

Benefícios compatíveis com o segmento bancário. 

Atividades: efetuar atendimento aos clientes em operações de depósitos, recebimentos, pagamentos, autenticações 

e venda de produtos e serviços bancários. 

As vagas são para: Jundiaí - SP e Hortolândia. 

Os interessados poderão se cadastrar em nosso site  www.projetorh.com.br 

 

20. Auxiliar Comercial - Sumaré e Hortolândia - SP 

Estamos selecionando candidatos para vaga de 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: Sumaré - SP. 

http://www.projetorh.com.br/
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Os interessados poderão se cadastrar em nosso site www.projetorh.com.br 

21. CQA Laboratórios 

1. 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 

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. 

 

2. VENDEDOR TECNICO SR  

 

Responsabilidades: Enviar propostas aprovadas pela supervisão para o cliente;Fazer a análise,correção nos 

orçamentos;Fazer o acompanhamento desses orçamentos através de planilhas de Follow Up;Realizar visitas aos 

clientes quando necessário;Elaborar propostas comerciais para Ensaios no âmbito do Escopo Flexível e 

encaminhá-las aos clientes após aprovação pelo Diretor Técnico e/ou Gerente Técnico;Comunicação direta com 

financeiro,enviando diariamente confirmações de pagamento e solucionando as pendências;Cobrar os clientes 

sobre amostras. 

Requisitos: Superior em Química,Meio Ambiente,Alimentos ou áreas correlatas; Experiência mínima de 06 meses 

como vendedor Técnico Químico; Inglês Intermediário; Informática (pacote Office);Técnicas de negociação, 

marketing e atendimento ao cliente; Administração e controle das reclamações; Conhecimento em legislação 

(legislações ambientais (CONAMA, CETESB, etc.), das áreas alimentícia e Farmacêutica (FDA, RDC´s ANVISA), 

etc.); Conhecimento sobre métodos de ensaio; 

Salário: a combinar 

Benefícios: Plano de saúde (médico e odontológico) após o período de experiência, Ticket Refeição (R$ 19,10 por 

dia trabalhado), Seguro de Vida. 

Observações: Contratação CLT; ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL NO E-MAIL. Residir preferencialmente em 

Campinas. Ter disponibilidade imediata para trabalhar na região do Taquaral de segunda a sexta das 07:30 às 

17:30 hs. 

http://www.projetorh.com.br/
http://empregacampinas.com.br/tag/quimico/
http://empregacampinas.com.br/tag/qualidade/
http://empregacampinas.com.br/tag/quimica/
http://empregacampinas.com.br/tag/analista/
mailto:curriculos@cqa.com.br
http://empregacampinas.com.br/tag/tecnico/
http://empregacampinas.com.br/tag/gerente/
http://empregacampinas.com.br/tag/comunicacao/
http://empregacampinas.com.br/tag/financeiro/
http://empregacampinas.com.br/tag/quimica/
http://empregacampinas.com.br/tag/vendedor/
http://empregacampinas.com.br/tag/quimico/
http://empregacampinas.com.br/tag/informatica/
http://empregacampinas.com.br/tag/marketing/
http://empregacampinas.com.br/tag/atendimento/
http://empregacampinas.com.br/tag/administracao/
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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. 

 

3. ANALISTA PLENO - FARMOQUIMICO/ALIMENTOS/MEIO AMBIENTE 

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 GC-MS e LC-MS no campo assunto. 

 

4. ANALISTA QUAL. JR ISO 17025 

 

Responsabilidades: Executar os Programas da Qualidade,desenvolver,conduzir projetos do setor e recomendar ao 

Coordenador da Qualidade medidas que assegurem o cumprimento das diretrizes definidas na Política da 

Qualidade,garantindo a confiabilidade dos serviços executados pelo CQA,em consonância com os requisitos 

definidos na norma ISO 17025:2017,NIT-DICLA-070 e garantir a Gestão da Instalação de Teste em conformidade 

com os presentes Princípios das Boas Práticas de Laboratório descritos na norma NIT-DICLA-035.Executar e 

avaliar a execução dos programas de Gestão. 

