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Conhece pessoas que são muito boas em fazer coisas que elas não conseguem 
entregar?  E pessoas que levam o mesmo tempo para se apegar a ideias 
incríveis e para desistir destas mesmas ideias?  
Gente que começa e não termina, gente que nem começa por não saber nem 
por onde começar   ... Pois respire fundo...  
Em breve eu, você e estas pessoas terão acesso ao curso totalmente online: 

VENCENDO DESAFIOS PESSOAIS 
Um material simples, profundo, interativo, criativo e desenvolvido com muita 
paixão para que todos nós nos aperfeiçoemos em viver, com propósito, nossos 
dias. Serão aulas dinâmicas, tarefas de casa, testes e muitas informações 
compiladas de uma forma clara e objetiva para que qualquer pessoa que 
busque uma mudança, possa planejar um belo recomeço. Fique ligado nas 
nossas redes sociais, e prepare-se para viver dias melhores. 
 

Um curso que estaremos oferecendo: eu (Verônica Winter) em 
parceria com a Geovana Conti: da Youngers. Veja os detalhes aqui 

https://www.youtube.com/watch?v=bp0j_NsxDyM 

http://www.ynaweb.com.br/vencendodesafiospessoais/ 
  

MENSAGEM DA SEMANA 
 PORQUE NÃO OUVIMOS JESUS?    
Lucas 24:17 - E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e 
por que estais tristes?  
A crucificação de Jesus, para muitos discípulos, foi mais do que uma morte física. Foi a 

morte de projetos e de restaurações. Sabedor disto, Jesus, agora ressuscitado, resolveu 
aparecer a dois seguidores Seus, perguntando-lhes: “E Ele lhes disse – Que palavras são essas 
que, caminhando, trocais entre vós e por que estais tristes?” (Lucas 24:17). 
Cleopas e seu amigo estavam realmente tristes. E achavam que tinham todos os motivos para 
tamanha tristeza. Por isso, apesar das promessas para triunfar sobre a morte, o óbvio para 
eles, até então, era apenas a morte. Para nós, nos dias de hoje, as injustiças concretas que 
nos cercam causam tanta tristeza e desânimo quanto causaram em Cleopas e outros 
discípulos. 
Nós, discípulos de Jesus, temos o direito de nos sentir aflitos pela tristeza que as injustiças 
nos causam. Temos o direito, mas não somos obrigados. O autor da Carta aos Hebreus nos 
ensina que a fé é a prova das coisas não vistas (Hebreus 11:1). Nosso desafio é caminhar 
neste mundo alimentados e orientados pela fé. A beleza de termos um Cristo ressuscitado é 
a realidade da Sua presença conosco, no aqui e agora de nossa vida. Por que não ouvimos 
Cristo Jesus? Vale a pena prestar atenção à presença do Cristo, porque ela nos fortalece no 
nosso experimentar do poder da ressurreição.  Pastor Olavo Feijó 
http://devocionais.amoremcristo.com/artigo/3989     
 

http://www.ynaweb.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=bp0j_NsxDyM
http://devocionais.amoremcristo.com/artigo/3989
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IMPORTANTE: PARA TODAS AS VAGAS: Colocar no campo 

assunto do e mail O MESMO TITULO DA VAGA ANUNCIADA 
No e-mail e na entrevista, sempre informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

VAGAS EM AZUL SÃO DO LINKEDIN – PRECISA TER UM 
PERFIL LÁ PRA SE CANDIDATAR  

 

As informações sobre as vagas são de responsabilidade da 
empresa que as divulgou 

http://www.ynaweb.com.br/
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ADMINISTRAÇÃO 
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR - 25256: Superior completo em Administração, Economia, Contábil etc. 
Desejável conhecimento em Gestão de Riscos e Controles Internos e em Previdência Complementar. Atividades 
para uma efetiva controladoria de conformidade dos processos, auxiliar na condução das auditorias internas e 
externas, elaboração de relatórios para Diretoria, realizar acompanhamento, controle de prazos, apoiar o 
gestor em atividades do Planejamento Estratégico, desenvolver mapeamentos de fluxo de processos, 
organização de documentos, registros e arquivos, participar de comitês internos, elaborar planilhas e 
apresentações para palestras e reuniões, apoiar nos processos relacionados à gestão de suprimentos da área. 
DIFERENCIAL TER TRABALHADO EM BANCO. Entrar em contato com Andressa Móres. Enviar CV para 
relacionamento.ctba01@rhcenter.com.br. Cadastrar CV no site www.rhcenter.com.br. - Vaga adicionada em 
29/03/2016 

  

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE VENDAS em Fazenda Rio Grande – PR Será responsável por acompanhar e 
gerenciar os pedidos das contas dos clientes, realizando o contato com as unidades do Japão e França. Elaborar 
relatórios estratégicos da área com informações de pedidos e produtos, responsável pela interface com a 
logística referente à importação. Requisitos Imprescindível sólida experiência em administração de vendas, 
conhecimento de trâmites de importação e domínio em Excel. Graduação completa. Japonês Fluente e Inglês 
Avançado. Conhecimentos em SAP e Francês são diferenciais. Cadastrar CV em 
http://klasse.selecty.com.br/vaga/161/vaga-para-assistente-administrativo-de-vendas-em-fazenda-rio-grande-
pr Vaga adicionada em 22 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE PRODUÇÃO Responsável pelas 
áreas administrativas de uma indústria, incluindo contas a pagar, compras, processo de importação, gestão 
fiscal, gestão de terceiros, expedição, estocagem, carregamento, almoxarifado e gestão de suprimentos, 
portaria e conservação. Responsável pela gestão de toda documentação geral da fábrica, limpeza e organização 
dos setores de trabalho de sua responsabilidade e desenvolvimento da sua equipe de trabalho Principais 
atribuições: Garantir o cumprimento das obrigações fiscais, dos requisitos legais, das normas e política interna 
da empresa e do Sistema de Gestão Integrado Controlar os pagamentos a fornecedores e prestadores de 
serviços; Acompanhar rotinas de trabalho dos setores de compras e expedição da fábrica; Controlar o estoque 
de produtos acabados e itens do almoxarifado; Controlar os custos dos setores de trabalho sob sua 
responsabilidade; Acompanhar a elaboração do orçamento anual, dos gastos com investimento e inventários 
rotativo e anual; Garantir conformidade da área com os procedimentos, normas, Sistema Integrado e código de 
ética da empresa; Planejar treinamentos. Requisitos: Superior Completo Pacote Office SAP Conhecimentos em: 
Análise de Custos Legislação Tributária Suprimentos / Expedição Rotinas Administrativas Enviar CV p/ 
rts@rtsconsultoria.com.br Vaga adicionada em 15 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Curitiba / Cabral (preferencialmente dessa região); Horário: 08h as 18h; Vínculo de 
trabalho: CLT; Vaga Feminina(você homem, veja abaixo como se candidatar a Entregador)! Domínio em 
utilização operacional de computadores; Boa desenvoltura para se comunicar de forma escrita e verbal; 
Necessário estar cursando um desses cursos: ADM ou RH; Suas atividades rotineiras e no controle de gestão 
financeira, administração, organização de arquivos, gerência de informações, revisão de documentos entre 
outras atividades. Com ou sem experiência! Envie CV p/ trentin@ecoBikeCourier.com.br Vaga adicionada em 16 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

RECEPCIONISTAS  

http://www.ynaweb.com.br/
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RECEPCIONISTA O Complexo Pequeno Príncipe, maior instituição de saúde exclusivamente pediátrica do país, 
oferece oportunidades para: Requisitos: Ensino Médio completo, conhecimento de informática e experiência 
com atendimento ao público. Disponibilidade de horário, inclusive para trabalhar nos finais de semana. 
Interessados encaminhar currículo para recrutamento@hpp.org.br com título da vaga e pretensão salarial. Vaga 
adicionada em 16 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

  

 

SECRETÁRIA 

SECRETÁRIA EXECUTIVA: Assessorar executivo em empresa de grande porte em seu segmento, executando 
tarefas administrativas, gerenciando agenda, controlando documentos, organizando viagens. Necessário possuir 
idioma inglês. Enviar CV com pretensão salarial para secretariaexecutivacuritiba@gmail.com. Comparecer no 
endereço: secretariaexecutivacuritiba@gmail.com. - Vaga adicionada em 15/03/2016 

 

SECRETÁRIA EXECUTIVA / Curitiba-PR Necessário ter experiência na área e inglês. Salário combatível com a 
função para trabalhar na região do Batel. Interessados encaminhar currículo para 
recursoshumanos@fbrasil.com.br. Vaga adicionada em 29 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SECRETÁRIA EXECUTIVA Hapner Kroetz Advogados Curitiba e Região, Descrição da vaga Estamos selecionando 
secretária executiva, com experiência mínima de 5 anos, para atendimento de advogados sócios/seniores de 
nosso escritório. Buscamos uma profissional com boa comunicação oral e escrita, habituada ao trabalho em 
equipe, focada na solução de problemas, segura, confiante e assertiva, porém sempre demonstrando 
discernimento e ponderação ao agir. A profissional deverá estar disponível para trabalhar em Curitiba, PR. 
Alguns exemplos de tarefas a serem realizadas: agendamento de reuniões e conferências telefônicas, 
agendamento de viagens, redação de documentos, organização de eventos, gerenciamento e registro de tarefas 
e horas trabalhadas pelos advogados. Competências e experiência desejadas Inglês fluente; Escolaridade: nível 
superior completo. Candidatar-se EM 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/114139449?trk=rj_jshp&refId=845c0a18-0518-4c99-a132-e05e96639a8d 
Vaga adicionada em 22 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE DE DIRETORIA ( temporária) QUATRo Barras PT Responsabilidades Responsável por assessorar, 
sugerir, recomendar e executar proativamente, dando suporte aos diretores executivos em relação as tarefas 
administrativas e reuniões, gerir informações sigilosas, organizar eventos e viagens, com objetivo de otimizar a 
gestão do tempo dos executivos e garantir a comunicação e a interface entre os clientes internos e externos. 
Requisitos – Cursando Secretariado Pacote office intermediário. Benefícios Assistência médica e odontológica, 
seguro de vida, refeição no local, VT e/ou transporte fretado Horário de trabalho de 2ª a 6ª feira das 7h30 – 
17h18 – Periodo de contratação 45 dias. Disponibilidade para trabalhar em 4 Barras Enviar CV p/ 
dayanne.chagas@btitanite.com.br Vaga adicionada em 13 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENCIA  
GERENTE COMERCIAL: Para empresa de médio porte, com grandes vendas no mercado nacional. O profissional 
deve conter experiência no setor de vendas do varejo relacionado aos materiais de construções, será 
responsável por liderança, gestão de equipes e representantes. Requisitos: ensino superior, experiência de 3 
anos no varejo e construção civil e residir na grande Curitiba. Salário de R$5.000,00, comissões, VA, plano de 

http://www.ynaweb.com.br/
http://www.meunovotrabalho.com.br/
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saúde, etc. Enviar CV com pretensão salarial para recursoshum.vagas@gmail.com. Ir na Av Juscelino Kubitschek 
De Oliveira, Curitiba-PR. - Vaga adicionada em 11/03/2016 

 

GERENTE DE COBRANÇA: Gerenciar as carteiras de cobrança, acompanhar tarefas da equipe de cobrança, 
controlar e liberar descontos e acompanhar planos de ação. Indispensável experiência prática comprovada em 
carteira como gerente, com vivência em cobrança amigável Jurídica de veículos. Entrar em contato com 
Michelle. Ligar para (41) 2111-9517. Enviar CV para michelle.rh@bellinatiperez.com.br. Cadastrar CV no site 
www.bellinatiperez.com.br. - Vaga adicionada em 08/03/2016 

 

GERENTE DE VENDAS Empresa paranaense, do ramo de transporte de cargas fracionadas seleciona profissionais 
com sólida experiência no ramo para as vagas: Fará a gestão de vendas envolvendo liderança de equipes 
internas e externas. Necessário já ter atuado no cargo, ter superior completo e formação em Marketing, 
domínio de Excel, vivência em planejamento, desenvolvimento de ações estratégicas, foco em resultados, 
determinação e dinamismo. Terá Paraná e Santa Catarina como região de atuação. A empresa oferece 
remuneração e benefícios competitivos e oportunidade de crescimento. Necessário residir em Curitiba PR, ter 
carro próprio e disponibilidade de viagens. Informar salário atual Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
rh@jaraujo.com.br Vaga adicionada em 28 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE SUPRIMENTOS PARANÁ – PR atendendo um grupo de grande porte no segmento industrial, 
seleciona: Interior do Paraná Profissional será responsável pela gestão das áreas de compras e almoxarifado, 
com foco em análises estratégicas, gerando oportunidades de melhorias que possam otimizar processos e 
custos, como também aprimoramento de políticas e procedimentos da área. Gestão de processos e equipes. 
Requisitos Sólida experiência gerencial na área de suprimentos em indústria. Ampla atuação com gestão de 
equipes. Conhecimento de estoque e inventário. Desejável conhecimento em sistemas Datasul/Totvs. Cadastrar 
CV em http://klasse.selecty.com.br/vacancy/?vacancyId=173 Vaga adicionada em 22 /03/2016 Na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE TESOURARIA para multinacional em Curitiba. Inglês fluente é obrigatório. O projeto tem um 
escopo bastante interessante. Cvs podem ser enviados direto ao meu e-mail julio.neto@beyondexec.com.br. 
Vaga adicionada em 21 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE NEGÓCIOS Empresa nacional do segmento de comercialização de Energia / Local de Trabalho: 
Curitiba/PR Prospecção e Manutenção da carteira de clientes; Desenvolvimento de parcerias de negócio. 
Superior completo em Engenharia, Administração de Empresas ou afins e desejável MBA na área de Finanças; 
Disponibilidade para viagens; Comunicação, Relacionamento, Técnicas de vendas e B2B. Enviar CV c/ pretensão 
salarial p/ frocha@thomascase.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE LOJA Atividades: Gerenciar equipe de loja através da análise dos resultados de vendas, 
atendimento a clientes, controle de estoque, padrão de visual merchandising visando o cumprimento das 
práticas e metas de vendas estabelecidas pela empresa. Conhecimentos/Habilidades necessárias: Gestão de 
Pessoas; Foco em resultados. * Disponibilidade para horário 13h45 às 22h00. * Vaga para o Shopping Estação 
Benefícios Salário fixo + Variável Vale Alimentação + Vale Refeição PPR Convênio com Plano de Saúde Desconto 
de 30% em lojas próprias Enviar CV p/ francieli.liston@ciahering.com.br Vaga adicionada em 16 /03/2016 No e-
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

http://www.ynaweb.com.br/
http://klasse.selecty.com.br/vacancy/?vacancyId=173
mailto:frocha@thomascase.com.br
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GERENTE COMERCIAL – 24768 ESCOLARIDADE: Graduação em Administração, Marketing, Engenharias. 
Desejável pós-graduação MBA em Marketing, Finanças ou áreas afins REQUISITOS: Experiência com coordenação 
comercial, planejamento comercial, acompanhamento de desempenho e resultados. Desejável experiência com 
segmento industrial. BENEFÍCIOS: Refeição no local, Vale Alimentação, Assistência Médica, Assistência 
Odontológica Enviar CV p/ vagas.arau@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE PRODUTO (PRE SALES) Huawei Technologies Curitiba – PR Desenvolver e executar estratégias 
para penetração no mercado com produtos de tecnologia de comunicação, com foco em margens de vendas. 
Suporte nas vendas e projetos, incluindo: apresentação de produtos/soluções, propostas técnicas, construção 
de relacionamento com o cliente, e demais orientações técnicas. Construção de canais de parcerias, 
identificar/desenvolver parcerias em produtos de datacom. Competências e experiência desejadas Formação 
inerentes a área (IT / Engenharia Elétrica / Eletrotécnica). Vivência e conhecimento de produtos de tecnologia 
de telecom (Wireless foco em LTE) Atuar em definições de soluções técnicas na pré vendas. Entendimento da 
situação do mercado de ISP e operadoras. Atuar em definições de preços/descontos e suporte a Account 
Managers e Canais. Inglês Fluente habilidades de comunicação escrita e verbal. Boa capacidade de 
planejamento / organização / comunicação. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/109728406?spSrc=&clkData=&trk=hp-feed-job-name  Vaga adicionada 
em 09 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GESTÃO/CONSULTORIA  
COORDENADOR DE GESTÃO E RISCOS (INÍCIO IMEDIATO) Atividades: Coordenar e executar todas as atividades 
necessárias para criação e manutenção de ferramentas relacionadas ao Gerenciamento de Riscos Corporativos;     
Atuação em auditoria interna ou controles internos: identificação de riscos, controles internos e mapeamento 
de processos;     Participar do desenvolvimento e elaboração da demonstração dos resultados através das regras 
do Compliance, realizando a análise e consolidação das receitas, despesas e estudos de otimização dos recursos 
financeiros; Analisar margens operacionais e formação de preço; Acompanhamento e revisão das Apurações de 
Tributos Diretos e Indiretos; Validação das obrigações dando suporte e garantindo que os fechamentos estejam 
dentro das normas contábeis, análise fiscal tributária atendendo as obrigações legais; Apresentação mensal de 
resultados da companhia através da DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, indicadores operacionais e 
financeiros com base comparativa no realizado versus orçado para acompanhamento das metas; Gerenciamento 
de equipes. Formação: Graduação em Ciências Contábeis com Pós Graduação em Finanças e Controladoria. 
Conhecimento técnico: Desejável experiência mínima de 4 anos na função de gestão de equipes. Sólida 
experiência na implantação das áreas de Contabilidade, Fiscal e Compliance. Experiência anterior em 
controladoria e análise de resultados e custos. Conhecimento avançado Pacote Office Softwares e ERPs (SAP, 
Totvs, etc). Horário: Segunda à sexta 08:00 – 17:30 hrs Benefícios: Vale transporte; Refeição Local (café da 
manhã e almoço); Convênio odontológico; Convênio Médico; Convênio farmácia; Vale alimentação; Seguro de 
Vida. Enviar CV c/ pretensão salarial p/  selecaoerecrutamentodetalentos@gmail.com Vaga adicionada em 01 
/04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PROCESSO E PRODUTO (DESENHISTA) Elabora e emite desenhos relativos aos projetos de 
produtos máquinas, dispositivo e ferramentas. Desenvolve desenhos em AutoCAD, SolidWorks ou Solid Edge, e 
outras ferramentas. Elabora fluxogramas, layouts, peças para fabricação e documentação técnica. odificar, 
redesenhar e atualizar os desenhos existentes, de acordo com as necessidades. Propõem melhoria contínua dos 
processos. Identifica falhas a fim estabelecer estratégias para solução de problemas. Necessidade Formação 
Técnica em Mecânica ou cursando Engenharia Mecânica 4º Período. Conhecimento AutoCAD, SolidWorks e Solid 
Edge. Desejável: Curso: APQP, FMEA, TQM, KAIZEN Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
recrutamento@germerporcelanas.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

http://www.ynaweb.com.br/
https://www.linkedin.com/jobs2/view/109728406?spSrc=&clkData=&trk=hp-feed-job-name
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ANALISA PROCESSO E PRODUTO Estudo de materiais e produto afim de seu melhor desempenho. Define 
métodos e processos de trabalho. Estuda tempos e parâmetros afim de ter o melhor custo benefício. Mapeia 
fluxo das atividade (PFMEA, APQP,TQM, KAIZEN ). Identificar falhas a fim estabelecer estratégias para solução 
de problemas. Propõem melhoria contínua dos processos. Formação Técnico em Cerâmica. Curso: APQP, FMEA, 
TQM, KAIZEN Experiência em desenvolvimento de esmaltes/massa. Experiência na indústria cerâmica 
(Revestimento, Mesa, Colorífico). Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@germerporcelanas.com.br 
Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PLANEJAMENTO PLENO – 25117 ESCOLARIDADE: Graduação completa em Gestão da Informação, 
Publicidade e Propaganda, Administração, Marketing ou áreas afins. Necessário Pós Graduação. REQUISITOS: 
Inglês intermediário e experiência na função de planejamento em agência ou área de marketing de empresa . 
Realizar e analisar a coleta de informações em fontes primárias e secundárias; Coletar anúncios nacionais e 
internacionais dos clientes e de seus respectivos concorrentes. Coletar, classificar, analisar e distribuir 
informações pertinentes em tempo hábil aos tomadores de decisões. Analisar a comunicação dos clientes. 
Realizar visitas ao PDV Ponto de Venda para coletar de referências. Monitorar as informações das ações dos 
clientes e seus concorrentes. Realizar o planejamento de comunicação de marcas e campanhas do Grupo. 
Enviar CV p/ relacionamento.ctba01@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

RECURSOS HUMANOS 
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS:: Auxiliar na observação sistemática do estado de saúde dos trabalhadores, 
nos levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas, doenças epidemiológicas. Fazer visitas 
domiciliares e hospitalares nos casos de acidentes ou doenças profissionais Participar dos programas de 
prevenção de acidentes, de saúde e de medidas reabilitativas. Desempenhar tarefas relativas a campanhas de 
educação sanitária. Preencher os relatórios de atividades do ambulatório dos serviços de médico e de 
enfermagem do trabalho. Auxiliar na realização de inquéritos sanitários nos locais de trabalho. Auxiliar na 
realização de exames pré-admissionais, periódicos, demissionais, e outros determinados pelas normas da 
instituição. Atender as necessidades dos trabalhadores portadores de doenças ou lesões de pouca gravidade, 
sob supervisão. Executar tarefas pertinentes a área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática. Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes a sua 
função. Experiência anterior na função. Ter trabalhado em indústria será um diferencial. Ensino Técnico em 
Enfermagem completo. Possuir registro no COREN. Entrar em contato com RH. Enviar CV para 
rh@berneck.com.br. - Vaga adicionada em 29/03/2016 

 

ASSISTENTE DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO - 81170240: Ensino Médio Completo CNH E Experiência 
como instrutor de treinamento em assuntos referente a motoristas carreteiros: direção defensiva, manutenção 
preventiva de caminhões, legislação, MOPP, consumo de diesel, condução econômica Curso do MOPP atualizado 
Disponibilidade para viagens de acompanhamento Oferecemos salário de acordo com o mercado + vale 
transporte + vale refeição + plano médico + plano odontológico. Entrar em contato com Luciane. Enviar CV com 
pretensão salarial para envie.vagas@gmail.com. - Vaga adicionada em 05/02/2016 

 