Requisitos: Superior em Química, Meio Ambiente ou correlatas; Experiência mínima de 06 meses,ISO 17025 e/ou 

ISO 9000,Inglês básico;Saber analisar criticamente os insumos e equipamentos dos laboratórios;Rastreabilidade 

de medição de equipamentos;Pacote Office;Análise de gráficos,índices; Organização e controle de documentos, 

dados, registros; Atendimento ao Cliente; Gerenciamento de reclamações; senso de criticidade e prioridade; 

Capacidade técnica para realização de auditorias internas e relatórios; Capacidade de aplicar treinamentos e 

avaliações; 

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. 

mailto:curriculos@cqa.com.br
http://empregacampinas.com.br/tag/vendedor/
http://empregacampinas.com.br/tag/qualidade/
http://empregacampinas.com.br/tag/quimica/
http://empregacampinas.com.br/tag/analista/
mailto:curriculos@cqa.com.br
http://empregacampinas.com.br/tag/qualidade/
http://empregacampinas.com.br/tag/coordenador/
http://empregacampinas.com.br/tag/quimica/
http://empregacampinas.com.br/tag/atendimento/
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Observações: Contratação CLT; ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL NO E-MAIL. Residir preferencialmente em 

Campinas. Ter disponibilidade imediata para trabalhar na região do Taquaral de segunda a sexta das 07:30 às 

17:30 h. 

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o e-mail curriculos@cqa.com.br 

com a sigla Analista Qual. ISO no campo assunto. 

5. AUXILIAR DE LABORATORIO 

 

Responsabilidades: Efetuar conferência de amostras coletadas,preenchimento de ordem de serviço, preparação de 

kits de coleta,verificação de temperatura das amostragens; Assessorar os Analistas e Supervisores dos 

laboratórios na realização de ensaios,leitura,medições e verificação de equipamentos do laboratório, de acordo 

com os procedimentos internos, em consonância com os requisitos definidos na norma ISO 17025:2017 e BPL 

NIT-DICLA-035; Armazenar as amostras; Preparar as amostras com auxílio do supervisor; 

Requisitos: Cursando Técnico em Química, Meio Ambiente, Alimentos ou áreas correlatas ; Pacote Office; Inglês 

Básico; Experiência Mínima 06 meses; Controle de documentos e registros; Conhecimentos sobre 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; Conhecimento em princípios de Boas Práticas Laboratoriais (BPL) conforme 

definidos na norma NIT-DICLA-035. 

Salário: a combinar 

Benefícios: Plano de saúde (médico e odontológico) após o período de experiência, Ticket Refeição (R$ 19,10 por 

dia trabalhado), Seguro de Vida. 

Observações: Contratação CLT; ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL NO E-MAIL. Residir preferencialmente em 

Campinas. Ter disponibilidade imediata para trabalhar na região do Taquaral de segunda a sexta das 07:30 às 

17:30h. 

 

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o e-mail curriculos@cqa.com.br 

com a sigla Aux. Laboratório no campo assunto. 

6. ANALISTA ADM. DESENV. HUMANO 

Responsabilidades: Realizar pesquisas internas; Agir preventivamente em relação aos níveis de rotatividade e 

absenteísmo da empresa; Promover eventos de integração; Organizar treinamentos técnicos e de habilidades 

comportamentais; Fortalecer a estratégia da empresa; Acompanhar e dar suporte ao plano de desenvolvimento 

pessoal dos colaboradores; Desenvolver e implantar programas de avaliação de desempenho, trainee, estágio e 

aprendizagem. 

Requisitos: Curso superior completo em administração, recursos humanos ou psicologia; Especialização na área; 

Cursos e certificações de atualização e aperfeiçoamento; Experiência mínima 06 meses; Pacote Office; Inglês 

básico; Experiência em T&D, Avaliações de desenvolvimento, Integração, PEC; Conhecimento em mapeamento 

de perfil; Experiência em Análise comportamental. 

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. 

 

mailto:curriculos@cqa.com.br
http://empregacampinas.com.br/tag/analista/
http://empregacampinas.com.br/tag/tecnico/
http://empregacampinas.com.br/tag/quimica/
mailto:curriculos@cqa.com.br
http://empregacampinas.com.br/tag/eventos/
http://empregacampinas.com.br/tag/suporte/
http://empregacampinas.com.br/tag/estagio/
http://empregacampinas.com.br/tag/administracao/
http://empregacampinas.com.br/tag/recursos-humanos/
http://empregacampinas.com.br/tag/psicologia/
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Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de Luciana para o e-mail curriculos@cqa.com.br 

com a sigla Desenv. Humano no campo assunto. 

 

 

 

III - VAGAS TRAINEES 

 

 

22. 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 

 

23. Oportunidade Trainee KPMG 
 

A KPMG é uma empresa multinacional de serviços na área de Auditoria, Consultoria Estratégica e 

Consultoria Tributária. Com mais de 4.000 funcionários nos 24 escritórios do país, a empresa contrata 

aproximadamente 700 trainees por ano. No Brasil, foi eleita uma das melhores empresas para desenvolver a 

carreira por vários rankings, como do LinkedIn, Universum e Love Mondays. 

mailto:curriculos@cqa.com.br
https://portal.across.jobs/Programa/WebCartazDivulgacao?pIdPrograma=Dennis_Group-146
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Recentemente, abrimos um programa de Trainees para Deal Advisory, focado nos alunos 

deAdministração, Comércio Exterior, Economia, Ciências Contábeis, Relações Internacionais, Direito e 

Engenharias (Produção, Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, Civil, Computação). 

A área de Deal Advisory apoia empresas em todo o ciclo de vida das transações, desde a estratégia até a 

criação de valor, com execução efetiva em transações, nas situações de Buy, Sell, Partner, Fund e Fix. 

  

Sendo assim, gostaríamos de divulgar a oportunidade na Central de Estágios da PUC Campinas, devido 

à grande demanda de alunos ai presentes que buscam a KPMG, assim como o grande interesse da KPMG nos 

mesmos. Se você não for a pessoa responsável pelo assunto, peço que encaminhe este e-mail para tal. 

Etapas do Processo: 

1ª Etapa: Inscrição On-line 

2ª Etapa: Testes On-line Inglês (vagas.com), Lógica (vagas.com), Excel (Rankdone), Mindsight (Fit Cultural) 

3ª Etapa: Dinâmica de Grupo para SP / RJ / Curitiba, para as demais regionais será entrevista com RH 

4ª Etapa: Painel com Sócios 

5ª Etapa: Processo Admissional 

Data prevista para início: 21 de novembro de 2018 

  

Segue anexa arte para divulgação da vaga. 

Link para inscrição: 

http://site.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1758338&pp=https%3A//site.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3

D1758338%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1366 

 

24. PROGRAMA DE TRAINEE PEPSICO 2019 

Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018  

Data de Inscrição: até 19/10/2018 

bit.ly/nextgen-pepsico 

25. VALE GLOBAL TRAINEE PROGRAM 

Formação prevista: Jul/2015 a Dez/2018  

Data de Inscrição: até 05/11/2018 

bit.ly/trainee-vale 

26. PROGRAMA DE TRAINEE JOHNSON & JOHNSON 2019 

Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018  

Data de Inscrição: até 08/10/2018 

http://site.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1758338&pp=https%3A//site.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1758338%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1366
http://site.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=1758338&pp=https%3A//site.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D1758338%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1366
http://bit.ly/nextgen-pepsico
http://bit.ly/trainee-vale
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bit.ly/jv-jnj19 