ANALISTA SR RECURSOS HUMANOS É considerado imprescindível: · Formação superior completa 
(Administração, Recursos Humanos ou Psicologia); · Experiência mínima de 04 anos em Recursos Humanos e 
todos os seus subsistemas; · Capacidade e vivência suficiente para atuar como um Consultor Interno/Business 
Partner. · Facilidade no atendimento às áreas dando suporte a todas as demandas internas relacionadas à 
Gestão de Pessoas (Recrutamento & Seleção, Treinamento & Desenvolvimento, etc.). · Competência para 
supervisionar atividades relativas à Administração de Pessoal, (folha de pagamento, benefícios – terceirizada), 
Comunicação interna, Negociação com clientes internos. PERFIL DESEJÁVEL · Visão estratégica do negócio; · 
Ótimo relacionamento interpessoal, facilidade de comunicação e de resolução de problemas; · Foco em Gestão 

http://www.ynaweb.com.br/
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de Pessoas; · Perfil resolvedor, orientado a resultado e assertivo; Profissionais interessados deverão enviar 
currículo constando salário atual para: rcyazbek@rcyazbek.com.br Vaga adicionada em 31 /03/2016 No e-mail 
e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE DE RH (V1325621) Local:São José dos Pinhais / PR / Atribuições: Auxiliar no recrutamento e 
seleção Acompanhamento e imputs dos indicadores da área Logística de Treinamento Atendimento clientes 
internos e candidatos Formação: Superior Completo ou cursando em Psicologia, RH, Adm ou afins Desejável 
experiência em consultoria Conhecimentos: Domínio em excel Benefícios: Assistência médica e odontológica, 
convênio farmácia, Vale Refeição ou Vale Alimentação, Vale Transporte. Participação por Resultados. Horário 
de Trabalho: Segunda á quinta 8:00 ás 18:00 e sexta 8:00 ás 17:00 Local de Trabalho: São José dos Pinhais 
Cadastrar CV em : https://www.vagas.com.br/vagas/v1325621/assistente-de-rh?fnt=21#sthash.ecZZH4qP.dpuf 
Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO JR (V1326200) Nível hierárquico:Júnior/Trainee Oportunidade para 
Curitiba/PR Imprescindível Ensino Superior completo em Psicologia, com CRP ativo ou possibilidade de ativar 
Desejável experiência em rotinas de Recrutamento e Seleção, em vagas de volume Usuário pacote office e 
internet Disponibilidade para viagens esporádicas Cadastrar CV em 
 https://www.vagas.com.br/vagas/v1326200/analista-de-recrutamento-e-selecao-
jr?sthash.hjZAJrIu.mjjo Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS – FOLHA Empresa Líder no seu segmento contrata para início imediato: 
Processo de fechamento da folha de pagamento; Cálculo de encargos mensais como INSS, FGTS, IRRF, CAGED; 
Acompanhar convenções coletivas de trabalho, encargos anuais DIRF, RAIS, informe de rendimento, 
contribuições sindicais, conectividade social; Rescisões, homologações, férias e demais rotinas da área de 
Pessoal; Pré-requisitos: Formação superior completa em Administração de Empresas, Gestão de RH ou áreas 
afins. Domínio nas rotinas do departamento pessoal. Conhecimento em legislação trabalhista, folha de 
pagamento, encargos mensais, encargos anuais e mensais, relações sindicais, SEFIP/GFIP, CAGED, 
conectividade social, retificação de FGTS, contribuições sindicais, benefícios, admissão, férias, rescisões e 
homologações. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ selecaoprofissional2016@outlook.com Vaga adicionada em 16 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 

 

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL – 25155 ESCOLARIDADE: Ensino superior completo ou cursando. 
REQUISITOS: Necessário experiência com fechamento de folha de pagamento, cálculo de rescisões, férias e 
demais rotinas do setor . Necessário conhecimento sistema Sênior. Com carteira de motorista. Enviar CV p/ 
vagas.sjp@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COMERCIAL/VENDAS 
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO - 200: Funcional Mobiliário Corporativo, localizada no bairro Rebouças - 

Curitiba - PR, contrata CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO para realizar prospecções, visitas, cotações, 

negociações e vendas de móveis para escritório, para empresas de médio e grande porte. Perfil: boa 

comunicação, habilidade em negociação, técnicas de vendas e foco em resultados. Imprescindível possuir 

veículo. Desejável experiência com vendas de móveis. Escolaridade: superior completo ou cursando. Horário de 

trabalho de segunda a sexta-feira das 8:30 às 18:18 h. Oferecemos salário, comissões e benefícios. Entrar em 

http://www.ynaweb.com.br/
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contato com Francilene Padilha. Ligar para (41) 3033-7040 / 9191-7702. Enviar CV para 

adm4@funcional.com.br. Cadastrar CV no site www.funcional.com.br. Ir na  Rua Paranavaí, 880 - Emiliano 

Perneta - Pinhais - PR. - Vaga adicionada em 01/04/2016 

 

ANALISTA COMERCIAL PROCESSOS  horário: seg - sex - 09:000 à 18:00h Local: Pilarzinho remuneração fixa - R$ 
1.800,00  VR/VT/Seguro Vida   Exigências do Cargo: - formação- cursando faculdade - habilidades comerciais - 
mensuração, acompanhar, atualizações constantes - perfil analítico - excel avançado (bem avançado)  ****** - 
boa visão de processo - diferencial: conhecer sales force (CRM)   Principais funções: - dar apoio nas listas de 
leads, filtrar oportunidades - acompanhar funil de vendas e das listas prospecção - acompanhar ticket médio e 
taxa de conversão, por consultor Preocupações: que o analista aponte os pontos críticos para pensarmos em 
melhorias Irritadores: forma de cobrança. O analista precisa ter o papel de informar, não cobrar. Ele deve 
acompanhar, controlar e informar os consultores. Ganhos: - Saber onde podemos ser melhores - Mais tempo 
para vender - Entender o que está acontecendo, onde estão as falhas - Teremos ajuda nas propostas 
personalizadas por perfil - Poderemos aprimorar a "cara" das propostas Missão: Gerir o processo de vendas, 
criar soluções e informar o andamento. Fazer com que aconteça!  Enviar CV p/    rh@solucaocomercial.com  
Vaga adicionada em 01 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONSULTOR IMOBILIÁRIO (SEM EXPERIÊNCIA): Imobiliária em expansão, seleciona profissionais para formar 
mais equipes campeãs. Remuneração diferenciada Premiação extras Treinamentos e capacitação Infraestrutura 
completa Melhores construturas do mercado (Grande prateleira de imoveis a disposição) Grande base de 
clientes para ofertas. Oferecemos bolsa de 80% para o curso de TTI (Técnico em transações imobiliárias) 
Contato: (41) 9962-0899. Entrar em contato com Letícia. Ligar para (41) 9962 0899. Enviar CV para 
leticia.pr@associadolopes.com.br. - Vaga adicionada em 29/03/2016 

 

ASSISTENTE DE VENDAS: uritiba Necessária experiência anterior. Experiência de no mínimo 1 ano. Profissional 
irá atuar na área comercial, com locação de geradores de energia. Fará prospecção de vendas, elaboração de 
proposta comercias, negociação, registro e controle das consultas a clientes para futuros contatos e rotinas 
administrativas. Requisitos determinantes: Pro atividade, boa comunicação, trabalho em equipe, determinação 
e comprometimento. Benefícios: Vt + Vr Assistência médica + plano odontológico: (após 3 meses) Custeados 
pela Empresa. Enviar CV para operacional-pr@autogeradora.com. Comparecer no endereço: R. Anne Frank Nº 
5143. - Vaga adicionada em 28/03/2016 

 

COMERCIAL PARA LOCAÇÃO DE LOJAS DE SHOPP: Requisitos Superior Completo nas áreas de Administração, 
Marketing e áreas correlatas. Experiência na área de vendas e negociações Paixão pela área de vendas 
Imprescindível possuir veículo próprio Disponibilidade de horário e para início imediato Atividades Atuar na 
área de comercialização e locação de lojas do ramo de shopping center, prospectar novos negócios e clientes, 
realizar negociações e possuir perfil focado em resultados. Oferecemos Salário fixo + comissões s/ vendas + VR 
350,00 + Seguro de vida + estacionamento na empresa Horário: Segunda à Sexta das 09:00h às 18:48h, com 01 
hora de intervalo (disponibilidade de horário) . Enviar CV com pretensão salarial para 
curriculo@grupogadens.com.br. . - Vaga adicionada em 24/03/2016 

 

ASSISTENTE COMERCIAL: Requisitos Ensino Superior completo nas áreas de Administração, Gestão Comercial e 
áreas correlatas Experiência na área comercial e administrativa Conhecimento intermediário do Pacote Office 
(Excel, Word, Outlook) Necessária disponibilidade de horário e para início imediato Atividades Irá dar suporte 
aos assessores e diretoria comercial em todo ciclo administrativo de negociações, atendimento inicial para 
avaliação de potencial do cliente, responsável por elaboração e emissão de propostas e contratos e atividades 
de suporte ao lojista na fase de inauguração. Oferecemos Salário Fixo + comissão + VR 350,00 + VT + Seguro de 
vida + estacionamento na empresa Horário: Segunda à Sexta das 08:30h às 18:18h, com 01 h de intervalo. 
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Entrar em contato com RH Enviar CV com pretensão salarial para curriculo@grupogadens.com.br. C Vaga 
adicionada em 23/03/2016 

 

CONSULTOR/VENDEDOR(A) INTERNO: Se você é um(a) profissional com comprovada experiência em vendas por 
telefone, com resultados acima do esperado, habilidades em negociações que somente vendedores de sucesso 
possuem, além de formação em áreas relacionadas com marketing/vendas e está em busca de uma 
oportunidade para fazer a diferença em uma empresa, queremos te conhecer. Somos o primeiro portal de 
aluguel de imóveis do Brasil, estamos em Curitiba no bairro agua verde e além de reais possibilidades de 
crescimento profissional, oferecemos remuneração composta de salário fixo, excelente comissão sobre os 
planos vendidos, assistência médica completa após a experiência, vale transporte, vale refeição, horário das 
8:00 as 18:00 de 2ª a 6ª feira. Informar ultimo salário. Entrar em contato com rh. Enviar CV com pretensão 
salarial para rh@alugarja.com.br. - Vaga adicionada em 19/03/2016 

 

SUPERVISOR DE VENDAS: Para empresa de médio porte, com grandes vendas no mercado nacional. O 
profissional deve conter experiência no setor de vendas do varejo relacionado aos materiais de construções, 
será responsável por liderança, gestão de equipes e representantes. Requisitos: ensino superior, experiência de 
3 anos no varejo e construção civil e residir na grande Curitiba. Salário de R$5.000,00, comissões, VA, plano de 
saúde, etc. Enviar CV com pretensão salarial para recursoshum.vagas@gmail.com. Ir na Avenidade Juscelino K 
de Oliveira. - Vaga adicionada em 17/03/2016 

 

ASSISTENTE DE SERVIÇO AO CLIENTE - 05422: 6 Vagas - 6 Vagas - Receber cada cliente de uma forma 
profissional e apresentar-lhe a melhor solução para as suas necessidades. Garantir uma passagem rápida e 
segura no caixa e/ou atendimento. Dominar as diferentes opções de pagamento disponíveis, garantir o bom 
funcionamento de nosso sistema de fluxos de mercadorias e garantir o melhor qualidade de atendimento para 
convidar nosso cliente a voltar de novo. Necessário Ensino Superior cursando ou completo.(qualquer área) Ser 
esportista praticante. Gostar de compartilhar seu interesse pelo esporte. Ter espírito de equipe, ser dinâmico e 
responsável, com vontade de fazer uma carreira em uma empresa multinacional. Ser comunicativo ou com 
facilidade de comunicação com diversos públicos. Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, 
Assistência Odontológica, Seguro de vida em grupo, Tíquete-refeição, Vale-transporte, plano de carreira. 
Regime de contratação: CLT (Efetivo) Informações adicionais: Disponibilidade para trabalhar nos fins de 
semanas e feriados. Encaminhar email para barigui.recrutamento@decathlon.com com o titulo da vaga. Entrar 
em contato com ANA JULIA LISKA. Enviar CV com pretensão salarial para barigui.recrutamento@decathlon.com. 
Cadastrar CV no site http://www.decathlon.com.br/trabalheconosco. Comparecer no endereço: Rua Tobias de 
Macedo Junior, 114, Santo Inacio- Barigui. - Vaga adicionada em 16/03/2016 

 

VENDEDOR TÉCNICO JUNIOR - 05421: 11 Vagas - Assessorar os clientes para que realizem a melhor seleção de 
seus produtos. Apoiar o gerente de seção em todas as atividades comerciais da loja. Garantir o abastecimento, 
o estoque e fluxos de produtos. Desejável Ensino Superior cursando ou completo.(qualquer área). Ser esportista 
praticante. Ser apaixonado pela satisfação do cliente e pelo esporte. Ser embaixador dos produtos de marcas 
próprias. Compartilhar sua paixão de seu esporte com seus colegas e clientes através de worskhops e 
treinamentos. Esportista praticante, gostar de compartilhar sua paixão pelo esporte, gostar de falar em público 
(worshops e treinamentos). Ter espírito de equipe, dinâmico, responsável, ter vontade de fazer uma carreira 
em uma empresa multinacional na Decathlon. Treinaremos você através de nossa Escola de Formações. 
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Seguro de vida em grupo, 
Tíquete-refeição, Vale-transporte- plano de carreira. Regime de contratação: CLT (Efetivo) Informações 
adicionais: Ter disponibilidade aos fins de semana e feriados. Salário fixo + premiação. Encaminhar email para 
barigui.recrutamento@decathlon.com com o titulo da vaga. Entrar em contato com ANA JULIA LISKA. Enviar CV 
com pretensão salarial para barigui.recrutamento@decathlon.com. Cadastrar CV no site 
http://www.decathlon.com.br/trabalheconosco. Comparecer no endereço: Rua Tobias de Macedo Junior , 114. 
Santo inacio. - Vaga adicionada em 16/03/2016 
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REPRESENTANTE COMERCIAL: Atuar nos estados de Santa Catarina e Paraná com prospecção de novos negócios 
no segmento de controle de pragas. Experiência na área comercial será um diferencial. Ensino Superior em 
Medicina Veterinária. Disponibilidade de Viagem e Inglês Fluente imprescindível Fará treinamento nos Estados 
Unidos. Enviar CV para servicoscomercial390@gmail.com. - Vaga adicionada em 07/03/2016 

 

ORÇAMENTISTA (TECNICO/COMERCIAL): Empresa de Serviços em Manutenção Industrial abre vaga para 
Orçamentista (Comercial) Desejável formação Superior ou estudando nas áreas de mecânica, mecatrônica e 
afins. Desejavel experiencia na industria. É necessário desenhar e interpretar desenhos realizados nos sistemas 
Solid Works e AutoCad, desejável conhecimento no sistema Everest e noção de tributação fiscal (imposto em 
notas fiscais) Ira realizar orçamentos técnicos, levantamento de custo, contato com clientes, elaboração de 
planilhas em Excel entre outras atividades do setor comercial. Precisa ter boa comunicação, dinamismo, 
iniciativa e principalmente pro-atividade no desempenho dessa função. Benefícios: Plano de Saúde, 
Odontológico, Seguro de Vida, Alimentação no Local. VR, Premio por Assiduidade, convenio farmácia, 
estacionamento no local. Horário: 07h30 as 17h18 de segunda a sexta-feira. Entrar em contato com Ana Paula. 
Enviar CV para recrutamentorhselecao16@gmail.com. - Vaga adicionada em 02/03/2016 

 

ASSISTENTE COMERCIAL: Assistente orçamentista (Comercial) Função: com base nos desenhos/layouts em auto 
cad efetuar os orçamentos, contato com o clientes para tirar dúvidas, utilização de sistema próprio. 
Conhecimentos: Auto Cad, Excel. Horário de trabalho das 7:30 às 17:30 de segunda a quinta-feira e na sexta-
feira das 7:30 às 16:30. Benefícios: VT, refeitório no local, plano de saúde (subsidiado) convenio com farmácia, 
seguro de vida em grupo. Morar próximo ou ter fácil acesso à Pinhais. Entrar em contato com Gerusa Carioca. 
Enviar CV para rh@gondopar.com.br. Cadastrar CV no site www.gondopar.com.br. - Vaga adicionada em 
29/02/2016 

 

SUPERVISOR DE VENDAS Empresa de autopeças, situada em Araucária-PR, contrata: Graduação Superior 
Completa (Administração, Marketing ou afins) Experiência no segmento de autopeças na gestão de 
representantes e suporte comercial a distribuidores Disponibilidade de viagens Enviar CV p/  
humanizacurriculo@gmail.com Vaga adicionada em 01 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

ASSISTENTE COMERCIAL Local: Araucária – PR briggs & stratton - branco motores Atividades relacionadas a 
recebimento de pedidos, vendas diretas e elaboração de relatórios. Necessário experiência profissional na área 
comercial, ensino superior cursando e conhecimento intermediário no Pacote Office. Enviar CV p/ 
recursos.humanos@branco.com.br Vaga adicionada em 28 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

PROMOTOR DE VENDAS 01 INTERNO e 01 EXTERNO Empresa paranaense, do ramo de transporte de cargas 
fracionadas seleciona profissionais com sólida experiência no ramo para as vagas: Irá gerenciar carteira de 
clientes atuais, prospectar novos clientes, fazer visitas diárias para manutenção e prospecção dos negócios da 
empresa, trabalhar com relatórios e indicadores de resultados. Necessário já ter uma carteira estabelecida na 
região de Curitiba e ensino médio completo A empresa oferece remuneração e benefícios competitivos e 
oportunidade de crescimento. Necessário residir em Curitiba PR, ter carro próprio e disponibilidade de viagens. 
Informar salário atual Enviar CV c/ pretensão salarial p/ rh@jaraujo.com.br Vaga adicionada em 28 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE DE VENDAS REQUISITOS: 2º grau completo; Experiência com atendimento ao cliente via contato 
telefônico passivo e ativo; Disponibilidade para início imediato; Comunicativo(a); Ágil; Dinâmico(a); 
Desinibido(a); Facilidade para trabalhar em equipe; Boa comunicação interpessoal; Que tenha habilidade em 
negociação; Conhecimento e habilidade com nformática(básica pacote office). Disponibilidade para trabalhar 
em pinhais Horário de trabalho: 08:00 ÀS 18:00 DE 2ª A 6ª FEIRA. SALÁRIO: R$ 1071,00 + PRÊMIO Benefícios: VT, 
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VR: 350,00, Plano de Saúde Unimed, Plano Odontológico Odontoprev, Seguro de vida. Enviar CV p/ 
r.h@gammadistribuidora.com.br Vaga adicionada em 28 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR DE VENDAS: Para empresa de médio porte, com grandes vendas no mercado nacional. O 
profissional deve conter experiência no setor de vendas do varejo relacionado aos materiais de construções, 
será responsável por liderança, gestão de equipes e representantes. Requisitos: ensino superior, experiência de 
3 anos no varejo e construção civil e residir na grande Curitiba. Salário de R$5.000,00, comissões, VA, plano de 
saúde, etc. Enviar CV com pretensão salarial para recursoshum.vagas@gmail.com. Ir na Avenidade Juscelino K 
de Oliveira. - Vaga adicionada em 17/03/2016 

 

 CONSULTOR COMERCIAL INTERNO E EXTERNO, A inFlux Centro Cívico, Pilarzinho e Jardim das Américas esta 
disponibilizando 6 vagas para Consultor Comercial Interno e Externo, feminino ou masculino, período das 
07:30h as 16:30h ou das 13:00h as 22:00h. Atuará nas unidades acima, realizando a prospecção de novos alunos 
utilizando diversas ferramentas de divulgação. Procuramos pessoas determinadas com boa comunicabilidade 
(dicção e oratória) organização, pró-atividade e desenvoltura. Oferecemos Regime de contratação de tipo 
Efetivo – CLT, salário fixo + comissões com média entre R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 mensais, VT, VR, premiações 
por produtividade, plano de carreira com reais possibilidades de ascensão a cargos gerenciais e diretivos, curso 
de inglês, excelente ambiente de trabalho e treinamento específico para a função, disponibilidade para início 
imediato. Enviar CV p/ influxcentrocivico@influx.com.br Vaga adicionada em 23 /03/2016 Na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE VENDAS em Fazenda Rio Grande – PR Será responsável por acompanhar e 
gerenciar os pedidos das contas dos clientes, realizando o contato com as unidades do Japão e França. Elaborar 
relatórios estratégicos da área com informações de pedidos e produtos, responsável pela interface com a 
logística referente à importação. Requisitos Imprescindível sólida experiência em administração de vendas, 
conhecimento de trâmites de importação e domínio em Excel. Graduação completa. Japonês Fluente e Inglês 
Avançado. Conhecimentos em SAP e Francês são diferenciais. Cadastrar CV em 
http://klasse.selecty.com.br/vaga/161/vaga-para-assistente-administrativo-de-vendas-em-fazenda-rio-grande-
pr Vaga adicionada em 22 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR COMERCIAL CÓDIGO: 779 Descrição da empresa contratante: Empresa atuante com a 
comercialização de produtos e serviços para indústrias. Reporta-se: Gerente de Contas Suas principais 
atribuições são: Responsável pela gestão da equipe de vendas internas, na definição de metas, e estratégias 
comercias, visando o crescimento e rentabilidade da empresa na região. Requisitos: Superior completo em 
Administração, Gestão Comercial e áreas afins; Pós Graduação em Negócios, Comercial, Marketing ou áreas 
afins; Solida vivência na área de vendas internas, com a comercialização de produtos para indústria; Vivência 
na gestão da equipe comercial. Cadastrar CV em  https://www.softwarerh.com.br/v2/vaga-de-
emprego.php?de=coordenador-comercial-em-curitiba-pr___113038 Vaga adicionada em 21 /03/2016 No e-mail 
e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONTATO COMERCIAL PROSPECÇÃO NOVOS NEGÓCIOS vaga v130855 RESPONSABILIDADES Vendas externas 
com foco no produto Veículos da Gazeta do Povo. Prospecção de novos clientes e manutenção de carteira. 
Elaboração de relatórios de visitas e de status de vendas. REQUISITOS Superior completo ou cursando. 
Experiência em prospecção de clientes e manutenção de carteira. Possuir habilitação B. Carro próprio. 
Candidate-se em https://site.vagas.com.br/VagasDe1Empr.asp?t=349 vaga v130855 Vaga adicionada em 17 
/03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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FIELD SALES REPRESENTATIVE CONVERSE – CURITIBA Converse Descrição da vaga Also Known as the Big Deal 
Department. Sure, you could be at some boring PLACE selling boring STUFF. Or you could be with us, selling 
unique sneakers and apparel that you would wear yourself. You could walk out the door and see some kid 
wearing what you put in their store and know you did that. Because you were bold enough and aware enough 
and got real satisfaction from doing a real thing. That’s where you could be. About the position: Sales reps that 
are assigned to a Territory who sell product through service calls (phone or in person). Ensures timely 
execution of order tracking, order input, retail release and launch information, order confirmation, 
cancellations/RTS summaries and delivery information. Develops seasonal assortments, forecasts and scenario 
plans for assigned accounts using category, account, brand and marketplace knowledge. Increases sell-in and 
sell-through by developing and delivering targeted, persuasive sales presentations. Develops and execute 
strategies with accounts; including semi-annual account business plans and monthly revenue targets. Drives 
business through accounts by utilizing customer service skills and building strong relationships based upon 
product/category and marketplace expertise which results in consistent target attainment. Understands 
account competitors and marketplace; utilize assessment, knowledge and a brand management focus to adjust 
and drive business plans through accounts. Competências e experiência desejadas Requirements: Some 
experience within sales support, retail, business and/or customer service strongly preferred. Knowledge of 
sales programs, policies, procedures and methodologies. Knowledge of business planning processes along with 
financial decision making models and tools. Demonstrated verbal and written communication skills with an 
ability to clearly articulate goals and objectives. Basic presentation and facilitation skills. Understanding of the 
athletic industry. Experience using Microsoft Office tools. Availability to work in Curitiba/PR. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/109782985?trk=job_view_browse_map Vaga adicionada em 13 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

EXECUTIVO DE CONTAS NHS Sistemas de Energia Curitiba e Região, Descrição da vaga Dentre as 
responsabilidades do cargo, destacam-se: Gerenciar contas através da construção e manutenção do 
relacionamento com os clientes, analisando e executando soluções inovadoras e planos de negócios objetivando 
o desenvolvimento do canal em que atua. Atender a clientes corporativos, elaborar agenda comercial, 
apresentação institucional da empresa e de seus produtos, além de elaboração de relatórios de visitas. Realizar 
prospecção do novos clientes, condução, negociação e fechamento de novos negócios, elaborar propostas 
técnicas/comerciais, follow-up, pós vendas, negociações de contratos, colaborando com a expansão da 
organização em suas regiões de atuação. Operacionalizar carteira de clientes ativos enquanto incompany, bem 
como realizar campanhas objetivando a fidelização da base de clientes ativos. Gerenciar expectativas dos 
clientes em negociações comerciais, prazos de projetos e demais demandas. Atuar na comercialização do 
portifólio de produtos da industria otimizando as linhas estratégicas do canal, buscando rentabilidade e 
projeção da marca. Ministrar treinamentos as equipes de vendas do canal de sua responsabilidade. Participar 
da coordenação e execução dos planos de estratégicos e lançamentos de produtos trabalhando no Depto. 
Comercial em parceria com áreas de Desenvolvimento de produtos e Depto. Marketing. Acompanhar as 
demandas e expectativas do mercado de produtos de seu canal, quanto a equipamentos ofertados, preços, 
demandas atuais, demandas não realizadas e potenciais demandas. Participar no planejamento e execução de 
alinhamento entre produto e necessidade do cliente. Realizar demais atividades de maior ou menor 
responsabilidade inerentes ao cargo. Competências e experiência desejadas Imprescindível experiência com 
gerenciamento de contas e relacionamento com o mercado corporativo. Competências/experiência: Graduação 
em engenharia Elétrica, Administração, Marketing, Economia, Tecnólogo ou áreas afins. Pacote office. 
Desejavel conhecimento em libreoffice Desejável conhecimento do mercado de sistemas de Energia, 
concorrência, produtos e segmento de mercado. Experiência mínima de dois de atuação com canais de 
distribuição e/ou varejo (desejável focado em sistemas de energia e/ou TI). Desejável vivencia em gestão de 
projetos, gerenciamento de processos de negócios, planejamento e gestão estratégica orientado a resultado. 
Desejável vivência e experiência com ferramentas de filosofia Lean ( PDCA, A3). Bom nível de influência e 
habilidades de negociação. Facilidade de relacionamento em todos os níveis organizacionais. Perfil 
analítico/estratégico. Disponibilidade para viagens. Residir na Cidade de Curitiba ou proximidades. Oferece:  

Remuneração fixa e comissionamento sobre vendas, além de bônus e premiações sobre resultados Benefícios: 
Plano de saúde, celular fornecido pela empresa, utilização de veículo da empresa, programa de participação 
nos resultados, seguro de vida, alimentação no local quando em Curitiba e reembolso de despesa em viagem. 
Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: De segunda a sexta, das 8:00h às 18:00h Exigência de registro de 
horário. Candidatar-se em 
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https://www.linkedin.com/jobs2/view/109790749?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_browse_m
ap Vaga adicionada em 13 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

EXECUTIVO DE VENDAS – 25137 ESCOLARIDADE: Superior Completo ou Cursando; REQUISITOS: Necessária 
experiência com vendas de serviços de transporte (transportadora). BENEFÍCIOS: Auxilio Alimentação, Veículo 
da Empresa e Telefone Celular. Enviar CV p/ vagas.arau@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No 
e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA COMERCIAL SR. – 24966 ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo. REQUISITOS: Experiência com 
planejamento comercial, elaboração de indicadores e alinhamento estratégico comercial com as demais áreas 
da empresa. Região do CIC. BENEFÍCIOS: Vale Transporte, Alimentação no Local, Cesta Básica, Seguro de Vida, 
Previdência Privada, Assistência Médica e Odontológica, Cartão Farmácia, Cartão de Débito. HORÁRIO: 
Comercial. Enviar CV p/ vagas.ctba@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

CONSULTOR COMERCIAL 25181 (2 vagas) Salário a combinar Curitiba/PR Atribuições: Ensino superior 
completo. Com experiência em comercialização de serviços, venda consultiva e prospecção de novos negócios. 
Necessário possuir carro próprio. Para atuar na região da grande curitiba. Requisitos: Ensino superior completo. 
Tipo de Contrato: Efetivo Enviar CV p/ vagas.ctba@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

COMPRADOR 
COMPRADOR JR projeto temporário de 45 dias que pode ser prorrogado para mais 45 dias. Alocado em grande 
cliente. Registro CLT + benefícios. Encaminhar currículos para laryssa.sanders@disys.com Vaga adicionada em 
23 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR DE COMPRAS 24967 ESCOLARIDADE: Necessário formação em Engenharia (Elétrica, Eletrônica, 
Mecânica). REQUISITOS: Necessário inglês avançado. Necessário ampla experiência na coordenação das rotinas 
do setor de compras, orçamentos, compra de produtos, equipamentos e serviços e acompanhamento do fluxo 
de entrega. Visita a fornecedores. ) HORÁRIO: Segunda a Sexta 08:00 às 18:00 hs Enviar CV p/ : 
vagas.ctba@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COMPRADOR PL (OEM & ODM) Electrolux Curitiba – PR Descrição da vaga Atender às demandas da empresa por 
produtos importados (CBU/CKD), atuando no desenvolvimento e administração da base de fornecedores, 
negociação comercial e participação no desenvolvimento de produtos. PRINCIPAIS ATIVIDADES E 
RESPONSABILIDADES Efetuar cotação de projetos com potenciais fornecedores; Negociar junto aos fornecedores 
melhor preço e condições de pagamento; Negociação de reembolso junto aos fornecedores por problemas de 
qualidade, retrabalhos, rebate, etc. (ex. chargeback); Negociação comercial junto aos fornecedores buscando 
maior competitividade dos produtos Electrolux; Definição de estratégia de fornecimento (sourcing) para cada 
categoria de produto; Acompanhar evolução dos custos de matéria-prima e demais fatores macro-econômicos; 
Realizar a análise de valor dos projetos; Elaborar breakdown e should-cost dos produtos; Comparar propostas 
de produtos alternativos; Enviar as especificações prévias aos potenciais fornecedores; Ampliar contatos 
utilizando a estrutura global de compras da ELECTROLUX; Enviar RFQ (Request for quotation) para potenciais 
fornecedores; Prospecção de novas fontes de fornecimento; Prospecção de novas oportunidades de negócio; 
Acompanhar e fornecer informações necessárias para os check-points (CP's). Colocação de pedidos para lotes 
piloto (DVT/MVT) e amostras; Acompanhar a requisição, documentação, envio e entrega de lotes piloto (DVT e 
MVT); Registrar pedidos no sistema e enviar aos fornecedores; Acompanhar o atendimento às datas de entrega; 
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Registrar os pedidos de amostras no sistema e enviar aos fornecedores; Acompanhar a requisição, 
documentação, envio e entrega de amostras; Acompanhar em conjunto aos departamentos competentes o nível 
de qualidade dos produtos fornecidos; Acompanhar em conjunto aos departamentos competentes as entregas 
dos produtos por parte dos fornecedores; Atuar em conjunto com departamentos competentes junto aos 
fornecedores para garantir qualidade e entrega dos produtos; Elaboração de planos de ação; Elaborar contratos 
de fornecimento/confidencialidade em conjunto com departamento jurídico; Garantir a cobertura contratual 
dos negócios com fornecedores; Manter as informações e documentos do processo atualizados, controlados e 
arquivados, através de meio eletrônico ou físico, quando aplicável. competências e experiência desejadas 
Formação Superior em Engenharia, Administração, Economia ou Comércio Exterior. Background técnico é um 
diferencial; Experiência em compras; Habilidade de negociação; Inglês fluente é mandatório (será testado – 
desejado Cambi 04); CONHECIMENTOS, HABILIDADES E COMPETÊNCIAS REQUERIDAS Experiência de trabalho em 
ambiente multicultural, internacional, multifuntional; Alinhamento com os valores Electrolux: Paixão por 
Inovação, Obsessão pelo Cliente e Orientação para Resultados; Habilidades Técnicas: Negociação; Habilidades 
Comportamentais: Excelente Comunicação, Orientação para resultados, Organização e Pensamento analítico; 
Flexibilidade, Criatividade, Iniciativa, Tomada de Decisão. Interesse em trabalhar num ambiente dinâmico, 
bastante interfase entre áreas e pessoas diferentes; Flexibilidade para viajar ocasionalmente; IDIOMAS 
Português Fluente Inglês Fluente (será testado) Espanhol será um diferencial Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/109752728?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 10 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

VENDEDOR 
VENDEDORA INTERNA: P/ INDUSTRIA- ARAUCARIA - Vasta vivencia em prospecção de Clientes, atendimento de 
representantes e distribuidores - Habilidade na identificação das necessidades dos clientes , sugerindo o 
produto que mais se adéqüe tecnicamente, com o objetivos de maximizar as vendas - Negociar preços, prazos 
de entrega, descontos, fretes e outras particularidades relativas ao assunto - Ambientado com atualização do 
cadastro, rotinas de liberação de crédito, controles administrativos bem como facilidade com sistemas de CRM. 
- Residir em locais de fácil acesso a Araucária -Ter atuado em industria de Máquinas, ferramentas ou 
equipamentos para oficinas ou auto centers, será um diferencial. Empresa oferece, remuneração atrativa e 
refeição no local, após a efetivação: VA ( 100,00),Plano de Saúde ( subsidiado). Jornada de segunda a sexta-
feira. Entrar em contato com rh. Enviar CV para Yared1260@gmail.com. - Vaga adicionada em 31/03/2016 

 

VENDEDOR EXTERNO (MICROCRÉDITO): Ensino médio completo. Irá realizar abordagem, vendas e prospecção 
de novos clientes. Necessário experiência com vendas externas, preferencialmente de serviços, microcrédito e 
facilidade no relacionamento interpessoal. R$1.181,00 (fixo) + remuneração variável + vale Transporte, VR, VA, 
Assistência Médica, Assistência Odontológica, Participação nos Lucros, Previdência Privada, Seguro de Vida 
Disponibilidade para trabalhar em horário comercial de segunda a sexta-feira. Entrar em contato com Greisy. 
Ligar para (41) 3091-2350. Enviar CV para greisy@baseerh.com.br. - Vaga adicionada em 22/03/2016 

 

VENDEDOR INTERNO - 25187 - 25187: 2 Vagas - 2 Vagas - Ensino Médio Completo. Irá atuar com a venda 
interna de aços planos, aços longos e serviços. Indispensável experiência no segmento. Irá realizar eventuais 
visitas em clientes externos (necessário CNH). Empresa localizada em Pinhais/PR, horário comercial. Entrar em 
contato com Dyalla. Enviar CV com pretensão salarial para vagas.ctba@rhcenter.com.br. Cadastrar CV no site 
www.rhcenter.com.br. - Vaga adicionada em 03/03/2016 

  

VENDEDOR(A) INTERNO BAIRRO ALTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Experiência com vendas ativas; 
Experiência com vendas de produtos eletrônicos de segurança e CFT; Bom conhecimento de informática, 
pacote Office; Conhecimento de Abordagem, técnica de vendas, atendimento ao cliente; Proativo (a) na busca 
da venda e gestão de carteira de clientes; DESEJAVEL: Trabalhar sob pressão; Comunicativo (a); Ágil; Bom 
relacionamento interpessoal; Persuasivo (a); Resiliente. FORMAÇÃO: 2º grau completo; Cursando nível superior 
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em vendas, comercial, eletrônico ou afins. DIFERENCIAL: Ter atuado com vendas de produtos eletrônicos. 
CONTRATO: Oferecemos: salário + comissões, VR, VT, Plano de saúde (após 3 meses), Carga Horária: 2ª a 6ª 
feira, das 8h às 18h. Somente currículos dentro do perfil desejado serão analisados. Enviar CV p/ 
consultoria@vivacitas.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br\ 

 

VENDEDOR TÉCNICO – 25144 ESCOLARIDADE: Superior Completo; REQUISITOS: Experiência com vendas 
externas de máquinas industriais para o segmento de marcenaria. Imprescindível conhecimento no segmento de 
madeira. Necessário disponibilidade para viagens freqüentes, por todo país. BENEFÍCIOS: Assistência médica, 
vale refeição, carro da empresa e reembolso de despesas. Enviar CV p/ vagas.arau@rhcenter.com.br Vaga 
adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

VENDEDOR INTERNO/TELEVENDAS – 25039 ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo. REQUISITOS: Indispensável 
experiência com venda de produtos para marcenaria/construção civil. Bairro Pilarzinho. BENEFÍCIOS: Vale 
Transporte e Vale Refeição. HORÁRIO: Comercial. Enviar CV p/ vagas.ctba@rhcenter.com.br Vaga adicionada 
em 19 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

COBRANÇA E TELECOBRANÇA  
ATENDENTE DE COBRANÇA -: Gerir carteira de clientes com falta ou atraso nos pagamentos, Realizar contato 
com os clientes e negociar novas estratégias e prazos de pagamento. Irá atuar com serviços de atendimento e 
cobrança, dentre outras atividades relacionadas a função. Salário: R$ 1016,00 + COMISSÃO DESDE O 1º MÊS 
PODENDO SUPERAR O SALÁRIO + VT ou Auxilio combustível + VR (R$15,00/dia) + seguro de vida, após período 
de experiência Unimed, Cartão Farmácia. Horário de Segunda á Sábado (todas as vagas trabalham sábados das 
08:00 as 14:20h), vagas para o horário: 13:00 as 19:20, Alto da Glória Curitiba. Obrigatório experiência. Entrar 
em contato com Grupo Zaitter. Enviar CV para dho@propagar.com. - Vaga adicionada em 24/03/2016 Gerir 
carteira de clientes com falta ou atraso nos pagamentos, Realizar contato com os clientes e negociar novas 
estratégias e prazos de pagamento. Irá atuar com serviços de atendimento e cobrança, dentre outras atividades 
relacionadas a função. Salário: R$ 1016,00 + COMISSÃO DESDE O 1º MÊS PODENDO SUPERAR O SALÁRIO + VT ou 
Auxilio combustível + VR (R$15,00/dia) + seguro de vida, após período de experiência Unimed, Cartão 
Farmácia. Horário de Segunda á Sábado (todas as vagas trabalham sábados das 08:00 as 14:20h), vagas para o 
horário: 13:00 as 19:20, Alto da Glória Curitiba. Obrigatório experiência. Entrar em contato com Grupo Zaitter. 
Enviar CV para dho@propagar.com. - Vaga adicionada em 24/03/2016 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Requisitos • Ensino Médio e ou cursando superior em Administração, Economia e 
áreas correlatas • Desenvoltura no atendimento à lojistas de shopping center • Experiência com rotinas de 
conferência de caixas, negociação e suporte à área de cobrança • Conhecimento intermediário do Pacote 
Office (Excel, Word, Outlook) • Disponibilidade para início imediato Atividades Irá atuar com recebimento, 
conferência e repasse ao financeiro de numerários dos caixas de estacionamento de shopping center, 
coordenação e treinamento da equipe de caixas, atendimento aos lojistas, confecção de planilhas e relatórios e 
auxílio à cobrança. Competências: Organização, atenção, comprometimento, trabalho em equipe, 
comunicação, negociação, flexibilidade, agilidade, relacionamento interpessoal Oferecemos • Salário R$ 
1200,00 + VR 350,00 + VT + Seguro de vida + estacionamento na empresa • Horário: Segunda à Sexta das 08:30h 
às 18:18h, com 01 hora de intervalo. Entrar em contato com Lucimar Morais. Enviar CV para 
curriculo@grupogadens.com.br. Comparecer no endereço: Requisitos • Ensino Médio e ou cursando superior em 
Administração, Economia e áreas correlatas • Desenvoltura no atendimento à lojistas de shopping center • 
Experiência com rotinas de conferência de caixas, negociação e suporte à área de cobrança • Conhecimento 
intermediário do Pacote Office (Excel, Word, Outlook) • Disponibilidade para início imediato Atividades Irá 
atuar com recebimento, conferência e repasse ao financeiro de numerários dos caixas de estacionamento de 
shopping center, coordenação e treinamento da equipe de caixas, atendimento aos lojistas, confecção de 
planilhas e relatórios e auxílio à cobrança. Oferecemos • Salário R$ 1200,00 + VR 350,00 + VT + Seguro de vida 
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+ estacionamento na empresa • Horário: Segunda à Sexta das 08:30h às 18:18h, com 01 hora de intervalo 
Interessados enviar currículo no e-mail: curriculo@grupogadens.com.br. - Vaga adicionada em 24/03/2016 

 

AUXILIAR DE CONTROL DESK: Requisitos: Indispensável experiência anterior em empresas de Call Center, com 
as atividades abaixo: Operacionalizar as cargas de mailing e estratégias de discador, Auxiliar no 
desenvolvimento e preenchimento de relatórios operacionais, Acompanhar e atuar sobre os indicadores 
operacionais em tempo real, Acompanhar e alterar sempre que necessário as estratégias de discagens, 
Experiência com análise de indicadores, dimensionamento de operações, geração e análise de relatórios em 
operações de Call Center e/ou área no segmento de recuperação de crédito, Formação superior completa ou 
em andamento em Análise de Sistemas, Ciências da Computação e/ou Administração, Conhecimento em Pacote 
Office com Excel avançado, Conhecimentos nos discadores Aspect ou Altitude será um diferencial. Entrar em 
contato com Michelle. Enviar CV para michelle.rh@bellinatiperez.com.br. Cadastrar CV no site 
www.bellinatiperez.com.br. - Vaga adicionada em 18/03/2016 

 

NEGOCIADOR DE COBRANÇA: 20 Vagas - 20 Vagas - Irá negociar o recebimento de débitos com financiados, 
procuradores e/ou responsáveis, através de contato telefônico confirmar e atualizar cadastros, formalizando 
acordos através do envio boletos de recebimento via fax, e-mail ou outros meios determinado nas normas da 
empresa. Requisitos: Acima de 18 anos, Ensino Médio, boa comunicação, senso de organização, agilidade, 
facilidade para articulação e negociação, bons conhecimentos em informática e disponibilidade para trabalhar 
no período da tarde. Experiência com teleatendimento, telecobranças ou call center será um diferencial. 
Entrar em contato com Euclides. Ligar para (41) 2111-9517. Enviar CV para 
euclides.sora@bellinatiperez.com.br. Cadastrar CV no site www.bellinatiperez.com.br. - Vaga adicionada em 
18/03/2016 

 

SUPERVISOR DE COBRANÇA: Para empresa na região do Centro de Curitiba. Indispensável experiência 
confirmada em carteira com gestão de equipes, controle de resultados, desenvolvimento de estratégias de 
cobrança,acompanhamento de controle de metas e demais atividades. preferencialmente na área de Telecom. 
Entrar em contato com Michelle. Ligar para (41) 2111-9517. . Enviar CV para 
michelle.rh@bellinatiperez.com.br. Cadastrar CV no site www.bellinatiperez.com.br. - Vaga adicionada em 
18/03/2016 

  

CONTABILIDADE E FINANÇAS 
 ANALISTA CONTÁBIL E ANALISTA DE DEPTO PESSOAL: VAGA 1 - ANALISTA CONTÁBIL: Atuar em rotinas de 
departamento fiscal, escrituração fiscal, fechamento e apuração de tributos Federais, Estaduais e Municipais, 
Obrigações Acessórias (GIA, SINTEGRA, SPED FISCAL, EFD Contribuições, DCTF, PERDCOMP, PGDAS-D, NF-e, CT-
e, Sistema ISS Curitiba) e demais rotinas fiscais diárias, mensais e anuais. Substituição tributária- CPOM- 
Retenções (CSRF), fechamento das empresas do Regime Normal e do Simples Nacional. Emissão de certidões e 
procurações- Situação fiscal. Emissão das guias de recolhimento municipal, estadual e federal. Conhecimentos 
em conciliações de contas, balancetes e fechamento de balanço dentro nas normas internacionais de 
contabilidade IFRS. Requisito: ter trabalhado em escritório contábil. Benefícios: Unimed, vale refeição, vale 
transporte ou estacionamento. Vaga preferencial para residente na região do bairro Xaxim e Boqueirão. VAGA 2 
- ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL: Atuar em rotinas de departamento de Pessoal em escritório contábil, 
conhecimento em cálculo de folha de pagamento, férias, rescisão, Décimo Terceiro Salário, Obrigações 
Acessórias (SEFIP, RAIS, DIRF e CAGED) e demais rotinas trabalhistas diárias, mensais e anuais. Conhecimento 
em processo de admissões e homologações. Requisito: ter trabalhado em escritório contábil. Benefícios: 
Unimed, vale refeição, vale transporte ou estacionamento. Vaga preferencial para residente na região do 
bairro Xaxim e Boqueirão. Enviar CV com pretensão salarial para recrutamento@easycontabil.com.br. Cadastrar 
CV no site www.easycontabil.com.br. - Vaga adicionada em 31/03/2016 
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ANALISTA FINANCEIRO  Nível superior em Administração de Empresas, Economia, Contábeis 
(completo/cursando)  Curso Técnico em Contabilidade/Administração      Pró-ativo             Bom relacionamento 
interpessoal              Raciocínio lógico            Organizado Dinâmico Liderança Conhecimento em Projudi e 
SISJUR Conhecimento básico no pacote Office com domínio do Excell Conhecimento de rotina de Departamento 
de Pessoal (admissão, demissão, cálculo de férias) Contas a receber (emissão de nota fiscal e conhecimento 
sobre tributos) Experiência em escritório de advocacia Contas a Pagar (emissão de cheque, conciliação 
bancária, fluxo de caixa) Negociação com fornecedores ( compra de insumos para escritório) Entre outras 
funções. Regime de contratação: CLT Benefícios: Vale transporte e Vale Refeição R$15,00 Salário: R$1.500,00 
Horário: Combinar (segunda-feira a sexta-feira) Local: Centro – Curitiba  Enviar CV p/    
portoalegre.financeiro@hotmail.com Vaga adicionada em 01 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA FISCAL: Conhecimento em entrada de Notas fiscais de entrada Conhecimento em entrada de 
Conhecimento de Transporte, Conhecimento em retenção Pis-Cofins-Csll-Irrf-Iss-Inss Conhecimento em Sped 
Fiscal Conhecimento em Sped Pis e Cofins Conhecimento em apuração de ICMS, Pis/Cofins, IPI Conhecimento 
em Difal (Venda à Consumidor Final fora do Estado) Conhecimento em Substituição Tributária Perfil: 
Comprometimento, assiduidade, trabalho em equipe Formação em Ciências Contábeis Especialização e 
conhecimento em Proteus Totvs será um diferencial. Somente serão aceitos c.v com pretensão salarial. Entrar 
em contato com SUZANA. Enviar CV com pretensão salarial para rh@madeiramadeira.com.br. p/ SÃO JOSE DOS 
PINHAIS. - Vaga adicionada em 15/03/2016 

 