27. PROGRAMA DE TRAINEE DURATEX 2019 

Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018  

Data de Inscrição: até 01/10/2018 

bit.ly/trainee-duratex19 

28. PROGRAMA TRAINEE HONDA 2019 

Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018  

Data de Inscrição: até 03/10/2018 

bit.ly/trainee-honda19 

29. Programa Trainee Burger King 2018 

Formação prevista: Dez/2015 a Dez/2018 

Data de Inscrição: até 04/10/2018 

bit.ly/trainee-bk19 

30. TRAINEES PROGRAM 2019 - DSM 

Formação prevista: Dez/2015 a Dez/2018  

Data de Inscrição: até 08/10/2018 

bit.ly/traineedsm 

31. PROGRAMA TRAINEE VIVO 2019 

Formação prevista: Dez/2016 a Dez/2018   

Data de Inscrição: até 30/09/2018 

http://bit.ly/jv-jnj19
http://bit.ly/trainee-duratex19
http://bit.ly/trainee-honda19
http://bit.ly/trainee-bk19
http://bit.ly/traineedsm
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bit.ly/trainee-vivo 

32. THE PRYSMIAN GROUP GRADUATE PROGRAM 

Formação prevista: Jul/2017 a Dez/2018   

Data de Inscrição: até 30/11/2018 

bit.ly/trainee-prysmian 

33. Programa Jovens Talentos Honda 2019 
  

Estão abertas as inscrições para  o programa Jovens Talentos 2019. Se você é recém-formado, está convidado a 

participar do nosso processo seletivo. Quer trabalhar com uma equipe que acredita no Poder dos Sonhos? 

Participe! 

  

Programa de Trainee Honda 2019 

  

O nosso Programa de Trainee é para quem se graduou e deseja realizar. Venha deixar sua marca na história da 

Honda! 

  

 Programa acelerado de desenvolvimento 

 Aprendizado presencial em cada processo: fábrica, concessionárias, vendas, administrativo 

 24 meses de atividades monitoradas 

 Conclusão da Graduação entre Dez/2016 e Dez/2018 

  

Para saber mais sobre os programas, acesse https://www.honda.com.br/carreira-na-honda/jovens-talentos” 

 

 

IV - VAGAS ESTÁGIOS 

 

34. ESTÁGIO LICENCIATURA 

Requisitos: 

 Cursando Ensino Superior (Licenciatura) em PEDAGOGIA, LETRAS ou HISTÓRIA, 

http://bit.ly/trainee-vivo
http://bit.ly/trainee-prysmian
https://www.honda.com.br/carreira-na-honda/jovens-talentos
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 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 

35. VAGAS DE ESTÁGIO 
 

A SAVEWAY® ( www.saveway.com.br ) está buscando profissionais 

talentosos para vagas de estágios, que esteja cursando Engenharia 

de Computação, Ciência da Computação, Análise de Sistemas, 

Sistemas de Informação, Engenharia de Software e que possua 

interesse nas áreas: 

● Desenvolvimento Web, Java Web, Android. 

● Banco de Dados Relacional (MySQL, PostgreSQL, 

SQLite). 

● Apoio à suporte a clientes. 

Localizada no Praça Capital - Campinas, a SAVEWAY® é uma 

empresa dedicada a desenvolver soluções e sistemas para controle 

e automação em situações de difícil administração. 

Nossos Diferenciais: 

Salário competitivo, horário flexível, fácil acesso, ambiente de 

trabalho descontraído e amistoso e possibilidade de efetivação no 

final do período de estágio. 

Interessados, enviar currículo com assunto “Oportunidade Estágio” 

para: 

juliocarvalho @saveway.com.br 

36. Estágio em BUSINESS INTELLIGENCE AND DATA ANALYTICS da BIC! 
 

Pré-requisitos: 

 Ciência da Computação, Engenharias, Estatística e Sistemas de Informação 

 Se você cursar outra modalidade de Engenharia e tiver interessado na vaga, cadastre-se! 

 Conclusão: entre Julho/2019 e Julho/2020 
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 Disponibilidade: 30 horas semanais 

 A BIC está localizada em Cajamar (com fretado) 

 Disponibilidade de estagiar das 08h às 15h 

 Conhecimento de bases de dados SQL e plataforma de BI Microsoft (Microsoft SQL, SSIS, SSRS, SSAS, 

Power BI) 

  

A vaga: 

 Auxiliar no desenvolvimento e na implementação de projetos, analisando e documentando os requisitos 

de negócios de diferentes áreas e propor soluções eficazes, incluindo análise de dados, uso de soluções 

atuais, componentes de hardware, software e segurança; 

 Auxiliar no desenvolvimento de soluções de negócios apropriadas, considerando os critérios como: 

praticidade, eficiência, custo, escalabilidade e padronização. 

 Apoiar o atingimento de padrões de qualidade, monitorando o desenvolvimento de soluções, interações 

com os usuários e com o time de desenvolvimento; 

 Apoiar que os procedimentos e políticas sejam implementados com sucesso por meio da disseminação de 

segurança da informação. 

  

Benefícios: 

Remuneração: R$1.900, Assistência Odontológica, Restaurante no Local, Vale Transporte, Estacionamento, 

Assistência Médica, Fretado de IDA e Convênio farmácia. 

 

 Inscreva-se o quanto antes em: https://www.atsglobe.com/hotsite/bicti 

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para: gabriella.ciaccio@grupociadetalentos.com.br 

37. Programa de Estágio da CI&T 
 

 A CI&T esta com as inscrições para o programa de estágio abertas.  

  

" Nosso professor está recrutando pessoas para um novo plano! Quer fazer parte desse time? Inscreva-

se: https://bit.ly/2N2b4y1" 

 

38. Programa Jovens Talentos Honda 2019 
  

Estão abertas as inscrições para  o programa Jovens Talentos 2019. Se você é estudante de 3° ou 4° anos na 

universidade, está convidado a participar do nosso processo seletivo. Quer trabalhar com uma equipe que acredita 

no Poder dos Sonhos? Participe! 

  

Programa de Estágio Honda 2019 

  

A oportunidade para se desenvolver durante a sua graduação, conhecendo melhor a Honda e participando do dia 

a dia de uma das empresas mais inovadoras do mundo! 

  

 Atuação na área específica de formação 

 Participação de projetos e atividades na área 

 1 a 2 anos de estágio 

 6 horas por dia 

 Conclusão da Graduação entre Dez/2019 e Dez/2020 

https://bit.ly/2N2b4y1
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Para saber mais sobre o programa, acesse https://www.honda.com.br/carreira-na-honda/jovens-talentos” 

 

39. Estágio Marketing - Criação 

Nesta função você terá a oportunidade de criar artes para materiais digitais e impressos institucionais do Expo D. 

Pedro e de alguns eventos próprios pontuais. 

Principais atividades: 

- Criação de arte para impressos/web; 

- Criação e preparo de peças para disparo de e-mail marketing. 

- Criação de posts para redes sociais e blog.  

Requisitos Básicos: 

Estudante de Publicidade e Propaganda, Design Gráfico ou cursos relacionados 

Conhecimento intermediário/avançado em photoshop e illustrator  

Pacote Office: Word e PowerPoint 

Ter um excelente senso estético 

Criatividade e atenção aos detalhes 

Benefícios: 

Vale Transporte ou Estacionamento, Vale Refeição ou Vale Alimentação (R$ 20,00 por dia) 

Horário de Trabalho flexível: 6h por dia + 1h de almoço 

Enviar currículo para: manuela.contardi@expodpedro.com.br – Até 30/09/2018 

Obs: é imprescindível o envio de portfólio com material já realizado pelo candidato. Currículos sem portfólio 

serão desconsiderados.  