ANALISTA DE CONTROLADORIA SÊNIOR - 25199: Graduação em Administração ou Ciências Contábeis 
Experiência na área de controladoria. Analisar demonstrações contábeis e documentos mensais e acumulados 
com outras fontes de informações, atestando as reais consistências Elaborar planilhas e relatórios gerenciais 
Analisar resultados, administrar contratos, controlar e analisar custo. Atender a auditoria. Enviar CV para 
vagas.arau@rhcenter.com.br. Cadastrar CV no site www.rhcenter.com.br. - Vaga adicionada em 07/03/2016 

 

ANALISTA DE CUSTOS - 25200: Superior completo em Ciências Contábeis, Administração ou Economia 
Experiências com classificação contábil e fiscal de insumos e produtos Apontamentos de produção e 
acuracidade dos estoques Apuração de custos de produção e vendas Necessário experiência em industria. 
Realizar a corretas classificação das aquisições e consumos de matérias primas, materiais de embalagens, 
materiais intermediários e outros insumos de fabricação Assegurar o correto apontamento de produção, bem 
como a acuracidade dos estoques Apurar e controlar os custos de produção. Desenvolver e manter sistemas de 
apuração e controle de custos por produto Manter a escrituração dos livros de registros da produção e controle 
de estoques Atender auditorias e fiscalizações. Auxiliar demais departamentos nos controles de estoques físico 
e financeiro. . Enviar CV para vagas.arau@rhcenter.com.br. Cadastrar CV no site www.rhcenter.com.br. - Vaga 
adicionada em 07/03/2016 

 

ASSISTENTE FINANCEIRO: Atuar com contas a pagar - principal atividade - e demais rotinas financeiras. 
Trabalho de segunda a sexta das 08h00 às 18h00. Salário de R$ 1.650, 00, vale alimentação de R$ 350, 00, 
plano de saúde e odontológico após período de experiência. Local em Região central de Curitiba. Encaminhar 
currículo somente pessoas com pretensão salarial dentro do oferecido. Entrar em contato com Recursos 
Humanos. Enviar CV com pretensão salarial para holdingterceiro@gmail.com. - Vaga adicionada em 03/03/2016 

 

ANALISTA DE CUSTO: ESCOLARIDADE: superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, ou áreas 
afins. REQUISITOS: conhecimentos em avaliação de demonstrativos e indicadores financeiros, conhecimentos 
em alocação e classificação de custos, análise de movimentação de estoque, crédito de imposto e processo de 
importação em indústria e planejamento. LOCAL DE TRABALHO: São José dos Pinhais. BENEFÍCIOS: assistência 
odontológica, refeição no local e vale transporte. HORÁRIO: comercial. Entrar em contato com rh. Enviar CV 
para vagassigilosas@hotmail.com - Vaga adicionada em 02/03/2016 
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ASSISTENTE FISCAL: ESCOLARIDADE: 2º grau completo técnico ou cursando superior em Administração, 
Contabilidade, Economia, ou áreas afins. REQUISITOS: conhecimentos da legislação tributária do PR, Estadual e 
Municipal. Também é necessário saber interpretar a legislação federal, por exemplo, TIPI, importação e 
exportação e demais assuntos federais ligados a odificação e lançamento de notas fiscais de entradas, saídas e 
serviços. Controle e execução de trabalhos relacionados com a área contábil, sendo eles: registro de 
documentos, escrituração de livros fiscais, classificação de despesas, análise e reconciliação de contas. LOCAL 
DE TRABALHO: São José dos Pinhais. BENEFÍCIOS: assistência odontológica, refeição no local e vale transporte. 
HORÁRIO: comercial. Entrar em contato com rh. Enviar CV para vagassigilosas@hotmail.com - Vaga adicionada 
em 02/03/2016 

 

ANALISTA FINANCEIRO (Curitiba-PR) - Necessário Superior Completo e Inglês Fluente (imprescindível). Salário 
na faixa de 3500,00 - 4000,00 + VT + VR + Assistência Médica. Interessados encaminhar currículo para 
anacristinarh@operativa.com.br . Vaga adicionada em 31 /03/2016  No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR CONTÁBIL Atuação em Ponta Grossa Área de atuação: Contábil/Financeiro Perfil desejável: 
Graduação em Ciências Contábeis concluído ou em andamento, experiência na área. Conhecimento em 
informática, rotinas administrativas e contábeis. Boa comunicação e habilidade para trabalhar com sistemas 
operacionais (ERP). Salário: à combinar Benefícios oferecidos: Vale alimentação(mercado); Plano de saúde; 
Seguro de vida; Refeitório e alimentação na empresa; Café da tarde oferecido pela empresa; VT ou ajuda de 
custo; Cesta de natal. contato exclusivamente via email, não ligar na empresa para saber sobre a vaga. Enviar 
CV p/ monique@transprimo.com.br Vaga adicionada em 30 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

COORDENADOR DE FINANCE (v1321045) p/ CNH Industrial Formação: Graduação em Administração, 
Contabilidade ou Economia e especialização na área de Finanças; Informática: Pacote Office avançado Idiomas: 
Inglês fluente; Experiência em planejamento financeiro no segmento bancário; Conhecimentos de 
contabilidade bancária; Conhecimento de produtos financeiros e de preços; Conhecimento da regulamentação 
do Banco Central; Conhecimento da legislação fiscal; Conhecimento do risco operacional, o fluxo BNDES , 
atacado fluxo de operações, IFRS e USGAAP; Conhecimento operacional, de mercado e de risco de crédito 
experiência para metodologia de análise. Atividades: Atuação no BANCO CNH INDUSTRIAL; Coordenar todas as 
atividades de orçamento e processo de previsão para o Brasil (receita, preços, custos, originação, a 
penetração) e consolidar os relatórios de Latam; Coordenar todas as atividades de encerramento mensal: 
Coordenar, juntamente com equipe de contabilidade o resultado de gerenciamento de fechamento. 
Consolidação Latam resultado e análise vs. FCST, orçamento, PY (MTD, QTD e acumulado no ano); Preparar a 
apresentação e relatórios para a indústria, o capital social (resumo regional e pacote mensal, PD, originação, 
penetração, apoio à marca) Latam corporativa (flash Pre, flash, COO Package); Coordenar com outras áreas 
(crédito, cobrança, atacado e comercial) informações para o mês de encerramento e relatórios; Coordenar 
processo de precificação no Brasil e apoiar a definição de preços na região Latam para todos os produtos, 
equalização marca, produto, análise de viabilidade e prever tendências futuras, incluindo custo de 
financiamento por produto e atribuições relacionadas; Apoiar os departamentos comerciais e de produto em 
campanhas específicas; A CNH Industrial é líder global no setor de bens de capital, com experiência industrial 
estabelecida, uma ampla gama de produtos e presença mundial. Cada uma das marcas individuais que integram 
o Grupo é uma importante força internacional no seu setor industrial específico: Case IH, New Holland 
Agriculture e Steyr para tratores e máquinas agrícolas; Case e New Holland para equipamentos de 
terraplenagem; Iveco para veículos comerciais; Iveco Bus e Helieuz Bus para ônibus, Iveco Astra para veículos 
de construção e mineração; Magirus para veículos de combate à incêndios; Iveco Defence Vehicles para a 
defesa e proteção civil, e FPT Industrial para motores e transmissões. No Brasil conta com cerca de 10 mil 
funcionários atuando em unidades de produção localizadas em Curitiba (PR), Nova Lima (MG), Piracicaba (SP), 
Sete Lagoas (MG) e Sorocaba (SP), além de centros de pesquisa e desenvolvimento, de logística e de 
treinamentos e escritórios comerciais em todo o país. CANDIDATAR-SE A ESSA VAGA 
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https://www.vagas.com.br/vagas/v1321045/coordenador-de-finance?sthash.6HSdGLe1.mjjo Vaga adicionada 
em 22 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 ANALISTA FINANCEIRO BILÍNGUE Necessário experiência com cobrança, contas a pagar receber, conciliações, 
adiantamentos, fluxo de caixa e outras rotinas. Imprescindível possuir INGLÊS FLUENTE. Salário: 3500,00 + VT + 
VR + Assistência Médica. Oportunidade para Curitiba: Enviar CV p/ anacristinarh@operativa.com.br Vaga 
adicionada em 21 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONTROLLER LIMAGRAIN BRASIL S.A. Curitiba e Região, Descrição da vaga Deve prestar assistência ao Diretor 
Administrativo Financeiro em todas as decisões táticas e estratégicas relacionadas ao seu papel como 
Controller. Auxiliando ao Conselho de Direção a ter informações, analise de custo, rastreamento de transações, 
relatórios assim como outras análises pertinentes a sua posição. Ainda, deverá estabelecer as politicas 
financeiras da organização e supervisionar a todos que fazem algum tipo de relatório do histórico da 
organização. DESCRIÇÃO DETALHADA Guiar as decisões financeiras estabelecendo, monitorando e reforçando as 
políticas e procedimentos. Proteger os ativos por meio de controles internos e gerenciamento de informação os 
monitorando, reforçando e estabelecendo. Assegurar a confiabilidade dos documentos e apresentação de 
reportes e previsões publicados pela equipe financeira. Preparar o orçamento estabelecendo cronogramas, 
coletando, analisando e consolidando dados financeiros e por fim, recomendando planos. Assegurar o 
fechamento das contas por período em tempo hábil, com precisão. Manter o controle de financeiros dos custos 
de subsidiárias e operações internacionais da empresa. Avaliar, calcular o custo e a viabilidade de operações 
estratégicas. Atingir os objetivos orçamentários através de gastos programados, análises de variâncias e 
iniciando medidas corretivas. Informar o estado financeiro da empresa por meio da coleta, interpretação e 
reporte dos dados financeiros. Preparar relatórios especiais através da coleta, análise e resumo de informações 
e tendências. Participar da preparação de todas as rotinas de controle orçamentários, bem como na criação de 
ferramentas de controles orçamentários. Ser responsável pelos relatórios ao Grupo Limagrain, tais como 
reportes mensais de análises (flash), reportes e análises de orçamento e forecasts em inglês e/ou francês. 
Completar requisitos operacionais através do agendamento e apontamento de colaboradores. Acompanhando os 
resultados do time financeiro. Protege as operações, pois guarda informações financeiras e planos 
confidenciais. Competências e experiência desejadas EDUCAÇÃO E EXPERIÊNCIA: Graduação e pós-graduação na 
área financeira. 3 a 5 anos de experiência em posição similar. Fluência em inglês ou Francês. COMPETÊNCIAS 
Pró atividade; Planejamento e Organização; Habilidades Analíticas; Comunicação; Atenção ao detalhe. 
Candidatar-se em https://www.linkedin.com/jobs2/view/113015784?trk=job_view_browse_map  Vaga 
adicionada em 18 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE CRÉDITO (CIC) VAGA Nº 25226 ESCOLARIDADE: Superior Completo Administração, Economia ou 
Ciências Contábeis. . REQUISITOS: Conhecimento em toda a rotina de Crédito, responsável por treinamentos de 
assistentes e auxiliares, bem como a coordenação de suas rotinas. Negociações junto aos clientes, redução de 
inadimplência, atendimento à clientes e acompanhamento do cumprimento de seus contratos, noções de 
contas a pagar/receber e faturamento. Habilidade e desembaraço para a solução de questões diversas. 
BENEFÍCIOS: Vale Transporte, Refeição no Local, Plano de Saúde e Seguro de Vida. HORÁRIO: Horário 
Comercial Enviar CV p/ p/ relacionamento.ctba01@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE CONTÁBIL Principais Atividades: Atuar com rotinas da área Contábil e Fiscal, entre elas: 
escrituração fiscal, apuração de impostos, conciliação contábil, preparação e envio de informações ao fisco 
(SPED, DIPJ, DCTF, etc), dentre outras rotinas pertinentes à área. Desejável: Experiência na área de escrita 
fiscal e contábil. Formação: Ensino Superior completo ou cursando em Ciências Contábeis e/ou Técnico em 
Contabilidade. Enviar cv para gestao@officernet.com.br Não serão avaliados CV’s para outras funções. Vaga 
adicionada em 16 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 
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ASSISTENTE CONTÁBIL Principais Atividades: Atuar com rotinas da área Contábil e Fiscal, entre elas: 
escrituração fiscal, apuração de impostos, conciliação contábil, preparação e envio de informações ao fisco 
(SPED, DIPJ, DCTF, etc), dentre outras rotinas pertinentes à área. Desejável: Experiência na área de escrita 
fiscal e contábil. Formação: Ensino Superior completo ou cursando em Ciências Contábeis e/ou Técnico em 
Contabilidade. Enviar cv para gestao@officernet.com.br Vaga adicionada em 14 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

COMPENSATION & BENEFITS SPECIALIST LATAM Groupe Renault José dos Pinhais Descrição da vaga Irá atuar 
na área de Compensation & Benefits Specialist LATAM. Competências e experiência desejadas Labor Cost / 
Controle de Headcount Programas de Remuneração Variável Job Evaluation – metodologia Hay Consolidação de 
Indicadores de C&B Mobilidade Global – Expatriados Idiomas: Inglês – Fluente Espanhol – diferencial Candidatar-
se em https://www.linkedin.com/jobs2/view/108958712?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jobs 

Vaga adicionada em 10 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

COMUNICAÇÃO  
  

TELEMARKETING/TELEATENDENTE 
TELEVENDAS Com salário e horário de trabalho à combinar. Para ambos os sexos. Para trabalhar na Livrarias 
Curitiba. Desejável ensino superior cursando ou completo. Para atuar com venda de produtos no atacado. 
Prospecção de clientes, manutenção de carteira, vendas por telefone (livros e produtos de papelaria). 
Interessados devem Enviar CV p/ recrutamento@livrariascuritiba.com.br Vaga adicionada em 16 /03/2016 No e-
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

OPERADOR DE CALL CENTER BILÍNGUE SOFTMARKETING – – Curitiba PR 20 vagas Requisitos Maiores de 18 anos 
Ensino médio cursando ou completo Informática Básica Benefícios Salario Fixo + comissão ou bonificação +VT 
+VR +Plano de Saúde +Plano odontológico +Auxilio Creche ou Babá (filhos ate 24 meses) +Auxilio Família 
+Convenio SESC +Convenio com Faculdades e cursos Outras informações Local de trabalho Curitiba/Portão 
Escala 6×1 com folgas ou DOMINGO ou SABADO Ter Disponibilidade de horário Maiores informações somente na 
entrevista comparecer de segunda à sexta-feira as 09:00 AM ou as 14:00PM Munidos de currículo, carteira de 
trabalho e caneta SOFTMARKETING R: João Bettega 736 – Portão – Ao Lado do SESC Vaga adicionada em 14 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MARKETING 
ASSISTENTE DE MARKETING (ARAUCÁRIA): ESCOLARIDADE: Ens. Superior Completo em Administração com 
Ênfase em Marketing ou áreas correlatas. REQUISITOS: Experiência com marketing, campanhas publicitárias, 
ações de marketing. Desejável noções de InDesign e Photoshop. BENEFÍCIOS: Vale Transporte, Refeição no 
local, Vale Alimentação, Seguro de vida, Assistência Médica, Assistência Odontológica, PPR. HORÁRIO: 08:00 às 
17:30 de segunda a sexta-feira, disponibilidade para eventuais viagens. Entrar em contato com Cinthia. Enviar 
CV para relacionamento.ctba02@rhcenter.com.br. - Vaga adicionada em 15/03/2016 

 

ASSISTENTE DE MARKETING (TEMPORÁRIO) Atividades:  Planejamento e execução de eventos/ações com o 
trade de comunicação Planejamento e execução de campanhas institucionais Ações de endomarketing Apoio no 
desenvolvimento das estratégias de comunicação com os diversos públicos Elaboração de relatórios Gestão de 
Mailing Contato com fornecedores Requisitos: Graduação completa ou cursando Publicidade e Propaganda ou 
Marketing Organização, concentração, pró-atividade e boa comunicação. Enviar CV c/ pretensão salarial p/  
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anna.caroline@redemassa.com.br, Vaga adicionada em 01 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE MARKETING SR – BUSINESS INTELLIGENCE vaga v1296990 ATIVIDADES: Desenvolver e entregar , 
dashboards, relatórios e análises de desempenho com objetivo de facilitar a mensuração de resultados e a 
tomada de decisões. Desenvolvimento de relatórios personalizados e dashboards. Gerar análise de KPIs internos 
e desempenho geral web site. Facilitação da implementação técnica das ferramentas usadas pela equipe de BI 
em conjunto com a equipe DEV (google analytics, tag manager, snipts, etc). Planejamento e facilitação de 
testes AB em conjunto com as equipes de UX, Marketing e Desenvolvimento. REQUISITOS: Superior Completo. 
Pacote office avançado. Candidate-se em https://site.vagas.com.br/VagasDe1Empr.asp?t=349 vaga v1296990 
Vaga adicionada em 17 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ATENDENTES 

AGENTE FUNERÁRIO/ATENDENTE DE PLANO: 3 Vagas - 3 Vagas - F/M . Ensino Médio completo. CNH com 
experiencia em direção . Atribuições: Realizará atendimento as famílias enlutadas, acompanhando todo o 
processo de funeral e sepultamento , entre outras atividades pertinentes a função. Boa comunicação . Atuará 
no bairro São Francisco. Disponibilidade total horário para trabalhar plantões 12/36. Salario compatível + 
VR+VT + Plano de Saúde. Entrar em contato com Claudio. Enviar CV para claudio@unilutus.com.br. Comparecer 
no endereço: RUA DESEMBARGADOR BENVINDO VALENTE, 348. - Vaga adicionada em 29/03/2016 

 

TI/ INFORMÁTICA 
ANALISTA DE SISTEMAS: Superior completo na área de Sistemas Especializações em Automação industrial Inglês 

avançado Conhecimento avançado em sistema ERP Datasul TOTVS 12 nas áreas especificas de Produção e 

Manutenção Industrial. Desenvolvimento e manutenção de programas e rotinas em linguagem de programação 

PROGRESS. Conhecimentos técnicos em Automação Industrial com leitura de dados em PLC´s e armazenamento 

em banco de dados estruturado. Configuração, desenvolvimento e execução de aplicativos em plataforma 

móvel de coletores de dados para a área industrial de Produção e Manutenção. Desenvolvimento de visões 

gerencias, gestão a vista e de tomada de decisões na ferramenta de BI - Tableau. Desenvolvimento e 

manutenção de programas e rotinas em linguagem de banco de dados SQL. Uso de ferramentas de gestão de 

projetos como MSProject e ferramentas de Office Microsoft. Enviar CV com pretensão salarial para 

rh@berneck.com.br. Cadastrar CV no site www.berneck.com.br. Comparecer no endereço: Araucaria-PR. - 

Vaga adicionada em 01/04/2016 

 

AUXILIAR LOGISTICA: Auxiliar em contas a pagar e receber, despacho e envio de mercadoria, entrada e saída 
de nf. Ajudar na área comercial - e ter noção PHP e HTML. Enviar CV para fisiobras@fisiobras.com.br. Cadastrar 
CV no site www.fisiobras.com.br. - Vaga adicionada em 30/03/2016 

 

SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA: Prestar suporte técnico em informática para usuários internos, 
instalação de softwares, formatações, manutenção em computadores, gerenciamento do servidor de dados e 
suporte ao sistema CRM, suporte técnico online para softwares e impressoras gráficas para clientes finais. Pré 
requisitos: • Experiência em informática, manutenção de computadores, configuração de servidor Windows, 
configuração de internet, sistemas de gestão, e capacidade e interesse de aprendizado para receber 
treinamento específico em impressoras / plotters de grandes formatos, a fim de prestar suporte técnico online. 
Pede-se ensino Superior cursando ou Técnico completo. Conhecimentos em informática, Windows servidor e 
eletrônica básica - desejável Trabalho em horário comercial, de segunda a sexta. Salário de R$1.400,00 a 
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R$1.600,00 (De acordo com a experiência) + V.T. + V.R. Enviar CV com pretensão salarial para 
rh@megagraphic.com.br. Cadastrar CV no site www.megagraphic.com.br. - Vaga adicionada em 28/03/2016 

 

ANALISTA DE SISTEMAS SÊNIOR - 25100: Superior Completo ou Cursando Engenharia da Informação, 
Tecnologia da Informação Necessário conhecimentos em Delphi e SQL - SERVER, Visual Basic, Excel avançado, 
Business Inteligence, XML, sistemas de manufatura e implantação de ERP e informática (Word, Excel, 
Powerpoint, Internet). Experiência na administração de recursos financeiro e orçamentários Gerenciamento de 
recursos tecnológicos, administrarção de sistemas, processos, organizações e métodos, analizar a empresa no 
contexto interno e externo Identificar oportunidades e problemas, apresentar propostas de programas e 
projetos, avaliar viabilidade de projetos, dimensionar amplitude dos programas e projetos Levantar dados e 
análises do sistema administrativo, elaborar, descrever métodos e rotinas das suas áreas e analisar os 
indicadores, elaborar relatórios gerenciais, apresentar alternativas. Enviar CV com pretensão salarial para 
vagas.arau@rhcenter.com.br. Cadastrar CV no site www.rhcenter.com.br. - Vaga adicionada em 22/02/2016 

 

ANALISTA DE CONTRATOS SR São Jose dos Pinhais/PR Atuar com análise de riscos e gestão de relação com 
fornecedores. Desejável experiência na gestão de contratos de TI. Requisitos. Superior completo em 
Administração TI será considerado como diferencial especialização em Direito. Espanhol e ingels fluentes, 
desejável frances. Enviar CV p/ rh-pr@cinq.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

ANALISTA DE INFRAESTRUTURA: Industria localizada em Araucária, próximo ao CIC/Curitiba contrata: Analista 
de Infraestrutura. Será responsável pela área de infraestrutura das unidades, prestando suporte aos ambientes 
de CPDs e ao conjunto de serviços de TI, em geral sediados em qualquer dos site da empresa. Tecnologias / 
Skill: (nível de conhecimento necessário: planejamento de sua seleção, implantação e uso) Tecnologias de Rede 
Microsoft Suporte à infra estrutura de servidores Windows Server 2003,2008,2008R2, 2012R2 Microsoft HyperV 
(clusterização, recovery, etc) Backup BACKUP EXEC Microsoft Exchange server 2010 e 2013 Microsoft SQL 
Service 2000,2005 2 2012 Terminal Services/Remote Desktop Services Solução de segurança PFSense (sob 
CentOS) ITIL e COBIT Solução Instant Messaging – Open Fire (sob CentOS) Conhecimento em Redes, 
Infraestrutura e afins Com experiência ambientes diversos (principalmente datacenter) e participação da 
estruturação e operação Experiencia em disaster/recovery de serviços e servidores Já deve ter sido envolvido 
diretamente e com responsabilidade na definição, especificação e implantação de infraestrutura de servidores 
e serviços e da rede Salário: a combinar Pacote de Benefícios: Vale Mercado (R$300) + Vale Transporte + Plano 
de Saúde Amil + Assistência Odontológica + Alimentação no Refeitório Terceirizado da Empresa + Participação 
de Resultados + Estacionamento próprio. Entrar em contato com Confidencial. Enviar CV com pretensão salarial 
para araucaria.vaga@gmail.com. Vaga adicionada em 17/03/2016 

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA – 25241 ESCOLARIDADE: Ensino técnico. REQUISITOS: Necessária experiência. 
Trabalhará com serviços de recuperação de dados, montagem e desmontagem de computadores, entre outras 
atividades pertinentes a função. BAIRRO: Bigorrilho. Salário R$1.500,00. BENEFÍCIOS: Vale transporte, vale 
refeição R$300 e após os três meses plano de saúde. HORÁRIO: 08h30 as 18h de Seg. a Sexta-feira. Enviar CV p/ 
: vagas.ctba@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br  