40. Oportunidade de estágios para alunos de curso de (Pedagogia) 

A Vaga de código 82984 é para estudantes entre o 1° e 12° período com disponibilidade de estágio no período 

Manhã e Tarde, com carga horária de 6 horas, com bolsa auxílio de R$: 600.00 e Auxilio transporte . 

O estudante desenvolverá as seguintes atividades: Auxiliar em toda rotina da creche com crianças de 03 meses a 5 

anos. Auxiliar no banho, troca alimentação. Contribuir nas atividades lúdicas e pedagógicas bem como na gestão, 

planejamento e organização do ambiente de trabalho. 

Os cadastros devem ser realizados no site da Super Estágios gratuitamente. 
  

WWW.SUPERESTAGIOS.COM.BR 

 

https://www.honda.com.br/carreira-na-honda/jovens-talentos
mailto:manuela.contardi@expodpedro.com.br
http://www.superestagios.com.br/
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41. Oportunidade de estágios para alunos de curso de (Pedagogia). 

A Vaga de código 82973 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$: 650.00 e RECESSO REMUNERADO 

AUXILIO TRANSPORTE. 

O estudante desenvolverá as seguintes atividades: Auxiliar nas atividades em sala, auxiliar no banho, na troca e 

alimentação bem como nas atividades lúdicas, brincadeiras, musicalização, contação de história. Auxiliar na 

organização do ambiente de trabalho. 

Os cadastros devem ser realizados no site da Super Estágios gratuitamente.  
  

WWW.SUPERESTAGIOS.COM.BR 

42. oportunidade de estágios para alunos de curso de (Pedagogia, 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO). 

A Vaga de código 82974 é para estudantes entre o 1° e 7° período com disponibilidade de estágio no período 

Vespertino, com carga horária de 6 horas, com bolsa auxílio de R$: 600.00 e Auxílio Transporte.. 

O estudante desenvolverá as seguintes atividades: Auxiliar na rotina da creche com cuidados as crianças de 03 

meses a 05 anos. Auxiliar no banho, troca e alimentação e contribuir com a organização do ambiente de trabalho. 

Os cadastros devem ser realizados no site da Super Estágios gratuitamente. 
  

WWW.SUPERESTAGIOS.COM.BR 

43. Oportunidade de estágios para alunos de curso de (Pedagogia). 

A Vaga de código 82975 é para estudantes entre o 1° e 6° 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 nas atividades diárias da creche. Auxiliar nos cuidados 

com a criança, troca de fraldas, banho, alimentação, brincadeiras e atividades lúdicas. Auxiliar e participar da 

gestão e conteúdos pedagógicos da unidade escolar. 

Os cadastros devem ser realizados no site da Super Estágios gratuitamente. 
  

WWW.SUPERESTAGIOS.COM.BR 

 

44. Oportunidade de estágios para alunos de curso de (Pedagogia). 

   A Vaga de código 82984 é para estudantes entre o 1° e 12° período com disponibilidade de estágio no período 

Manhã e Tarde, com carga horária de 6 horas, com bolsa auxílio de R$: 600.00 e Auxilio transporte. 

http://www.superestagios.com.br/
http://www.superestagios.com.br/
http://www.superestagios.com.br/


                                   
www.spzeducacao.com.br 

spzeducorp@gmail.com 
        

Prof. MSc. Valdenir Pontes 

 

                                  
 
DES. PES./PROF. VAGAS EFETIVAS VAGAS TRAINEES VAGAS ESTAGIOS 

   O estudante desenvolverá as seguintes atividades: Auxiliar em toda rotina da creche com crianças de 03 meses a 

5 anos. Auxiliar no banho, troca alimentação. Contribuir nas atividades lúdicas e pedagógicas bem como na 

gestão, planejamento e organização do ambiente de trabalho. 

   Os cadastros devem ser realizados no site da Super Estágios gratuitamente 

WWW.SUPERESTAGIOS.COM.BR 

 
  

 

45. Vagas de estágio da SKY. 

 
ÁREA :  PMO, Qualidade e Processos  

 

Cursos:  Engenharia de Produção  

 

Atividade desenvolvidas pelo estagiário: 

Estágio em Engenharia de Produção com foco na manutenção do sistema de gestão da qualidade da Engenharia 

de Transmissão. Estagiário será envolvido no mapeamento de processos, descrição de instruções de trabalho, 

relatórios e apresentações de resultados e demais processos relacionados à gestão da qualidade. 

  

ÁREA:  PMO, Qualidade e Processos 

 

Cursos:  Engenharia Ambiental 

 

Atividades desenvolvidas pelo estagiário:  

Foco na implantação e manutenção do sistema de gestão ambiental da Engenharia de Operações. Será envolvido 

no acompanhamento da execução de diagnóstico analisando as práticas executadas e procedimentos de trabalho 

em relação aos requisitos da norma. Participará também do levantamento de aspectos e impactos ambientais, na 

criação de orientações operacionais  resultantes do levantamento e demais processos relacionados a gestão 

ambiental.  

 

ÁREA:  Infraestrutura 

 

Cursos:  Engenharia Elétrica 

Atividades desenvolvidas pelo estagiário:  

Acompanhar e organizar dos registros e documentos da certificação ISO 9001 da área de infraestrutura em 

refrigeração e elétrica. 

Atualização de documentos, diagramas e desen  

 

Benefícios:  

Bolsa auxílio de R$1.200,00/ mês 

  

Vale Transporte, Vale Refeição ($22,55 dia), Assistência Médica (Amil), Seguro de Vida, Tv por assinatura após 3 

meses. 

http://www.superestagios.com.br/
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Por favor, pedir para os alunos encaminharem o CV pra o e-mail: camila.consentino@universia.net 

 

46. VAGA PARA VETERINÁRIA - EMPRESA EM SANTA BÁRBARA 

D’OESTE. 

Bolsa auxílio: R$ 880,00 por mês. 

Auxílio Transporte: R$ 8,00 por dia. 

Jornada Diária de 6 horas. 

Estágio de segunda à sexta. 

Requisitos: Cursando de 7º à 8º semestre, ser maior de 18 anos. 

FORMA DE CONTATO:  enviar currículo para erica.sousa@ciee.org.br  

Assunto:  VETERINÁRIA 

47. ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

Para estudantes a partir do 5semestre. 

Interessados, enviar e-mail para rh1@clubemogiano.com 

48. Estágio em EngenhariaMecânica | Industrial | Produção 
 

CLARKMATERIALHANDLINGBRASILS.A.,EmpresaMultinacionaldoramodeEmpilhadeirasePeçasdeReposiçã

o,situadanacidadedeVinhedo/SPestácomvagaemabertoparaEstágioemEngenharia(Mecânica|Industrial|Produção) 

Atividadesgerais: 

Suportenasatividadesdeanáliseemodificaçõesdedesenhosindustriais;Atividadesdecadastramentodeitensemsistemai

ntegradoERP;Suportenaelaboraçãodecronogramasvoltadosàprojetos;DesenvolvimentodeatividadesemsistemaAut

oCAD/Solidworks;Elaboraçãoderelatórios; 

RequisitosObrigatórios: 

Estarcursandoo3ºanodoEnsinoSuperioremEngenhariaMecânica,EngenhariaIndustrialouEngenhariadeProdução;(

ComconclusãoprevistaparaDez/2019); 

Possuirnoções/experiênciaemERPnosmódulosdeEngenharia(preferencialmenteTOTVS-Datasul); 

Possuirnoções/experiênciaemcadastramentos,parametrizaçõesemsistemaintegrado; 