 

AUXILIAR DE SUPORTE DE INFORMÁTICA Suas tarefas: Instalar, configurar e realizar upgrade de Softwares 
conforme documentação, instrução, ou treinamento padrão; Resolver problemas de Software padrões de 
mercado e específicos Bosch conforme estabelecido em procedimento; Diagnosticar problemas de Hardware 
Instalar e substituir computadores, componentes e acessórios de Hardware; Transportar computadores para 
manutenção, desativação ou nova instalação dentro da localidade Bosch; Encaminhar Hardware às empresas 
prestadoras de assistência técnica e acompanhar a resolução do problema e solicitar a emissão de NF para 
transporte quando for necessário reparo externo; Desativar equipamentos antigos ou defeituosos; Manter 
atualizado cadastro de hardwares no sistema; Tratar as reclamações vindas via sistema referente a chamados 
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fechados ou pendentes no grupo de atendimento sob a responsabilidade do 2º nível. Documentar qualquer novo 
procedimento e solução de problemas identificados durante os atendimentos. Seu perfil: Ensino Médio 
Completo ou desejável curso técnico completo ou superior cursando ou completo na área de informática; 
Necessário conhecimento de ferramentas de Microsoft de mercado (office, Windows), noções de hardware, 
software, redes. Cadastrar CV em : http://www.vagas.com.br/v1325912 Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

  

SUPPORT ENG Microsoft Curitiba, Descrição da vaga Support Engineer Customer Service and Support Latin 
America Are you interested in helping customers to solve the most complex challenges in Microsoft technology? 
No two days are the same in Customer Service and Support at Microsoft. We engage in challenging and complex 
problems to solve, we constantly pick each other’s brains and our minds are always abuzz with ideas for 
helping our customers make the most of Microsoft products. Our team is geographically distributed, we speak 
many languages and we come from a variety of cultural backgrounds. We are expanding and we are looking for 
talented people with a passion for complex problem solving and commitment to customer happiness. Besides 
technical talent, we also look for engineers with a “run to the fire” behavior people who thrive under difficult 
and challenging circumstances, who love to get involved in cases to help and learn at the same time. If you 
love to be continuously learning something new, and it makes your day when customers and colleagues thank 
you for your help, this may be THE career opportunity for you. Our culture is built around 5 attributes that 
drive our every decision, and our every action. 1. Customer Obsession we exist for and because of the 
customer. We need people who share that passion and constant drive to make our customer’s experiences 
easy, insightful and trusted every single time without exception. 2. Continuous learning Mindset we value all 
perspectives and reward individuals that poke at the edges of what they know to be true. We are seeking 
people that think differently and are biased toward action to accomplish great things. 3. Diverse & Inclusive we 
enable people who bring a contemporary view to shape our internal teams, and encourage new hires to feel 
included. 4. One Microsoft we need to collaborate and learn to value the work of others, be willing to take 
their learnings and add them to our own to make a better outcome for our customers. 5. Making a difference 
drive impact by looking for ways to continually improve your day to day responsibilities and the connections 
between your work and others Role Description You will be accountable for providing an outstanding technical 
support experience to our business customers. From problem identification to full resolution, you will work 
with customers over the phone and Web. Your main focus is to support Windows Servers and Clients in 
Enterprise environments all supported versions, complex deployments (5000+ users; typically, hundreds of 
servers). When needed, you will transfer your cases to your colleagues or involve subject matter experts, or 
escalate to Product Engineering or Management. Your day to day job will be about providing both technical 
expertise (either on your own or by involving your colleagues) and being an excellent communicator and a 
service oriented professional. You will be given the opportunity to become a subject matter expert in one of 
more areas and receive guidance and mentorship from your colleagues. Every day you will have to make 
judgment calls regarding your workload, how to prioritize it, how to maximize your effectiveness, how to set 
time aside to learn about our new products and technologies and evolve as a pro fessional.You will also 
participate in various training sessions, and internal technical events as they become available. Required 
Qualifications Include: Technical proficiency in and learning attitude toward Windows Servers and Clients. 
Knowledge of and/or experience with Microsoft Azure is a plus. Customer service skills, team work, problem-
solving skills, capacity to deal with difficult customers and ability to thrive in ambiguity. Proven ability to work 
virtually. Communication Skills Spoken and written English and Brazilian Portuguese (including technical 
writing) *Trilingual candidates fluency in Spanish, Brazilian Portuguese and English are highly desirable. 
Education: Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, Math, or equivalent’s experience. Location: 
Brazil (non-location specific) * This position will require you to work a rotational On-Call schedule, evenings 
and weekends shifts. Please note that shifts might change according to business needs. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/114121165?trk=jobs_biz_prem_srch Vaga adicionada em 22 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONSULTOR SAP FI SÊNIOR Pelissari Gestão e Tecnologia Curitiba-PR Descrição da vaga Buscamos um 
profissional com 6 ou mais anos de experiência em FI, tendo atuado em pelo menos em 2 projetos de 
implementação. Dentro do conhecimento técnico buscamos conhecimentos consolidados (conceitos e aplicação 
prática dentro do sistema) na área de FI-AA (Ativos Imobilizados) e FSCM (Crédito). Desejável: Conhecimentos 
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de TRM e LP Conhecimentos em ferramentas de Consolidação e Planejamento Competências e Habilidades: 
Capacidade de análise e síntese, estruturação e execução de cenários de testes Alta capacidade de resolução 
de problemas e visão do todo Dinamismo e pró-atividade Informações Contratuais: Contratação no regime CLT 
Remuneração variável, de acordo com avaliação técnica Horário flexível, 44h semanais Base em Curitiba – PR 
ou Joinville – SC Benefícios: Vale Alimentação e Refeição (totalizando R$ 700) Plano de Saúde (Unimed) Plano 
Odontológico (Dental Uni) Cartão Farmácia (até R$ 140 de reembolso/mês) Seguro de Vida previdência Privada 
Reembolsos de mensalidades de cursos de pós-graduação e línguas (de acordo com Política de Educação 
Corportiva) Candidatar-se em https://www.linkedin.com/jobs2/view/114117363?trk=rj_jshp&refId=a99ffdd6-
2573-473c-b98c-4628b676c6b7 Vaga adicionada em 21 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

  

ESPECIALISTA/ANALISTA DE INFRAESTRUTURA SR Industria localizada em Araucária, próximo ao CIC/Curitiba 
contrata: Analista de Infraestrutura. Será responsável pela área de infraestrutura das unidades, prestando 
suporte aos ambientes de CPDs e ao conjunto de serviços de TI, em geral sediados em qualquer dos site da 
empresa. Tecnologias / Skill: (nível de conhecimento necessário: planejamento de sua seleção, implantação e 
uso) Tecnologias de Rede Microsoft; Suporte à infra estrutura de servidores; Windows Server 2003,2008,2008R2, 
2012R2; Microsoft HyperV (clusterização, recovery, etc); Backup BACKUP EXEC; Microsoft Exchange server 2010 
e 2013; Microsoft SQL Service 2000,2005 2 2012; Terminal Services/Remote Desktop Services; Solução de 
segurança PFSense (sob CentOS); ITIL e COBIT; Solução Instant Messaging – Open Fire (sob CentOS); 
Conhecimento em Redes, Infraestrutura e afins Com experiência ambientes diversos (principalmente 
datacenter) e participação da estruturação e operação; Experiencia em disaster/recovery de serviços e 
servidores Já deve ter sido envolvido diretamente e com responsabilidade na definição, especificação e 
implantação de infraestrutura de servidores e serviços e da rede; Salário: a combinar Pacote de Benefícios: 
Vale Mercado + Vale Transporte + Plano de Saúde Amil + Assistência Odontológica + Alimentação no Refeitório 
Terceirizado da Empresa + Participação de Resultados + Estacionamento próprio Enviar CV p/ : 
recursoshumanos.industrial01@gmail.com Vaga adicionada em 21 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

DESENVOLVEDOR FRONT-END CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: HTML – CSS – Bootstrap – Photoshop Joomla! – 
Inglês Conhecimentos de configuração básica de servidor via Cpanel e Google Apps será considerado um 
diferencial. PRINCIPAIS ATIVIDADES: Programar sites utilizando Joomla! e lojas virtuais utilizando OpenCart; 
Fazer manutenções em sites e lojas já existentes; Prestar suporte e retirar dúvidas de clientes; Preparar 
publicação de sites no servidor; Gerenciar backups e atualizações em sites. CONTRATO: Oferecemos: 
Contratação CLT, Salário a combinar, VT, VR, Plano de saúde (após 6 meses), Carga horária: 2ª a 6ª feira, das 
8h às 18h. Somente currículos dentro do perfil desejado serão analisados. Enviar CV p/ 
consultoria@vivacitas.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

DESENVOLVEDOR JAVA (FRONT-END) Estamos contratando profissional de TI para atuar na área de 
desenvolvimento Java. Principais atividades: – Programação do software; – Escrita de testes unitários. 
Requisitos: – Graduação em sistemas de informação, engenharia da computação, ciências da computação (com 
flexibilidade para outros cursos, caso a experiência prévia justifique) – Inglês intermediário – Experiência de 2 
anos com desenvolvimento front-end – Ter conhecimento avançado em Javascript e HTML5 Diferencial: 
Conhecimentos em JQuery, AngularJS. Salário: à combinar Benefícios: Plano de saúde, odontológico, VT, VR e 
seguro de vida. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@sinax.com.br, Vaga adicionada em 16 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 
ANALISTA DE SUPORTE NÍVEL II com vivência em soluções de frente de loja e retaguarda, o candidato deverá 
estar cursando o nível superior em TI e ou relacionadas com inglês avançado, além de ter conhecimento em; 
Windows, Redes, Camadas 2 e 3, DHCP, DNS, SNMP e em sistemas de Ponto de Venda como LS Retail, Linx ou 
Zanthus. As vagas são para RJ e Curitiba e o candidato deve ter disponibilidade para viagens frequentes para 
outros estados. Espanhol e experiência em treinamento será um plus. Peço que enviem os cvs com pretensão 
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salarial e disponibilidade para recrutamento@dfabrasil.com.br. Vaga adicionada em 16 /03/2016 No e-mail e 
na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

DESENVOLVEDOR .NET / SAP BUSINESS ONE Formação: Desejável formação na area de TI; Atividades: 
Desenvolver/programar na linguagem VB.Net ou C# para o ERP Business One. Requisitos: Experiência com 
Desenvolvimento nas Linguagem VB.NET ou C#; Experiência em Banco de Dados SQL Server; Necessário 
conhecimentos em instalação de pacotes “Add-on” no sistema Business One; E conhecimentos em integração 
via Web Services. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ jobs.br@pantheon-inc.com Vaga adicionada em 16 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

AUXILIAR DE TI Para o bairro Mossunguê. De segunda à sexta das 08h00 as 18h00. Salário de R$ 1893,00 + 
Seguro de vida + VA. Suporte aos usuários da rede de computadores, envolvendo a montagem, reparos e 
configurações de equipamentos e na utilização do hardware e software, treinamento aos usuários nos 
aplicativos disponíveis. É essencial que seja graduado ou cursando áreas afins, que possua conhecimentos 
técnicos. Com experiência. Conhecimento em lógica de programação e Delphi será um diferencial. Enviar CV p/ 
rh@girabrasil.com.br Vaga adicionada em 16 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE TI Vagas em Curitiba – Curitiba, Paraná, Brasil Descrição da Vaga Para o bairro Mossunguê. De 
segunda à sexta das 08h00 as 18h00. Salário de R$ 1893,00 + Seguro de vida + VA. Suporte aos usuários da rede 
de computadores, envolvendo a montagem, reparos e configurações de equipamentos e na utilização do 
hardware e software, treinamento aos usuários nos aplicativos disponíveis. É essencial que seja graduado ou 
cursando áreas afins, que possua conhecimentos técnicos. Com experiência. Conhecimento em lógica de 
programação e Delphi será um diferencial. Envie seu currículo pararh@girabrasil.com.br Vaga adicionada em 14 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

DESENVOLVEDOR .NET / SAP BUSINESS ONE Pantheon Tecnologias do Brasil Ltda Formação: Desejável 
formação na area de TI; Atividades: Desenvolver/programar na linguagem VB.Net ou C# para o ERP Business 
One. Requisitos: Experiência com Desenvolvimento nas Linguagem VB.NET ou C#; Experiência em Banco de 
Dados SQL Server; Necessário conhecimentos em instalação de pacotes “Add-on” no sistema Business One; E 
conhecimentos em integração via Web Services. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ jobs.br@pantheon-inc.com 
Vaga adicionada em 13 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

  

ANALISTA DE AMBIENTES Escolaridade: Formação superior completa Experiência Exigida: Conhecimento em 
Quality Center, VB Script, SQL e Oracle. Atividades: Garantir o perfeito funcionamento do ambiente de testes 
da empresa, efetuando controle de defeitos e análise dos mesmos. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PROJETOS Escolaridade: Formação superior completa Experiência Exigida: Controle de Custos 
Imobilizados e não Imobilizados (Principal Função); Cálculo e controle de custos de projeto envolvendo Capex e 
Opex; Gestão de riscos, ações e pendências de projetos de TI; Orientação aos projetos sobre processos, 
procedimentos e ferramentas utilizadas pela área de TI, abrangendo formato de gestão de projetos nas 
metodologias ágeis e tradicional; Validação de custos, tempo e escopo dos projetos; Elaboração e 
acompanhamento de cronogramas; Elaboração de reports executivos; Gestão de versionamentos e controle do 
armazenamento de artefatos de projetos. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga 
adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 
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ANALISTA FUNCIONAL Escolaridade: Formação superior completa Experiência Exigida: Levantamento de 
requisitos, mapeamento e modelagem de processos, documentação, especificação, regras de negócios (casos 
de uso). Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No 
e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 ANALISTA DE SISTEMAS DYNAMICS AX Escolaridade: Formação superior completa Experiência Exigida: Sólida 
experiência na implantação, customização, migração e configuração do sistema Dynamics AX; Experiência com 
desenvolvimento em X++; Conhecimento nos módulos do Sistema Dynamics AX (Financeiro / Logística e 
Compras) Experiência com Metodologias Ágeis. Atividades: Responsável pela implantação, manutenção e 
desenvolvimento de novas rotinas para o sistema Dynamics AX; Atuará como facilitador entre área de Negócios 
e TI da empresa Fará análise de necessidades dos usuários do Dynamics AX, resolução de problemas e propostas 
de melhorias. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 
No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONSULTOR ORACLE PEOPLESOFT FOR HIGH EDUCATION Escolaridade: Formação superior completa 
Experiência Exigida: Atuará como consultor dando suporte ao time de Desenvolvimento PeopleSoft; Necessária 
experiência com implantação do módulo, configuração e migração de dados em PeopleSoft Campus Solutions; 
Atuará com implementação do sistema em cliente de grande porte. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

DESENVOLVEDOR .NET Escolaridade: Formação superior completa Experiência Exigida: Experiência na 
plataforma Microsoft .NET – C# / ASP.NET / MVC; Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

DESENVOLVEDOR .NET Escolaridade: Formação superior completa Experiência Exigida: Desenvolvedor ASP.NET 
C#; Entitiy Framework Conhecimentos avançados em MVC. Conhecimentos básicos em Bootstrap; Enviar CV c/ 
pretensão salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

DESENVOLVEDOR .NET Escolaridade: Ensino superior completo na área de TI. Experiência Exigida: 
Conhecimento em C#, ASP.net, Visual Studio, Test Manager e SQL. Atividades: Codificar e testar programas de 
computador, baseando-se nas definições fornecidas pela análise e arquitetura de sistemas, segundo os padrões 
e plataforma estabelecidos pelo cliente; Realizar testes unitários, integrados e execução de casos de testes; 
Elaborar diagramas UML; Fornecer apoio ao desenvolvimento e implantação de softwares. Enviar CV c/ 
pretensão salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

GESTOR OIM Escolaridade: Formação superior completa Experiência Exigida Conhecimentos nos seguintes 
produtos Oracle: Oracle Weblogic Server; Oracle Webcenter Portal 11g; Oracle Webcenter Content 11g; Oracle 
ADF; Oracle Application Server; Oracle BPM; Oracle Enterprise Gateway (OEG); Oracle Identity Manager (OIM) 
Oracle idm. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 
No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

COMÉRCIO EXTERIOR  
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LOGÍSTICA/ESTOQUE/EXPEDIÇÃO 
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS - 25272: Superior Completo em Logística, Administração ou 
Engenharias Experiência com supervisão de operações logísticas e gestão de pessoas Garantir a segurança da 
área, orientando equipe, motoristas e terceiros seguindo os procedimentos da empresa Acompanhar o processo 
de carregamento granel e paletizado, mantendo-o rápido e produtivo Identificar possíveis desvios de itens e 
quantidades carregadas garantindo a precisão do processo e tomando ações corretivas, quando necessário 
Garantir a organização de área de reforma e estocagem de pallets Supervisionar as atividades dos funcionários 
e terceiros. Enviar CV para vagas.arau@rhcenter.com.br. Cadastrar CV no site www.rhcenter.com.br. - Vaga 
adicionada em 01/04/2016 

 

SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO: Controle de estoque realização de inventários Controle de entrada e saída de 
nota fiscal lançamento de pedidos mensais controle de distribuição de materiais com rota estadual liderança de 
equipe de almoxarifado. Formação em Logística, conhecimento em excel intermediário, conhecimento em 
produtos e equipamentos de limpeza será diferencial. Enviar CV com pretensão salarial para 
servicoscomercial390@gmail.com. Cadastrar CV no site servicoscomercial390@gmail.com. - Vaga adicionada em 
07/03/2016 

 

ANALISTA DE PCP - 25104: Superior Completo ou Cursando Engenharia da Produção, Gestão da Produção, 
Administração ou Afins Necessário experiência com planejamento e programação de produção. Necessário Excel 
Avançado e Inglês/Espanhol Intermediário. Planejamento e programação de produção Controle de estoques de 
matéria prima Controle de pedidos e entregas a clientes Administrar recursos financeiros e orçamentarios. 
Gerir recursos tecnológicos. Enviar CV com pretensão salarial para vagas.arau@rhcenter.com.br. Cadastrar CV 
no site www.rhcenter.com.br. - Vaga adicionada em 22/02/2016 

  

CONFERENTE DE CARGAS JR Necessário ensino médio completo, disponibilidade de horários, experiência com 
conferências de mercadorias em armazém. Enviar CV p/ rh01@tecadi.com.br Vaga adicionada em 28 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ENCARREGADO DE DISTRIBUIÇÃO: A Coca-Cola FEMSA é a segunda maior fabricante de produtos Coca-Cola do 
mundo e a maior da América Latina. A empresa atende aproximadamente 180 milhões de habitantes e distribui 
os produtos Coca-Cola em 10 países. Estamos procurando profissionais para fazerem parte do nosso time 
vencedor! Pré-requisitos: -Ensino Superior Completo (ou 6 meses para se formar) -Conhecimento em Office 
(Excel e Powerpoint) intermediário Principais atividades: -Conhecimento dos processos logísticos de 
distribuição. -Gestão de equipe de motoristas de caminhão e ajudantes. -Acompanhamento da produtividade e 
cumprimento de metas. -Condução de reuniões. -Participação em entrevistas de contratação. -Visitas em 
clientes. Entrar em contato com Carla. Enviar CV para carla.calixto@kof.com.mx. - Vaga adicionada em 
25/02/2016 

 

ANALISTA MELHORIA LOGÍSTICA PL Grupo Boticário São José dos Pinhais Descrição da vaga Atuar em Melhoria 
Contínua identificando e diagnosticando o problema e em seguida elaborar proposta e implementar a solução; 
Aplicar adequadamente as ferramentas e metodologias de melhoria e promover sua utilização; Medir os ganhos 
obtidos e manter o painel de oportunidades de melhoria atualizado; Promover o reporte e comunicação 
adequada de todas iniciativas em curso. Competências e experiência desejadas Graduação em Tecnólogo em 
Logística Empresarial ou Bacharelado em Administração/ Economia e ou Contabilidade, Engenharias; Desejável 
pós graduação em Produção, Logística ou Melhoria Contínua; Conhecimento da área de Logística e da diretoria 
de Supply Chain; Experiência na operação logística (abastecimento de fábricas, armazenagem e/ou operação 
de CDs; Experiência na definição e controle de indicadores de performance da operação; Sólidos conhecimentos 
em metodologias e ferramentas de melhoria contínua (DMAIC, Kaizen, PDCA, 6sigma); Desejável certificação 
Green/Black Belt; Inglês intermediário; Domínio no pacote Office e dos módulos do Sistema Corporativo de sua 
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área de atuação; Conhecimentos em MS Project; Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/113082401?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 23 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

  

ASSISTENTE DE LOGISTICA Atividades: Atender motoristas e clientes afim de solucionar ocorrências do 
transporte. Atuar com controle de planilhas de combustível, planilhas de rotas e demais atividades do setor. 
Realizar rastreamento de mercadorias, elaboração de rotas, dentre outras. Realizar lançamento de notas 
fiscais no sistema e entrada e saída de materiais, monitorar entregas aos clientes e controlar abastecimento do 
estoque. Ensino superior cursando em logística. Preferencialmente oriundo de Industria Salário: a combinar 
Pacote de Benefícios: Vale Mercado + Vale Transporte + Plano de Saúde Amil + Assistência Odontológica + 
Alimentação no Refeitório Terceirizado da Empresa + Participação de Resultados + Estacionamento próprio 
Enviar CV p/ recursoshumanos.industrial01@gmail.com Vaga adicionada em 21 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ENGENHARIA 
ENGENHEIRO CIVIL: Atividades: Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, 
realizando levantamentos técnicos, com a metodologia de execução. Revisar e aprovar projetos, com 
especificação de equipamentos, materiais e serviços. Realizar levantamento de custo da obra, compor custos 
unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, apropriar custos específicos e gerais da obra. 
Controlar cronograma físico e financeiro da obra, acompanhando e fiscalizando obras, segurança e aspectos 
ambientais. Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados técnicos 
e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção. Controlar a 
qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e locais para instalação de 
instrumentos de controle de qualidade. Elaborar normas e documentação técnica, procedimentos e 
especificações técnicas, normas de avaliação de desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de 
campo e de laboratório. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Trabalhar segundo 
normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Liderar equipe e 
distribuir tarefas para a mesma. Disponibilidade para trabalhar em Curitiba e Região Metropolitana. Salário: 
Negociável. Entrar em contato com rh. Enviar CV com pretensão salarial para vagasrh2016r@gmail.com. - Vaga 
adicionada em 24/03/2016 

 

ENGENHEIRO MECÂNICO: ESCOLARIDADE: superior completo em Engenharia Mecânica. REQUISITOS: 
conhecimentos em produção de manufaturas LEAN e SEIS SIGMA, irá desenvolver e projetar a produção de 
máquinas e ferramentas específicas da indústria, bem como selecionar e dimensionar a matéria-prima, 
providenciar moldes das peças que serão fabricadas, criar protótipos e testar os produtos obtidos. LOCAL DE 
TRABALHO: São José dos Pinhais. BENEFÍCIOS: assistência odontológica, refeição no local e vale transporte. 
HORÁRIO: comercial. Entrar em contato com rh. Enviar CV para vagassigilosas@hotmail.com. - Vaga adicionada 
em 02/03/2016 