Possuirconhecimento/experiênciacomestruturadeProduto; 

Conhecimento/ExperiênciacomAutoCAD/Solidworks; 

ConhecimentosnoPacoteOfficeehabilidadescomExcel(elaboraçãoderelatórios); 

Inglêsintermediário(escrita,leitura,conversação);DIFERENCIAL 

ResidirnaregiãodeCampinas/SP,Valinhos/SPeVinhedo/SP;MANDATÓRIO 

Bolsa-EstágioeBenefícios: 

Bolsa-Estágio:R$1.500,00 

Benefícios:ConvênioMédico,SegurodeVida,Cartão-Refeição,Cartão-Alimentação,Vale-

TransporteeTransporteFornecidopelaempresa; 

Regimedecontratação:EstágiovinculadoaoCIEE; 

Envie seu currículo para: rh@clarkmhc.com.br| Assunto: Estágio 

mailto:camila.consentino@universia.net
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49. Vaga Estágio - Banco Itaú - Jundiaí/Paulínia - SP 

O horário de trabalho é das 10:00 ás 16:00 horas. 

Além da bolsa- auxílio, os benefícios são: vale transporte, vale refeição, assistência médica e odontológica, seguro 

de vida e férias remuneradas após o décimo segundo mês, além de possibilidade de carreira na área bancária. 

As vagas são para: Jundiaí e Paulínia - SP. 

Os interessados poderão se cadastrar em nosso site  www.projetorh.com.br 

 

50. PROGRAMA DE ESTÁGIO SUMUP 

Local de Trabalho: São Paulo/SP    

Formação prevista: Dez/2019       

Data de Inscrição: até 14/10/2018     

bit.ly/estagio-sumup  

51. PROGRAMA DE ESTÁGIO B3 2019 

Local de Trabalho: São Paulo/SP   

Formação prevista: Jul/2020 a Dez/2020 

Data de Inscrição: até 01/10/2018 

bit.ly/estagio-b3 

52. PROGRAMA DE ESTÁGIO SUZANO 2019 

Local de Trabalho: São Paulo/SP, São Bernado do Campo/SP, Suzano/SP e Itapetininga/SP    

Formação prevista: Dez/2019 a Dez/2020 

Data de Inscrição: até 01/10/2018 

bit.ly/estagiosuzano2019 

53. PROGRAMA DE ESTÁGIO JOHNSON & JOHNSON 2019 

Local de Trabalho: São Paulo/SP, São José dos Campos/SP e Rio de Janeiro/RJ  

http://www.projetorh.com.br/
http://bit.ly/estagio-sumup
http://bit.ly/estagio-b3
http://bit.ly/estagiosuzano2019
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Formação prevista: Dez/2019 a Dez/2020 

Data de Inscrição: até 30/10/2018         

bit.ly/jv-jnj19 

54. PROGRAMA DE ESTÁGIO FAST NESTLÉ 

Local de Trabalho: São Paulo/SP   

Formação prevista: Jun/2019 a Jun/2020  

Data de Inscrição: processo contínuo    

bit.ly/estagiofast-nestle 

55. ESTÁGIO CLIMATE CORPORATION (ENGENHARIA DE SOFTWARE) 

Local de Trabalho: São Paulo/SP  

Formação prevista: Dez/2019 a Dez/2020         

Data de Inscrição: até 30/09/2018   

bit.ly/monsanto-clim18 

56. ESTÁGIO EM PLANEJAMENTO FINANCEIRO - LIVELO 

Local de Trabalho: São Paulo/SP  

Formação prevista: Dez/2019 a Jul/2020 

Data de Inscrição: até 30/10/2018    

bit.ly/estagioslivelo 

 

http://bit.ly/jv-jnj19
http://bit.ly/estagiofast-nestle
http://bit.ly/monsanto-clim18
http://bit.ly/estagioslivelo