 

ENGENHEIRO CIVIL LÍDER DE FILIAL JÚNIOR/PLENO Votorantim Cimentos Paraná (Com mobilidade) Descrição 
da vaga Responsável pela gestão de uma filial de concreto, com os desafios inerentes a uma operação que 
envolve produção, controle de materiais, gestão de equipe, acompanhamento da manutenção da frota, e 
atuando diretamente junto a clientes e obras para garantir a entrega e qualidade do concreto produzido; 
Gestão da equipe de operação da filial; Análise e acompanhamento dos indicadores de desempenho 
(Financeiros, Comerciais, Técnicos, Operacionais, etc); Acompanhamento e controle de estoque; Visita a 
clientes; Acompanhamento e controle da programação de concreto; Monitorar e acompanhar a manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos e veículos Competências e experiência desejadas Requisitos: 
Experiência em gerenciamento de produção e gestão de equipe em usinas ou canteiros de concreto, usinas de 
britagem ou usinas de asfalto. Formação: Superior completo em Engenharia Civil, Engenharia Produção. 
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Observação: Anexar o CV na aplicação à vaga. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/114121165?trk=jobs_biz_prem_srch Vaga adicionada em 22 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

PROJETOS/DESIGN  

 ANALISTA DE PROCESSO E PRODUTO (DESENHISTA) Elabora e emite desenhos relativos aos projetos de 
produtos máquinas, dispositivo e ferramentas. Desenvolve desenhos em AutoCAD, SolidWorks ou Solid Edge, e 
outras ferramentas. Elabora fluxogramas, layouts, peças para fabricação e documentação técnica. odificar, 
redesenhar e atualizar os desenhos existentes, de acordo com as necessidades. Propõem melhoria contínua dos 
processos. Identifica falhas a fim estabelecer estratégias para solução de problemas. Necessidade Formação 
Técnica em Mecânica ou cursando Engenharia Mecânica 4º Período. Conhecimento AutoCAD, SolidWorks e Solid 
Edge. Desejável: Curso: APQP, FMEA, TQM, KAIZEN Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
recrutamento@germerporcelanas.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

ANALISA PROCESSO E PRODUTO Estudo de materiais e produto afim de seu melhor desempenho. Define 
métodos e processos de trabalho. Estuda tempos e parâmetros afim de ter o melhor custo benefício. Mapeia 
fluxo das atividade (PFMEA, APQP,TQM, KAIZEN ). Identificar falhas a fim estabelecer estratégias para solução 
de problemas. Propõem melhoria contínua dos processos. Formação Técnico em Cerâmica. Curso: APQP, FMEA, 
TQM, KAIZEN Experiência em desenvolvimento de esmaltes/massa. Experiência na indústria cerâmica 
(Revestimento, Mesa, Colorífico). Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@germerporcelanas.com.br 
Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

  

TÉCNICO  

TECNICO INSTALAÇÃO/ RETIRADAS TV POR ASSINATURA - 001: 2 Vagas - 2 Vagas - Técnico de instalação e 
retirada de equipamentos de tv por assinatura com/sem EXP na área com mais de 5 anos de habilitação 
categoria B não necessita ter carro, salario R$ 1080,00 + VR Urgente início Imediato rh.skycwb@gmail.com. 
Entrar em contato com Eduardo. Enviar CV para rh.skycwb@gmail.com. - Vaga adicionada em 30/03/2016 

  

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (V1318600) Local:São José dos Pinhais / PR / BR Requisitos: - Curso 
Técnico em Segurança do Trabalho completo Experiência de pelo menos um ano na função Excel avançado ou 
intermediário Responsabilidades: - Garantir todos os padrões de segurança da companhia Benefícios: Plano de 
saúde e odontológico Seguro de vida Vale alimentação Cesta básica Vale transporte Local: - São José dos 
Pinhais Cadastrar CV em https://www.vagas.com.br/vagas/v1318600/tecnico-em-seguranca-do-
trabalho?fnt=21#sthash.cO135yzh.dpuf Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Descrição: - Executar atividades e programas preventivos no que diz 
respeito a Segurança do trabalho e cumprimento das 35 NR´s (Normas regulamentadoras) quando aplicáveis as 
atividades. Participar da Integração de novos colaboradores, com material exclusivo em Segurança do Trabalho 
Elaborar relatórios anuais do PPRA ou acompanhar empresas contratadas. Executar em conjunto com a 
Medicina do Trabalho o Relatório anual de PCMSO Verificar necessidade de laudos de Insalubridade e 
Periculosidade das atividades Elaborar LTCAT - Elaborar PPP - Elaborar estudos e Laudos Ergonômicos Controle 
de Terceiros (acesso, documentação, crachás) - Controle de EPI´s e respectivos CA´s - Acompanhamento de 
APR´s e APT - Emissão de CAT quando da ocorrência de acidentes de trabalho Acompanhamento de serviços e 
atividades criticas riscos (Altura, insalubres, carregamento ou descarregamento e matérias., etc) 
Acompanhamento de controle de Relatos de Incidentes. Coordenar CIPA / Coordenar Brigada de Incêndio Apoiar 
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atualização de rotas de fuga e alterações do Plano de Emergência Monitoramento de dados de segurança 
(Planilhas e Gráficos); Instrução e operação NR-10; Projeto de Ergonomia Formação: Tecnólogo em Segurança 
do Trabalho Completo Requisitos: - Formação de Brigada de Incêndio; - Noções básicas e legislação em Meio 
Ambiente; - Instrução e operação NR-10; Inscrições: www.vagas.com.br/v1318252 Vaga adicionada em 24 
/03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – Araucária Empresa nacional seleciona para área de Segurança do 
Trabalho e Meio Ambiente. Necessário experiência com controle de programas de LTCAT, PPRA, PCMSO, 
Ergonomia e PPP, conhecimento das NR's. Experiência com ministração de treinamentos relacionados a Saúde e 
Segurança no Trabalho e Meio Ambiente Necessário experiência na área de meio ambiente, gerenciamento de 
resíduos, documentação em geral. Acompanhar legislações aplicáveis a Saúde e Segurança no Trabalho e meio 
Ambiente Coordenar das atividades da CIPA e da Brigada de Emergência Realizar Auditorias, Acompanhamento 
e Avaliação da área. Identificar variáveis de controle de Doenças Ocupacionais, Acidentes e Qualidade de Vida 
Investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle. Enviar CV c/ pretensão salarial 
p/ recrutamento1203@gmail.com Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu 
a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MECÂNICA  
  

MECÂNICO Empresa Buturi Contrata Ensino fundamental completo Maior de 18 anos Experiência com mecânica 
pesada Experiência com veículos Scania e Volvo será um diferencial REMUNERAÇÃO: Salário de R$ 1.800,00 + 
Benefício Opcional ( Plano de Assistência Médica e odontológica) . Enviar CV p/ contrata@buturi.com.br Vaga 
adicionada em 16 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

PRODUÇÃO 
COORDENADOR DE PRODUÇÃO: Empresa em franca expansão, busca profissional, abaixo para compor o seu 
quadro: Formação em Mecânica ( técnico ou tecnólogo) Vasta experiência em Caldeiraria, processos e inspeção 
de soldas ( Mig/mag) Boa vivencia em processos de pintura líquida, usinagem, montagem e logística Habilidade 
na execução de projetos, na interpretação dos desenhos bem como de ferramentas utilizadas ( paquímetro, 
trenas,esquadro, goniômetros) Vivencia comprovada na implantação de ferramentas, tais como 5`S` normas da 
“ISO”Just in time kanban Lean Manufacture Vivencia comprovada em gestão de processos e de pessoas, 
voltados para o cumprimento de Metas Habilidade em formar equipes, aplicar treinamento, reconhecimento e 
disciplinamento de equipes. Empresa oferece: salário de mercado, refeição no local, após 90 dias Plano de 
saúde e vale alimentação. Entrar em contato com rh. Enviar CV com pretensão salarial para 
Yared1260@gmail.com. - Vaga adicionada em 31/03/2016 

 

ANALISTA DE PCP - 25255: Superior Completo em Administração, Logística ou afins Sólida experiência com 
PCP e ferramentas de gestão logística Conhecer as diretrizes do Lean Manufacturing. Imprescindível curso de 
Operador de Empilhadeira. Elaborar os cronogramas de fabricação, visando garantir a melhor alocação da mão 
de obra, equipamentos e materiais Realizar o planejamento e controle da produção Atuar em conjunto com os 
setores de compras, determinando a quantidade de itens necessários ao desenvolvimento da programação 
Preparar e acompanhar a programação diária da fábrica, mantendo os demais setores da empresa informados 
através de relatórios Elaboração, controle e otimização de inventários Atuar com a análise crítica de pedido, 
mantendo o controle, fazendo o manuseio do estoque. Enviar CV para vagas.arau@rhcenter.com.br. Cadastrar 
CV no site www.rhcenter.com.br. - Vaga adicionada em 24/03/2016 
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OPERADOR DE PRODUÇÃO 25212 (5 vagas) Salário de R$ 1.200,00 a R$ 1.800,00 São José dos Pinhais/PR 
Atribuições: Realizará controle de materiais, liberação de peças entre outras atividades pertinentes a função. 
Benefícios: Vale transporte, assistência médica e odontológica, alimentação no local, vale alimentação, seguro 
de vida, convênio farmácia e ppr. Requisitos: Técnico/Pós-Médio Completo Curso técnico completo Enviar CV 
p/ vagas.sjp@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 ANALISTA DE PCPC/TEMPORÁRIO – 25135 ESCOLARIDADE: Superior Completo; REQUISITOS: Experiência com a 
rotina de programação da produção. Desejável Inglês Intermediário. BENEFÍCIOS: Vale Transporte, Alimentação 
no Local e Vale Alimentação. Enviar CV p/ vagas.arau@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PCP PLENO – 25104 ESCOLARIDADE: Superior Completo ou Cursando Engenharia da Produção, 
Gestão da Produção, Administração ou Afins; REQUISITOS: Necessária experiência com planejamento e 
programação de produção. Necessário Excel Avançado e Inglês/Espanhol Intermediário. BENEFÍCIOS: Vale 
Transporte, Refeição Local, Vale Alimentação, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Convênio Farmácia, Seguro 
de Vida, Auxílio Estudo, PPR. Enviar CV p/ vagas.arau@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MANUTENÇÃO 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: Experiência com manutenção industrial preventiva e corretiva de máquinas e 
equipamentos. Conhecimento em elétrica. Noções de solda. BENEFÍCIOS: Vale Transporte, Vale Alimentação, 
Seguro de vida, Convênio Farmácia, Assistência Médica, Assistência Odontológica. Entrar em contato com RH. 
Enviar CV com pretensão salarial para vagasigilosapinhais2016@outlook.com. . p/ Pinhais. - Vaga adicionada em 
30/03/2016 

 

FUNILEIRO: Executar reparos e instalação de isolamento térmico em tubulações e válvulas de vapor e óleo 
Vasta experiência em corte, dobra e calandragem de peças Traçar e fabricar peças em alumínio. Enviar CV com 
pretensão salarial para rh@berneck.com.br. Cadastrar CV no site www.berneck.com.br. Comparecer no 
endereço: R. Dr. Valério Sobania, 500 Thomaz Coelho Araucária-PR. - Vaga adicionada em 21/03/2016 

 

ELETRICISTA 
  

QUALIDADE/MEIO AMBIENTE 
ASSISTENTE DE QUALIDADE: para trabalhar em Araucária, de Segunda a sexta das 07h30min às 17h30min – 
Salário R$ 1600,00 + benefícios (Alimentação no local, plano de saúde extensivo aos dependentes, convênio 
com Farmácia, VT, VA e Seguro de Vida). Preferível Masculino de 20 à 26 anos de idade. Atividades: Controle 
de documentos, suporte ao controle de qualidade e demais áreas, abrir relatórios, executar ações de 
contenção, executar identificação do estoque de matéria prima e peças não conformes, separação e 
armazenamento de certificados de qualidade dos fornecedores, elaboração, acompanhamento e execução de 
relatórios e procedimentos referentes a ISO. Só serão aceitos currículos que tenha experiência de no mínimo 6 
meses na área Entrar em contato com rh. Enviar CV p/ vaga.qualidade1@gmail.com - Vaga adicionada em 
24/03/2016 
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AUXILIAR DE QUALIDADE – 25213 . REQUISITOS: Realizará inspeção de peças, dará suporte a linha de produção 
entre outras atividades pertinentes a função. Benefícios: Vale transporte, assistência médica e odontológica, 
alimentação no local, vale alimentação, seguro de vida, convênio farmácia e ppr. Requisitos: Ensino Médio 
Completo Curso de qualidade. Disponibilidade de Trabalho: Nenhuma Tipo de Contrato: Efetivo Enviar CV p/ 
vagas.sjp@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DA QUALIDADE. A empresa Focus, fabricante de artefatos plásticos, situada em São José dos Pinhais 
- PR, contrata Atividades a serem desenvolvidas: Apurar e analisar indicadores, elaborar documentos da 
qualidade, acompanhar processos da qualidade, auditar, avaliar e qualificar fornecedores, organizar e 
coordenar auditorias internas, follow-up de não conformidades, pesquisar e propor melhorias e novas 
ferramentas de gestão, acompanhar e verificar ações corretivas, e preventivas, visitas a clientes e realizar 
atividades complementares da função; Experiência e requisitos necessários: Deve possuir experiência de no 
mínimo 2 anos, cursando Ensino Superior em Tecnologia da Qualidade ou Engenharia Mecânica/Produção; 
Conhecimentos em Informática, Sistemas e Ferramentas da Qualidade, Auditoria interna (ISO 9001 e TS 16949), 
MSA, Leitura e Interpretação de desenho, CEP, MASP, PPAP, FEMEA. Benefícios: Vale Refeição + Vale 
Alimentação + Vale transporte + Plano de Saúde, + Plano Odontológico + Seguro de Vida + Convênios farmácias. 
Obs.: Esta vaga destina-se também a pessoas com deficiências. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
selecao@focus.ind.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br  

 

QUALITY INTERN Aker Solutions,Curitiba Descrição da vaga Aker Solutions is a global provider of products, 
systems and services to the oil and gas industry. Its engineering, design and technology bring discoveries into 
production and maximize recovery. The company employs approximately 15,000 people in about 20 countries. 
Our Quality team based in Curitiba is responsible for delivering analysis, make sure the quality level of our 
process are being followed and respected. We are now looking for a Quality intern with good MS excel and 
advanced English skills, who can strengthen our team. Responsibilities and Tasks The perfect Quality Intern will 
be able to demonstrate great will to learn, being humble but also determined to reach chellenging goals. The 
perfect candidate has ease to develop action plans, global understanding of the business and analytical 
capacities of numbers, graphics, data, etc . Also, if you have knowledge or previous experience in a quality 
area of an industry or ISO 9001 , that will be a great differential. All of that into a multinational environment 
with lots of opportunities and challenges. If you´re ready, willing to work and can bring good results in diverse 
Quality systems projects, then you´re the person we´re looking for. Responsibilities and tasks include, but are 
not limited to: Collect data for the preparation of the KPI´s, making possible the analysis of efficiency and 
effectiveness of the process. Help to create procedures and instructions of work for the quality area. Support 
the evaluation of process, through internal audits, making sure to guarantee the improvement of it. Control the 
entrance and exit datas of the document inspection process, made by third partners, of “free” and “non 
critical” itens. Create reports and presentations, helping in the management of the periodical control of the 
performance of t he department. Qualifications and Personal Qualities Are you student in Mechanical 
Engineering or related areas? Do you have an advanced level in English? (Read, listen, write and talk) Do you 
have nice comunications skills? can you succesfully contact other areas and extract usefull information from 
them? And are you highly motivated and engaged to learn and contribute to the global results of the Quality 
Engineering team? If you answered yes for all of those questions, then we are looking for you! We Offer 
Competitive compensation and benefits. Good work/life balance. Positive work environment with challenging 
tasks. Development opportunities. We have a competitive compensation and benefits. Good work/life balance. 
A positive work environment and challenging tasks. Development opportunities. Contact Information Do you fit 
in the description? Are you ready to start your journey In Aker Solutions? Then subscribe right now in our career 
website www.akersolutions.com/careers Or just click on the apply here. Frontica Business Solutions is Aker 
Solutions’ global recruitment services provider responsible for permanent and temporary staffing services. 
Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/113056395?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1458564335082%2CVSRPtargetId%3A113056395%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 18 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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ANALISTA DA QUALIDADE Principais Atividades: Dar suporte para todos os departamentos da empresa, focando 
nas ferramentas da qualidades mais os programas de excelência do cliente. Responsável por manter controles 
para que essa gestão permaneça atualizada. Dar suporte por telefone, e-mails e pessoalmente conforme a 
necessidade da empresa. Acompanhar a atualização diária dos indicadores gerenciais; Implementar relatórios, 
visando facilitar a gestão dos indicadores; Idealizar, organizar e executar projetos e ações visando a melhoria 
de processos, entre outras rotinas da área da qualidade. Desejável: Conhecimento e/ou vivência em gestão da 
qualidade. Experiência comprovada na função. Conhecimento e/ou vivência nas seguintes ferramentas da 
qualidade: PDCA, GUT, ISHICA WA, mapeamento de processo e Excel intermediário, avançado. Formação: 
Formação técnica ou concluindo graduação em Gestão da Qualidade, Administração e/ou afins. Enviar cv para 
gestao@officernet.com.br Vaga adicionada em 14 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ALIMENTAÇÃO/ GASTRONOMIA 

GARÇOM: Preparar alimentos e bebidas, servir los, organizar e montar Coffee Break. Trabalhar de Segunda a 
Sexta feira, necessário ter disponibilidade de horário. Ensino médio completo, é necessário apresentar 
comprovante de escolaridade. Entrar em contato com Nel. Enviar CV para selecao@higiserv.com.br. Cadastrar 
CV no site www.higiserv.com. Comparecer no endereço: Endereço para entrevista Rua Omilio Monteiro Soares, 
1712 – Fanny Acesso de Onibus: Pinheirinho Carlos Gomes, descer no tubo Santa Bernadete. -. - Vaga 
adicionada em 03/03/2016 

 

  

ÁREA DE SAÚDE 
ENFERMEIRO(A) DO TRABALHO O Complexo Pequeno Príncipe, maior instituição de saúde exclusivamente 
pediátrica do país, oferece oportunidades para: Realiza atendimento ambulatorial, estuda condições de 
segurança e periculosidade, acompanha programas de promoção à saúde dos funcionários e analisa ações de 
prevenção de acidentes e doenças profissionais. Realização de treinamentos. Vasta experiência na área, Pós- 
Graduação em Enfermagem do Trabalho e Excel Intermediário. Envie seu currículo para 
recrutamento@hpp.org.br, Vaga adicionada em 01 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO - 25225: Técnico em Enfermagem. Experiência com Saúde 
Ocupacional. Dará apoio ao gestor da área nas atividades de saúde ocupacional relativos a implantação do 
Projeto Esocial. Experiência na área industrial será um diferencial. Disponibilidade para viagens curtas para a 
Região Sul. Experiência com Gestão de documentos Análise de dados Preparação de seminários Elaboração de 
planilhas Conhecimento em Legislação trabalhista. Enviar CV para vagas.arau@rhcenter.com.br. Cadastrar CV 
no site www.rhcenter.com.br. - Vaga adicionada em 15/03/2016 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO        A Empresa Estre Ambiental (CAVO) é a maior empresa de 
Serviços Ambientais do Brasil, com grande foco em gestão e valorização de resíduos. Possui 18 mil 
colaboradores em todo o Brasil e está contratando. Em Curitiba é responsável por toda Coleta Urbana de 
Resíduos e Limpeza Pública.     Regime CLT; Horário/Período: 8 horas - segunda a sexta. (08:00 ás 18:00) ; 
Curso Técnico em Enfermagem do Trabalho – completo – obrigatório; Desejável vivência em empresas de Saúde 
Ocupacional; Informática básica; Diferencial, prática com atividades administrativas em geral; Local de 
Trabalho: Cavo João Bettega – 5480 – CIC – Curitiba/Pr; Atividades: Orientação e Atendimento ao colaborador, 
Ministrar Treinamentos, Participar de auditorias, Elaborar e controlar documentos da área, bem com responder 
à Coordenação Médica nos assuntos da área. Enviar CV p/  
jucelia.gazola@cavo.com.br/taiana.soares@cavo.com.br. Vaga adicionada em 01 /04/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO, para atuar em empresa de Ponta Grossa-PR Empresa: Louis 

Dreyfus Função: Técnica de Enfermagem do Trabalho Dias de Trabalho: Segunda à Sexta Horário: das 08h às 
17h salário: R$ 1.900,00 (Mil e Novecentos Reais) Bruto por mês Insalubridade: R$ 176,00 (Cento e Setenta e 
Seis Reais) Bruto por mês Benefícios: Vale Transporte + Vale Alimentação de R$ 114,00 por mês + Vale Refeição 
de R$ 15,00 por dia + Assistência Médica + Convênio Odontológico (Opcional) Requisitos: O profissional deve ter 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, com especialização em ENFERMAGEM DO TRABALHO, COREN ATIVO, e com fácil 
acesso a região de Ponta Grossa – PR Atribuições: Profissional vai trabalhar em ambulatório da empresa 
exercendo tanto a parte assistencial como ocupacional, dando suporte a equipe médica. Vínculo: CLT Enviar CV 
p/ katia.alicio@mantris.com.br Vaga adicionada em 31 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

FONOAUDIÓLOGA Para trabalhar em Clínica de Medicina Ocupacional realizando audiometria ocupacional. 
Horário: 07:30h ás 11:30h. - Segunda á Sexta-feira. Requisitos; superior completo CRF. Ativo Enviar CV p/ 
rh@occupare.com.br ou pelo telefone: (41)3077-0002 - Marjori Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

ESPECIALISTA CME ( EM CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO) Vaga também disponivel para PCDs e 
reabilitados) p/ Curitiba das 07h as 16 de 2ª a 6ª feira. Descrição do cargo: Coordenação do processo de 
trabalho das unidades:área de epsquisa experimental e área de pequisa e materiais p/ uso em humanos. 
Supervisão do funcionamento dos equipamentos utilizados em cada uma das áreas de trabalho. 
Acompanhamento da realização de tests com produtos, insumos e equipamenots. Supervisão e controle do uso 
e e cobrança dos materiais consignados. Checagem da documentação de controle de esterilização. Participação 
na compra dos materiais, equipamentos e insumos. Preparar e acompanhar questões orçamentarias ligadas à 
CME, bem como propor alterações que reduzam os custos, sem perda na qualidade, entre outras atividades 
pertinentes à função. REQUISITOS Enfermeiro com inscrição ativa e regular no COREN-PR. especialização em 
Central de Materiais e esterlização. Desejavel experiência na redação de projetos em llingua portuguesa e e 
inglesa. Conhecimento de técnicas de laboratório e pesquisa. Enviar CV p/ 
nathalia.gavazzoni@grupomarista.org.br Vaga adicionada em 23 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12X36 Diurno e Noturno Experiência e Atribuições: Prestar assistência ao morador 
zelando pelo seu conforto e bem estar, administrar medicamentos, organizar ambiente de trabalho e dar 
continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos da instituição 
e da enfermagem. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos. Acompanhar moradores em consultas e 
Internamentos em hospitais. Formação: Segundo Grau completo e curso de Auxiliar de Enfermagem com Coren 
regular e ativo. (Não pode ser o técnico, tem que ser o coren de auxiliar) . Remuneração: R$ 1.200,50 + 
insalubridade (R$ 176,00) Carga horária: Escala 12x36 Diurno das 07:00 às 19:00hs e Noturno 19:00 às 07:00hs 
Benefícios: VT, VA (R$ 210,00), Prêmio Assiduidade (R$ 90,00) Alimentação no local, plano de Assistência 
Médica, plano de Assistência Odontológica. Enviar CV p/ recrutamento@pequenocotolengo.org.br Vaga 
adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

FARMACÊUTICO (07:20 horas): Fazenda Rio Grande/PR R$ 2.652,00 + Comissões + Prêmio de Produtividade 
(Benefícios: Vale-refeição, Plano de assistência médica, Assistência Odontológica, convênio-farmácia e vale 
transporte). Horários: Segunda a Sábado: 10:40/19:00 e 13:40/22:00, com plantões aos Domingos. Enviar CV p/ 
recrutamento@farmaciasdescontao.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

FARMACÊUTICO (07:20 horas): 02 vagas para Araucária/PR R$ 2.652,00 + Comissões + Prêmio de Produtividade 
(Benefícios: Vale-refeição, Plano de assistência médica, Assistência Odontológica, convênio-farmácia e vale 
transporte). Horários: Segunda a Sábado: 10:40/19:00 e 13:40/22:00, com plantões aos Domingos. Enviar CV p/ 
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recrutamento@farmaciasdescontao.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

FARMACÊUTICO (07:20 horas): 03 vagas para Piraquara/PR R$ 2.652,00 + Comissões + Prêmio de Produtividade 
(Benefícios: Vale-refeição, Plano de assistência médica, Assistência Odontológica, convênio-farmácia e vale 
transporte). Horários: Segunda a Sábado: 08:00/16:20, 10:40/19:00 e 13:40/22:00, com plantões aos Domingos. 
Enviar CV p/ recrutamento@farmaciasdescontao.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

ATENDENTE DE FARMÁCIA: Piraquara/PR – Necessário ter experiência de no mínimo 1 ano na função; R$ 
852,00 + Comissões + Prêmio de Produtividade (Benefícios: Vale-refeição, Plano de assistência médica, 
Assistência Odontológica, convênio-farmácia e vale transporte). Horários: Segunda a Sábado: 08:00/16:20, 
10:40/19:00, 12:40/21:00 e 13:40/22:00, com plantões aos Domingos. Enviar CV p/ 
recrutamento@farmaciasdescontao.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

PERFUMISTA PARA FARMÁCIA: Piraquara/PR Necessário ter experiência na função; R$ 1.003,00 + Comissões + 
Prêmio de Produtividade (Benefícios: Vale-refeição, Plano de assistência médica, Assistência Odontológica, 
convênio-farmácia e vale transporte). Horários: Segunda a Sábado: 10:40/19:00 com plantões aos Domingos. 
Enviar CV p/ recrutamento@farmaciasdescontao.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

OP. CAIXA PARA FARMÁCIA: Piraquara/PR R$ 1.073,00 + (Benefícios: Vale-refeição, Plano de assistência 
médica, Assistência Odontológica, convênio-farmácia e vale transporte). Horários: Segunda a Sábado: 
08:00/16:20, 10:40/19:00, 12:40/21:00 e 13:40/22:00, com plantões aos Domingos. Enviar CV p/ 
recrutamento@farmaciasdescontao.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

AUXILIAR DE LOJA PARA FARMÁCIA: Piraquara/PR R$ 1.071,00 + (Benefícios: Vale-refeição, Plano de 
assistência médica, Assistência Odontológica, convênio-farmácia e vale transporte). Horários: Segunda a 
Sábado: 13:40/22:00, com plantões aos Domingos. Enviar CV p/ recrutamento@farmaciasdescontao.com.br 
Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

JURÍDICO 

ADVOGADO TRABALHISTA: Atuar com defesas na área trabalhista. Será contratado como advogado associado, 
salário de R$ 2.500,00. Regime autônomo. Horário a Combinar. Entrar em contato com Edvaldo. Enviar CV para 
rh@higiserv.com.br. Cadastrar CV no site higiserv.com.br. - Vaga adicionada em 03/03/2016 

 

EDUCAÇÃO/SERVIÇO SOCIAL 
PROFESSOR DE SEGURANÇA PÚBLICA Grupo UNINTER Curitiba e Região, Descrição da vaga Atuar como 
Professor, exercendo atividades de tutoria nos cursos de educação a distância de Segurança Pública e Privada 
da instituição. Auxiliar e orientar os alunos nas dúvidas e dificuldades relacionadas aos cursos. Competências e 
experiência desejadas Graduação em Gestão Pública ou Direito. Curso de Especialização na área. Possuir 
experiência profissional nas áreas de segurança pública e privada. Ter disponibilidade para trabalhar em regime 
de CLT. Ter disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais. Candidatar-se em 
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https://www.linkedin.com/jobs2/view/115685716?spSrc=&clkData=&trk=hp-feed-view-job Vaga adicionada em 
30 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

Português↔English Ofereço aulas de conversação de inglês individual (presencial ou 

por skype) e em grupo. Faço traduções de livros e textos (incl. artigos científicos da área 
de Biológicas). Para agendamentos e preços entre em contato com Cibele pelo telefone 
celular (041)9780-9311 ou ainda por email (cibele.camposcardoso@gmail.com No e-mail e 

na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

PCD PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
Candidato, sempre atualize seu CV com o número do CID e com um breve descritivo de sua deficiência 

  

TRANSPORTADORAS  
  MOTORISTA INSTRUTOR: Ensino Médio Completo CNH E Experiência como instrutor de treinamento em 
assuntos referente a motoristas carreteiros: direção defensiva, manutenção preventiva de caminhões, 
legislação, MOPP, consumo de diesel, condução econômica Curso do MOPP atualizado Disponibilidade para 
viagens de acompanhamento Oferecemos salário de acordo com o mercado + vale transporte + vale refeição + 
plano médico + plano odontológico. Entrar em contato com Luciane. Enviar CV com pretensão salarial para 
envie.vagas@gmail.com. - Vaga adicionada em 21/03/2016 

 

MECÂNICO DIESEL: Experiência com mecânica de manutenção de caminhão Volvo e Scania (manutenção freios, 
elétrica, etc). Desejável curso de Mecânica a diesel. Vivência em transportadora ou concessionária habilitada 
com Volvo e Scania. Fácil acesso ao bairro CIC - Curitiba. Salário a combinar + VR + VT + Plano de saúde e 
odontológico. Horário: De segunda a sexta das 9h às 18h e sábado das 8h às 12h. Ter disponibilidade para horas 
extras e realizar socorro mecânico. Entrar em contato com Karoline. Enviar CV com pretensão salarial para 
curriculo@tic.com.br. - Vaga adicionada em 21/03/2016 

 

AGENTE DE TRANSPORTE Com o suporte do supervisor da filial, negociar valores de frete e pagamento de 
adiantamento de viagem a motorista terceiro. Emitir / conferir os conhecimentos de transportes ( CT-e). 
Realizar consulta da situação do motorista terceiro junto a gerenciador de risco Acompanhar as viagens de 
motoristas para trajetos longos. Realizar check list em veículos terceiros. Providenciar os controles de 
embarques. Cadastrar os motoristas terceiro junto à seguradora. Contratar os motoristas autônomos, mediante 
valores previamente aprovados pelo supervisor da filial. Dar suporte ao cliente na ausência do supervisor da 
filial em relação a posição de carregamentos e posição de entregas. Necessário: Ensino médio Completo / 
Experiência na função e em transportadora. Desejável: Técnico em logística Horário: tarde/noite – Segunda a 
sexta Enviar CV c/ pretensão salarial p/   nayara.souza@ebmac.com.br, Vaga adicionada em 01 /04/2016 No e-
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

DIVERSOS/SERVIÇOS GERAIS 
OFFICE BOY: 2 Vagas - VAGA 1 - ANALISTA CONTÁBIL: Atuar em rotinas de departamento fiscal, escrituração 
fiscal, fechamento e apuração de tributos Federais, Estaduais e Municipais, Obrigações Acessórias (GIA, 
SINTEGRA, SPED FISCAL, EFD Contribuições, DCTF, PERDCOMP, PGDAS-D, NF-e, CT-e, Sistema ISS Curitiba) e 
demais rotinas fiscais diárias, mensais e anuais. Substituição tributária- CPOM- Retenções (CSRF), fechamento 
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das empresas do Regime Normal e do Simples Nacional. Emissão de certidões e procurações- Situação fiscal. 
Emissão das guias de recolhimento municipal, estadual e federal. Conhecimentos em conciliações de contas, 
balancetes e fechamento de balanço dentro nas normas internacionais de contabilidade IFRS. Requisito: ter 
trabalhado em escritório contábil. Benefícios: Unimed, vale refeição, vale transporte ou estacionamento. Vaga 
preferencial para residente na região do bairro Xaxim e Boqueirão. VAGA 2 - ANALISTA DE DEPARTAMENTO 
PESSOAL: Atuar em rotinas de departamento de Pessoal em escritório contábil, conhecimento em cálculo de 
folha de pagamento, férias, rescisão, Décimo Terceiro Salário, Obrigações Acessórias (SEFIP, RAIS, DIRF e 
CAGED) e demais rotinas trabalhistas diárias, mensais e anuais. Conhecimento em processo de admissões e 
homologações. Requisito: ter trabalhado em escritório contábil. Benefícios: Unimed, vale refeição, vale 
transporte ou estacionamento. Vaga preferencial para residente na região do bairro Xaxim e Boqueirão. Entrar 
em contato com DAYANE. Enviar CV com pretensão salarial para recrutamento@easycontabil.com.br. Cadastrar 
CV no site www.easycontabil.com.br. - Vaga adicionada em 15/03/2016 

 

REPOSITORA DE PRODUTOS: Empresa de Vending Machines de Curitiba, seleciona com CNH B, Sexo Feminino. 
A ocupante do cargo será responsável por uma rota de abastecimento de máquinas de refrigerantes, 
salgadinhos e café. Ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar aos sábados e experiência na 
condução de veículos são essenciais. Formação acadêmica necessária: Ensino médio ou equivalente Horário de 
Trabalho: Segunda a Sexta: 8h30 as 17h00 e Sábados Meio Período. Experiência necessária: ter CNH pelo menos 
há 3 anos Salário Compatível a Função, com Auxilio Alimentação e Plano de Saúde Cooperado. p/ Centro Civico. 
Entrar em contato com rh. Enviar CV para jpzanona@merceariapronta.com.br. - Vaga adicionada em 
14/03/2016 

 

ENCARREGADA DE LIMPEZA: 2 Vagas - 2 Vagas - Encarregada de equipe de limpeza, necessário experiência em 
carteira,para trabalhar em metalúrgica, na região de Quatro Barras, das 06h as 15h de seg a sex e sábado das 
08h as 12h. Irá acompanhar o desempenho das atividades das serventes de limpeza, bem como auxiliar na 
execução do trabalho se necessário, controlar a distribuição de material e de tarefas dos colaboradores. Acesso 
à empresa pelo ônibus: Pinheirinho/Carlos Gomes - descer na estação tubo Santa Bernadete. Entrar em contato 
com Nel. Entrar em contato com Nel. Enviar CV para selecao@higiserv.com.br. - Vaga adicionada em 
03/03/2016 

 

AUXILIAR DE CLINICA VETERINÁRIA Ensino médio completo. Gostar de animais. Horário: 13:00hs as 22:48hs - 
De segunda a sexta-feira SALÁRIO : R$1.284,00 + 330,00(Vale Alimentação) + Vale transporte. Bairro São Braz. 
Enviar CV p/ utprh@hotmail.com Vaga adicionada em 28 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

OPERACIONAL 
PINTOR - AUTOMOTIVO: Vivência em pintura com pistola -conhecimento de manuseio de tintas -moradia de 
fácil acesso a Araucária. -oportunidade de Crescimento Benefícios -Vale transporte, refeição no local, após a 
efetivação Vale alimentação, -Plano de saúde ( após 3 meses) convenio farmácia. Entrar em contato com rh. 
Enviar CV para Yared1260@gmail.com. - Vaga adicionada em 31/03/2016 

 

MEIO OFICIAL DE MARCENARIA: Com experiência em marcenaria industrial, conhecimento em corte, colagem 
de fitas e laminados, montagens de móveis, limpeza e embalagem, entre outras atividades. Saber manusear 
ferramentas especifica da área. Diferencial vivência industrial. Beneficios: refeição no local, plano de saúde 
subsidiado, cartão farmácia e seguro de vida e vale transporte. De segunda-feira á quinta-feira das 07h30 às 
12h00m das 13h00m às 17h30m, e na sexta-feira até as 16h30m. Disponibilidade para horas extras e viagens. 
Morar próximo ou ter fácil acesso à Pinhais. Entrar em contato com Gerusa Carioca. Enviar CV com pretensão 
salarial para rh@gondopar.com.br. - Vaga adicionada em 29/03/2016 
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MARCENEIRO: Com experiência em marcenaria industrial, conhecimento em montagens de móveis em madeira, 
leitura e interpretação de desenhos, conhecimento avançado em manuseio de ferramentas especificas da área 
e liderança de equipe. Indispensável vivencia industrial, disponibilidade de viagens e horas extras. Com 
estabilidade no emprego anterior. Benefícios: Paraná clinicas (subsídio 50%), refeição no local, cartão 
farmácia, seguro de vida e VT. De segunda-feira à quinta-feira das 08:00h às 18:00H, na sexta-feira até as 
17:00h com 1:00h de almoço. Morar próximo, ou ter fácil acesso à Pinhais. Entrar em contato com Gerusa 
Carioca. Enviar CV com pretensão salarial para rh@gondopar.com.br. - Vaga adicionada em 29/03/2016 

 

ENCARREGADA DE LIMPEZA - 81830-120: 2 Vagas - 2 Vagas - Encarregada de equipe de limpeza, necessário 
experiência em carteira,para trabalhar em metalúrgica, na região de Quatro Barras, das 06h as 15h de seg a 
sex e sábado das 08h as 12h. Irá acompanhar o desempenho das atividades das serventes de limpeza, bem como 
auxiliar na execução do trabalho se necessário, controlar a distribuição de material e de tarefas dos 
colaboradores. Acesso à empresa pelo ônibus: Pinheirinho/Carlos Gomes - descer na estação tubo Santa 
Bernadete. Entrar em contato com Nel. Enviar CV para para selecao@higiserv.com.br. - Vaga adicionada em 
29/03/2016 

  

AJUDANTE DE MONTAGEM Ajudar os profissionais da área na montagem de esquadrias de alumínio; Embalar as 
esquadrias prontas Realizar as atividades de carga e descarga; Salário inicial: R$ 1.389.69 e R$ 1.459,18 + VT + 
VR + VA Local de Trabalho: Araucária Enviar CV p/ – rh@alubauen.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

OPERADOR SISTEMAS TV I ( RPC Curitiba) vaga v1317910 O QUE FAZ: Operar as unidades móveis (Jornalismo e 
Produção – UMJ) para atender as demandas ao vivo nos telejornais e gravações. Aprovação de materiais 
publicitários, geração e recepção de áudio e vídeo. Operação de áudio e vídeo ao vivo. Apoio nas operações 
que envolvem uso de informática. Auxílio ao jornalismo. CARACTERÍSTICAS: Cursando graduação ou curso 
técnico. Conhecimento em redes de computadores. Habilitação categoria D. Disponibilidade para escalas. 
Candidate-se em https://site.vagas.com.br/VagasDe1Empr.asp?t=349 vaga v1317910 Vaga adicionada em 17 
/03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

OPERADOR DE EXTRUSORA BALÃO – 25012 ESCOLARIDADE: Ensino médio completo. REQUISITOS: Experiência 
com operação de máquina extrusora de filme termoplástico, flexível, termo encolhível e filme pigmentado. 
HORÁRIO: Segunda a Sexta 08:00 às 18:00 hs Enviar CV p/ : vagas.sjp@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 19 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTÁGIOS  

ESTAGIO PARA PÓS EM DIREITO: : Irá atuar como estagiário de pós graduação da área jurídica em empresa de 
recuperação de ativos. indispensável ter formação completa em Direito e estar cursando pós na área. Entrar 
em contato com Michelle. Enviar CV para michelle.rh@bellinatiperez.com.br. Cadastrar CV no site 
www.bellinatiperez.com.br. - Vaga adicionada em 29/03/2016 

 

ESTAGIÁRIO INFORMÁTICA- HELPDESK - 80610260: Helpdesk telefônico e atendimento a usuário manutenções 
em equipamentos : micros, notebooks, impressoras entre outros, instalação e manutenções de softwares 
homologados. atendimento a fornecedores externos, uso de sistema de gestão de chamados externos, 
execução, acompanhamento e auditoria de procedimentos de informática aplicados as demais áreas 
corporativas. conhecimento técnicos necessários em graduação de analise de sistemas, ciências ou engenharia 
da computação, gestão de tecnologia da informação, administração de redes ou área afim, conhecimento em 
software da Microsoft(Windows xp, 7, 8 e 10, offices e aplicativos básicos, compactadores, acrobat reader, 
antivírus, entre outros, cabeamento e configurações de equipamentos, micros e impressoras, inglês básico 
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Desejável Habilitação Categoria B. Enviar CV para rh@berneck.com.br. Cadastrar CV no site 
www.berneck.com.br. Comparecer no endereço: Araucaria-PR. - Vaga adicionada em 29/03/2016 

 

ESTÁGIO EM LABORATÓRIO DE QUÍMICA: Empresa Química localizada em Araucária contrata estagiário (a) em 
Laboratório de Química, com Técnico ou Superior em Química (cursando). Atividades: Auxiliar nas analises 
físico-químicas das produções de laboratórios e amostras de clientes e auxiliar nas produções piloto de 
laboratório de PeD. Benefícios: Vale Transporte, Plano de Saúde, Alimentação no local. Entrar em contato com 
Confidencial. Enviar CV para araucaria.vaga@gmail.com. - Vaga adicionada em 29/03/2016 

 

ESTÁGIO DESIGN (ARAUCÁRIA): ESCOLARIDADE: Superior Cursando Publicidade e Propaganda ou Design Gráfico. 
REQUISITOS: Desejável conhecimento com elaboração de material visual e gráfico Conhecimento nas 
ferramentas (Photoshop, Ilustrator, InDesign), porém não obrigatório. BENEFÍCIOS: Vale Transporte + Vale 
Refeição + Refeição no Local HORÁRIO: 6 horas a combinar Entrar em contato com Cinthia. Enviar CV para 
relacionamento.ctba02@rhcenter.com.br. - Vaga adicionada em 15/03/2016 

 

ESTAGIO DE MARKETING: Formação: Superior cursando em Marketing ou Publicidade e Propaganda. Atividades: 
Auxiliar na elaboração de materiais institucionais Auxiliar na criação de peças online e offline Mídias Sociais 
Criação e manutenção de Intranet e Canais de Comunicação da empresa Indispensável domínio no manuseio em 
Corel , Illustrator e pacote office. Encaminhar tbem o portfólio. Entrar em contato com Fernanda. Enviar CV 
para fernanda.massote@bellinatiperez.com.br. Cadastrar CV no site www.bellinatiperez.com.br. - Vaga 
adicionada em 08/03/2016 

  

ESTAGIO DE MARKETING NO RAMO VAREJISTA Superior cursando a partir do 5º período em Marketing ou 6º 
período de Administração com intuito em atuar na área de Marketing e/ou Comercial. Necessário Excel básico. 
Já ter atuado na área será um diferencial. Necessário ter interesse em atuar em pesquisas de clientes, auxilio 
na construção de promoções e eventos, visão ampla e ótima comunicação. Disponibilidade em trabalhar em 
Araucária-PR de Seg a Sab. Bolsa Auxilio: 800,00 + Vale Transporte. Enviar CV p/  
vagasempresaaraucaria@gmail.com, Vaga adicionada em 01 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

ESTÁGIO NA ÁREA FINANCEIRA Local: Araucária – PR Auxílio no contas a pagar e receber, crédito e cadastro. 
Necessário estar cursando o ensino superior à partir do 2º ano (Administração / Contábeis / Gestão Financeira / 
áreas afins), conhecimentos no Pacote Office e disponibilidade de 6 horas diárias de estágio. Oferecemos bolsa-
auxílio de R$ 1.200,00 + VT e Refeição no Local. Enviar CV p/ recursos.humanos@branco.com.br Vaga 
adicionada em 28 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTÁGIO CONTABIL/FISCAL (ARAUCÁRIA) - VAGA Nº 25184 ESCOLARIDADE: Ensino Superior Cursando Ciências 
Contábeis REQUISITOS: Desejável experiência na área, porém não obrigatório BENEFÍCIOS: Vale Transporte + 
Vale Refeição + Refeição no Local HORÁRIO: 6 horas a combinar Enviar CV p/ 
relacionamento.ctba02@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

ESTAGIÁRIO - QUALIDADE. A empresa Focus, fabricante de artefatos plásticos, situada em São José dos Pinhais 
- PR, contrata Atividades a serem desenvolvidas: Atualização de indicadores, acompanhamento de planos de 
ações, auxílio na elaboração de procedimentos operacionais, envio de informações para fábrica, coleta de 
amostra para ensaios. Requisitos necessários: Cursando Ensino Superior ou Técnico em Qualidade/ Engenharia 
Mecânica/Produção (preferencialmente UP, PUC, Federal) ; Conhecimentos em Informática. Benefícios: 
Refeição no local + Vale Alimentação + Vale transporte + Plano de Saúde, + Plano Odontológico + Seguro de 
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Vida + Convênios farmácias. Obs.: Esta vaga destina-se também a pessoas com deficiências. Enviar CV c/ 
pretensão salarial p/ selecao@focus.ind.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

ESTAGIÁRIO - COMPRAS. A empresa Focus, fabricante de artefatos plásticos, situada em São José dos Pinhais - 
PR, contrata Atividades a serem desenvolvidas: Auxílio nas atividades de compras como follow-up com 
fornecedores, colocação de pedidos de compras e envio, equalização de propostas de serviços e indiretos em 
geral, auxílio no fluxo de divergências, assinaturas e liberações de verbas, mapeamento e documentação de 
procedimentos. Requisitos necessários: Cursando Ensino Superior em Administração (preferencialmente UP, 
PUC, Federal) ; Conhecimentos em Informática. Benefícios: Refeição no local + Vale Alimentação + Vale 
transporte + Plano de Saúde, + Plano Odontológico + Seguro de Vida + Convênios farmácias. Obs.: Esta vaga 
destina-se também a pessoas com deficiências. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ selecao@focus.ind.br Vaga 
adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

ESTÁGIO TÉCNICO MECÂNICO Irá atuar na na área de projetos de plantas industriais, auxiliando no 
desenvolvimento de desenhos através de softwares específicos. Necessário, leitura e interpretação de desenhos 
e experiência no AutoCad. Enviar CV p/ cv@a1.ind.br, Vaga adicionada em 21 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTÁGIO TÉCNICO EDIFICAÇÕES Irá atuar na na área de projetos de plantas industriais, auxiliando no 
desenvolvimento de desenhos através de softwares específicos. Necessário, leitura e interpretação de desenhos 
e experiência no AutoCad. Enviar CV p/ cv@a1.ind.br, Vaga adicionada em 21 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTÁGIO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA Irá atuar na na área de projetos de plantas industriais, auxiliando no 
desenvolvimento de desenhos através de softwares específicos. Necessário, leitura e interpretação de desenhos 
e experiência no AutoCad. Enviar CV p/ cv@a1.ind.br, Vaga adicionada em 21 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTÁGIO TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO Irá atuar na na área de projetos de plantas industriais, auxiliando no 
desenvolvimento de desenhos através de softwares específicos. Necessário, leitura e interpretação de desenhos 
e experiência no AutoCad. Enviar CV p/ cv@a1.ind.br, Vaga adicionada em 21 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTAGIÁRIO DE NEGÓCIOS E PRODUTOS DIGITAIS (p/ Gazeta do Povo) vaga v1323236 RESPONSABILIDADES 
Apoio no planejamento de novos negócios; Criação e auxilio na gestão de produtos; Diagnosticar necessidades, 
planejamento, produção, criação e desenvolvimento de estratégias. Melhorias nos processos; PRÉ REQUISITOS 
Superior cursando. Interesse na área de Negócios. Candidate-se em 
https://site.vagas.com.br/VagasDe1Empr.asp?t=349 vaga v1323236 Vaga adicionada em 17 /03/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTÁGIO DESIGN (ARAUCÁRIA) VAGA Nº 25218 ESCOLARIDADE: Superior Cursando Publicidade e Propaganda 
ou Design Gráfico. REQUISITOS: Desejável conhecimento com elaboração de material visual e gráfico; 
Conhecimento nas ferramentas (Photoshop, Ilustrator, InDesign), porém não obrigatório. BENEFÍCIOS: Vale 
Transporte + Vale Refeição + Refeição no Local HORÁRIO: 6 horas a combinar Enviar CV p/ p/ 
relacionamento.ctba01@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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ESTÁGIO FINANCEIRO Buscamos estudantes com disponibilidade de horários das 08h as 15h dos cursos de 
Administração, Economia ou Contabilidade a partir do segundo período, (participação em empresa Junior será 
um diferencial) para auxiliar a área de Finance nas seguintes atividades: Auxiliar no Planejamento, 
acompanhamento e revisão despesas da empresa Acompanhamento de custos e suporte as áreas; Suporte ao 
analista ao comparar custos entre contratação de determinados serviços ou realização de novos investimentos 
Auxilio na melhoria de procedimentos para controladoria e financeiro, Suportar a área no desenvolvimento de 
atividades de melhoria contínua, assegurando a melhoria do processo produtivo e eliminação de desperdícios. 
Auxiliar a área em atividades relacionadas ao WCM (World Class Manufacturing) Remuneração R$ 1030,80 
Mensais Benefícios Transporte fretado para vir ao estágio, Vale transporte para retornar do estágio, Plano de 
saúde, Plano odontológico, Almoço e café da manhã na empresa Enviar CV p/ Emylin.lamp@fcagroup.com Vaga 
adicionada em 16 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTÁGIO PARA AUXILIAR DE RECRUTAMENTO 25190 Salário a combinar Curitiba/PR Atribuições: Triagem de 
currículos, contato com candidatos e apoio a equipe de psicólogas em processos seletivos. Os interessados 
devem cadastrar o currículo no site da rh center e aguardar o contato. Benefícios: Vale transporte, vale 
refeição e assistência médica Requisitos: Superior Incompleto. Necessário estar cursando psicologia. Enviar CV 
p/ relacionamento.ctba02@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

ESTÁGIO DIREITO – 25068 ESCOLARIDADE: Superior cursando Direito; REQUISITOS: Não é necessária experiência 
na área. Desejável Inglês e espanhol. BENEFÍCIOS: Refeição no local, Cartão Alimentação, e Transporte 
Fretado. Enviar CV p/ vagas.arau@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

PONTA GROSSA e região 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO, para atuar em empresa de Ponta Grossa-PR Empresa: Louis Dreyfus 
Função: Técnica de Enfermagem do Trabalho Dias de Trabalho: Segunda à Sexta Horário: das 08h às 17h 
salário: R$ 1.900,00 (Mil e Novecentos Reais) Bruto por mês Insalubridade: R$ 176,00 (Cento e Setenta e Seis 
Reais) Bruto por mês Benefícios: Vale Transporte + Vale Alimentação de R$ 114,00 por mês + Vale Refeição de 
R$ 15,00 por dia + Assistência Médica + Convênio Odontológico (Opcional) Requisitos: O profissional deve ter 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, com especialização em ENFERMAGEM DO TRABALHO, COREN ATIVO, e com fácil 
acesso a região de Ponta Grossa – PR Atribuições: Profissional vai trabalhar em ambulatório da empresa 
exercendo tanto a parte assistencial como ocupacional, dando suporte a equipe médica. Vínculo: CLT Enviar CV 
p/ katia.alicio@mantris.com.br Vaga adicionada em 31 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE FISCAL Oportunidade de Trabalho (vaga para Ponta Grossa) Exige-se: Experiência comprovada em 
rotinas relacionadas à área fiscal (lançamentos, apuração de impostos e afins) e bons conhecimentos em 
informática (word e excel); indispensável ensino superior concluído ou em curso em Ciências Contábeis, 
desejável curso em Legislação Fiscal. A empresa oferece:Vale transporte ou ajuda de custo, plano de saúde e 
odontológico, vale refeição/alimentação e seguro de vida. Enviar CV p/ contato@heloavitorino.com.br ** 
divulgação válida entre 30/03 e 08/04" Vaga adicionada em 31 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTAGIÁRIO TÉCNICO INFORMATICA Empresa: Madalozzo Corretora de Seguros Atividades: Suporte a usuários e 
Suporte TI ( dentre outras tarefas pertinentes a função. Bolsa: Período de 6 horas: R$ 800,00 + VT+ adicional de 
10% após o terceiro mês +10% após completar 6 meses de empresa ( cumprimento de horário de chegada e de 
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saída). Enviar CV p/ adrianavolacorh@gmaill.com Vaga adicionada em 31 /03/2016 No e-mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR CONTÁBIL Atuação em Ponta Grossa Área de atuação: Contábil/Financeiro Perfil desejável: 
Graduação em Ciências Contábeis concluído ou em andamento, experiência na área. Conhecimento em 
informática, rotinas administrativas e contábeis. Boa comunicação e habilidade para trabalhar com sistemas 
operacionais (ERP). Salário: à combinar Benefícios oferecidos: Vale alimentação(mercado); Plano de saúde; 
Seguro de vida; Refeitório e alimentação na empresa; Café da tarde oferecido pela empresa; VT ou ajuda de 
custo; Cesta de natal. contato exclusivamente via email, não ligar na empresa para saber sobre a vaga. Enviar 
CV p/ monique@transprimo.com.br Vaga adicionada em 30 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

VENDEDOR INTERNO Ensino superior cursando/ completo Profissional com experiência no setor de construção 
civil. Experiência no setor varejista (artigos para construção) Atividades relacionadas ao pos vendas 
Responsavel pelo levantamento de informações no mercado Atuação em Ponta Grossa Enviar CV p/ 
curriculo@bmgestao.com.br Vaga adicionada em 29 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE FILIAL ( ALMIRANTE TAMANDARÉ) Ensino superior completo Profissional com experiência com 
gerenciamento de filial – Seg Hotelaria. Conhecimento em rotinas administrativas em geral Experiência com 
gestão de pessoas e processos internos. Disponibilidade de horários ( horas extras) Enviar CV p/ 
curriculo@bmgestao.com.br Vaga adicionada em 28 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

VENDEDOR DE SEGUROS empresa: madalozzo corretora de seguros e previdência atividades: prospectar novos 
clientes. treinamento: haverá treinamento em todos os ramos de seguros. utilização de todas as condições 
comerciais da corretora para o fechamento dos negócios na região. proposta: prestação de serviços com 
comissão sobre o valor dos seguros fechados e ajuda de custo. Enviar CV p/ : adrianavolacorh@gmail.com 
/assunto: parceria seguros Vaga adicionada em 29 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA TRADE MARKETING PLENO Experiência Profissional: Conhecimentos em Trade Marketing; que tenha 
passado pelas áreas de Trade Marketing, Marketing ou Comercial. Experiência sólida no mercado. Competências 
Necessárias: Capacidade Analítica, rapidez na assimilação de informações, conhecimento em processos de 
vendas e trade marketing, conhecimento de canais de vendas e rota de distribuição, capacidade de negociação 
e auto-gerenciamento. Organização e Execução: Auto-gerenciamento da execução de tarefas, capacidade de 
priorização, implementação de campanhas, etc Domínio em Excel (construção e análise de planilhas)e Power 
Point ( apresentação para clientes internos e externos) Descritivo do Cargo: Suportar a equipe de vendas com 
informações e propostas para melhoria dos KPIs; Acompanhamento de KPIs e resultados da região; Implementar 
as ações do calendário de Trade por canal, com utilização de parâmetros definidos e foco em resultados; 
Visitar clientes para captura de oportunidades e desenvolvimento de ações de parceria; Acompanhamento de 
Promotores e Promopadeiros (merchandising); Suportar a área de marketing com informações relevantes ao 
canal; Organização e acompanhamento de eventos regionais. Acompanhamento de lançamentos de produtos 
nos clientes e distribuição do material de apoio Entender mercado, tendências, clientes, produtos, preços e 
concorrentes. Desejável: Disponibilidade para viagens (imprescindível) 80% do tempo em viagem. Local de 
Atuação: Paraná Ponta Grossa / Curitiba e Região Enviar CV p/ dionecristhie@gmail.com Vaga adicionada em 22 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

BACHAREL EM BIOLOGIA MASCULINO OU FEMININO A Fertibio Indústria, Comércio, Importação e Exportação 
Ltda, esta buscando profissionais da área de biologia, recém formados ou em atividade, que possuam 
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experiência em multiplicação de bactérias para incorporar seu quadro funcional. Informar experiência no setor, 
disponibilidade de contração e possibilidade de viagens . Enviar CV c/ pretensão salarial com foto e referencias 
p/ comercial@fertibio.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR DE MERCHANDISING Objetivo do Cargo: Garantir que as estratégias de merchandising sejam 
executadas com excelência a fim de atingir os objetivos e o incremento de sell out. Coordenar as ações de 
merchandising nos pontos de vendas, buscando inovação e inteligência para a área. Principais atividades: 
Garantir o cumprimento das sistemáticas de visitas da equipe; Controle administrativo e financeiro de RDV da 
equipe; Coaching para equipe de Promotores, Negociações de Montagem de Ponto Extras, positivação de 
materiais; Análise de Produtividade da área de Merchandising. Formação: Superior completo em qualquer área 
Experiência/Conhecimentos Necessários: Experiência anterior em Merchandising Neogrid/BIS possuir CNH 
disponibilidade para viagens (80%) Inglês será um diferencial Local de Atuação: PR e SC Enviar CV p/ 
dionecristhie@gmail.com Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

RECEPCIONISTA Ensino médio completo Responsável pela recepção, atendimento telefônico e demais 
atividades da função. Suporte para o recebimento de materiais e correspondências. Suporte ao departamento 
de compras da empresa Atuação em Ponta Grossa viar CV p/ curriculo@bmgestao.com.br Vaga adicionada em 
22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PLANEJAMENTO Requisitos Superior Completo Conhecimento de Banco de Dados, excel 
avançado, Conhecimento em Macros e VBA, dominio de SQL, power point avançado. >Atividades: Realizar 
cruzamento de dados e análises qualitativas e quantitativas. Consolidar e preparar informações gerenciais. 
Desenvolver relatórios, dashboards apresentações em power point. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
r@tord.adv.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS Ensino médio completo Adminstralçção de equipes e controle de escalas.. 
Controle, separação e dispomnibilizaçõ de equipamentos Acompnahmento e supervisão dos trabalhos. 
Executados. Controle de carga horária de colaboradores e equipes. Responsavel pelo recebimento e prestação 
de contas. POssiur CNH B Conhecimentos de informática ( excell intermediário) Atuação em Ponta Grossa viar 
CV p/ curriculo@bmgestao.com.brVaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Ensino médio completo. manutenção preventiva e corretiva em 
equipamentos industriais . Conhecimentos em elétrica básica, manutenção e montagem de equipamentos 
industriais, pneumatica, e hidráulica. Experiência em solda elétrica Atuação na reghião metropolitanas ( saida 
para Uvaranas) Enviar CV p/ curriculo@bmgestao.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONTROLADOR DE ACESSO Ensino médio completo . Realizar o controle do acesso dos funcionários, veículos e 
visitantes Responsavel pela realização de rondas eventuais. Atividades em turno ( 12/36) Diurno Atuação em 
Ponta Grossa viar CV p/ curriculo@bmgestao.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AJUDANTE DE MECANICO: Experiência na função em indústria, disponibilidade de horário, cursando Técnico 
Eletromecânica. CADASTRANDO CURRÍCULOS. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 
22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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ESTÁGIO TRANSMISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Madalozzo Corretora de Seguros – Ponta Grossa – PR 
Formação: Cursando Administração, Contábeis e Economia. Bolsa: R$ 700,00 + VT+ 10% após seis meses e +10% 
após 12 meses. Período de 6 horas Atividades: Operacional, filtragem de informações, apoio a emissão e 
fechamento seguros. Enviar CV p/ adrianavolacorh@gmail.com – Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e 
na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXLIAR TÉCNICO Excelente oportunidade para atuar acadêmicos de Química. Requisitos: ensino superior 
completo ou estar cursando química; noções intermediárias em informática (excel, word, power point) pro-
atividade; iniciativa; criatividade; senso analítico; possuir cnh b; disponibilidade de horários; conhecimento em 
estudo gravimétrico; SALÁRIO: A empresa oferecerá remuneração bruta de R$1.500,00. Enviar CV p/ 
rh@grupophilus.com.br. Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AMOSTRADOR: Possuir experiência na função. CADASTRANDO CURRÍCULOS. Enviar CV p/ 
recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE COMPRAS – CIDADE DE IRATI: Possuir experiência na função, caso tenha atuado em indústria será 
um diferencial, preferencialmente possuir ensino superior. INDISPENSÁVEL Inglês fluente e residir na cidade de 
Irati ou região. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA CONTÁBIL – CIDADE DE IRATI: Possuir ensino superior em Ciências Contábeis, experiência na função, 
irá analisar, controlar e acompanhar as atividades de área contábil analise de balanços, efetuar conciliações 
contábeis, apurar e calcular impostos fiscais e tributários, orientar colaboradores em implantação de 
sistemas,alteração de legislação e normas internas, garantir a qualidade correta da realização das atividades, 
caso tenha atuado em indústria será um diferencial. Residir na cidade de Irati ou região. Enviar CV p/ 
recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA SENIOR: Possuir superior completo, experiência com administração, financeiro e 
controladoria. Disponibilidade para trabalhar na cidade de Castro. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br 
Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE SISTEMAS: Possuir formação superior completa ou cursando em Sistemas da Informação, Ciência 
da Computação ou áreas afins. Irá trabalhar com o Sistema Microsiga-Protheus em linguagem ADVPL avançado; 
instalações e configurações; realizará suporte e capacitação a usuários nos módulos Folha, Ponto, Faturamento, 
Compras, Financeiro, Livros Fiscais, Contabilidade, Estoque/Custos e Ativo Fixo. Será considerado diferencial 
conhecimento em Delphi, Crystal, Report, BL-logix, T-report, TMS, MNT, ACD e TMK. Enviar CV p/ 
recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Feminino, possuir ensino médio, conhecimento em rotinas administrativas, 
contas a pagar, NF e lançamentos em sistema. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 
22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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ATENDENTE/CAIXA: Experiência em atendimento ao publico e caixa. Horário: 16:30 as 23:00 Domingo a quinta-
feira e sexta-feira a sábado: das 16:30 as 23:30 hs. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada 
em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: masculino, necessário experiência em obras. Enviar CV p/ 
recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Possuir experiência com Produção. CADASTRANDO CURRÍCULOS. Enviar CV p/ 
recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CLASSIFICADOR: Possuir experiência na função e disponibilidade para trabalhar em turnos. Enviar CV p/ 
recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONSULTOR DE VENDAS: Possuir ensino médio completo e experiência com vendas e veiculo 
próprio. CADASTRANDO CURRÍCULOS. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CORRETOR DE IMÓVEIS: Possuir ou não experiência na função e o documento do CRECI ativo. Enviar CV p/ 
recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO: ensino médio completo, técnico em Eletrotécnica eu técnico em 
instrumentação, necessário experiência em instrumentação industrial, inversores de freqüência, comandos e 
automação básica. RESIDIR EM CASTRO. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ELETRICISTA: necessário experiência em obras. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 
22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ELETRICISTA INDUSTRIAL: Masculino, indispensável NR 10 atualizada, disponibilidade para ficar em alojamento 
na região, fará manutenção industrial. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ELETROMECÂNICO: Masculino, possuir curso técnico, experiência na função e conhecimento em mecânica 
Elétrica e Automação. CADASTRANDO CURRÍCULOS. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada 
em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ELETROTÉCNICO: Masculino, possuir ampla experiência na função, curso técnico completo (eletrotécnica, 
automação, elétrica, outros) necessário disponibilidade de horários para viagens. Irá trabalhar com montagem 
de painel elétrico com CLP, inversor e IHM, Desenhos de circuitos elétricos, Programação de CLP download e 
upload, Parametrização de inversores e sistemas de pesagem. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga 
adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 
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GERENTE DE AÇOUGUE: Possuir ensino médio completo, ampla experiência com liderança, conhecimento em 
carnes, cortes e frigorífico. Possuir Habilitação. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 
22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE ADMINISTRATIVO: Formação em ciências contábeis, experiência comprovada na área administrativa 
/financeira. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

INSTALADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS: Possuir experiência na função e disponibilidade de horários. Enviar 
CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Possuir experiência na função, ter atuado na indústria, indispensável curso em 
mecânico industrial ou Técnico eletromecânica – SENAI com certificado e disponibilidade de horário. Enviar CV 
p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO I: Possuir curso técnico em Mecânica ou Eletromecânica, possuir ampla 
experiência em manutenção de maquinas, rolamentos, engrenagens, correntes, elétrica, pneumática, usinagem 
de reposição, e interpretação de desenhos. Manutenção corretiva e preventiva em maquinas e equipamentos 
industriais. Residir na cidade de Castro. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MECANICO MONTADOR: experiência em obras. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 
22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

OPERADOR DE EMPILHADEIRA: Possuir ensino médio completo, experiência função e CNH – B. CADASTRANDO 
CURRÍCULOS. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: Masculino, necessário curso da função, experiência em escavadeira 
hidráulica PC200 ou PC350, disponibilidade para ficar em alojamento de segunda a sábado na região de 
Castro. CADASTRANDO CURRÍCULOS. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

OPERADOR DE SECADOR: Possuir experiência na função. CADASTRANDO CURRÍCULOS. Enviar CV p/ 
recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

PCD: Oportunidade para PCD. CADASTRANDO CURRÍCULOS. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga 
adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

REPRESENTANTE COMERCIAL: Possuir ensino médio completo, experiência na função e veiculo próprio. Atuará 
com vendas de lubrificantes em Ponta Grossa e região. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga 
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adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

SAFRISTA: Possuir experiência na função. CADASTRANDO CURRÍCULOS. Enviar CV p/ 
recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Masculino, formação em Engenharia, possuir disponibilidade de horários 
para trabalhar em turnos e escalas. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 
No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR OPERACIONAL REGIONAL: Possuir formação superior completa em Administração, Logística, 
Gestão Comercial e áreas afins. Experiência com supervisão de operações logísticas no segmento de 
transportes, gestão de equipe, solução de problemas nas operações recebimento, estocagem e expedição de 
produtos. Disponibilidade para viagens e Informática. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga 
adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO: Masculino, possuir ensino superior em Engenharia Química ou Engenharia 
Produção, inglês, experiência na função. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR DE RESTAURANTE: Possuir experiência em liderança, equipe com foco em resultados. Será um 
diferencial possuir superior completo. Indispensável possuir veiculo próprio. Enviar CV p/ 
recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

TÉCNICO AGRICOLA: Possuir disponibilidade para viagens e experiência na função. Enviar CV p/ 
recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Possuir formação técnica completa,COREN ativo, indispensável experiência na 
indústria e informática. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail 
e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

TÉCNICO DE PROCESSO JR.: Masculino, formação completa em Química ou Alimentos. Conhecimento em 
Sistema de Gestão Integrada, e análises físicas químicas. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga 
adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

TÉCNICO OPERADOR DE PRODUÇÃO (AMBEV): Possuir formação Técnica em Mecânica/ Elétrica ou Automação. 
Desejável experiência em Indústria e disponibilidade para trabalhar em turnos. CADASTRANDO CURRÍCULOS. 
Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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TÉCNICO OPERADOR UTILIDADES (AMBEV): Formação técnica mecânico, elétrico, eletromecânico, automação. 
Experiência na função. Desejável experiência em geração de frio, vapor, beneficiamento de CO2 ou 
caldeira. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

VENDEDOR EXTERNO: Masculino, possuir experiência na função, veiculo próprio, e disponibilidade de viagens 
para atender todo Paraná. Enviar CV p/ recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ZELADORA: Possuir experiência na função. CADASTRANDO CURRÍCULOS. Enviar CV p/ 
recrutamento@rhjob.com.br Vaga adicionada em 22 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSESSOR DE IMPRENSA: com experiencia minima de 6 meses Enviar CV p/ 
edina.ferreira@faculdadespontagrossa.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No e-mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

RELAÇÕES PUBLICAS/ COMERCIAL: experiencia minima de 6 meses Enviar CV p/ 
edina.ferreira@faculdadespontagrossa.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No e-mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ZELADORA para trabalhar turno da madrugada Enviar CV p/ edina.ferreira@faculdadespontagrossa.com.br Vaga 
adicionada em 17 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

SANTA CATARINA 

ANALISTA FISCAL 25246 Salário a combinar - Joinville/SC Atribuições: irá fazer escrituração fiscal manual ou 
digital dos documentos fiscais. Apurar, emitir, conferir e enviar aos clientes ipi, icms, iss, pis e cofins fazer a 
geração do sped fiscal e spe contribuições atendimento a clientes Benefícios: Vale transporte, assistência 
médica Requisitos: Superior Incompleto Formação técnica ou superior em contabilidade bons conhecimento em 
informática e no sistema questor. Experiência na função em escritório contábil Disponibilidade de Trabalho: 
Nenhuma Cadastrar CV no site www.rhcenter.com.br. - Vaga adicionada em 29 /03/2016 

 

ANALISTA DE SUPORTE 25235 Salário de R$ 3.000,00 a R$ 3.500,00 - Joinville/SC Atribuições: irá desenvolver 
e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas. Adminstrar 
ambiente informatizado. Prestar suporte técnico ao cliente. Elaborar documentação técnica. Coordenar 
projetos. Pesquisar e propor novas tecnologias e soluções em informática. Garantir rotinas de backup e 
segurança. Benefícios: Vale refeição, ceta básica, vale transporte, seguro de vida, plano de saúde Requisitos: 
Superior Completo Superior completo - bacharel ou tecnologia. Ampla experiência na função conhecimento em 
sql, rm/top (totvs) e softwares de engenharia. Conhecimento no pacote office inglês intermediário / avançado 
Disponibilidade de Trabalho: Nenhuma Tipo de Contrato: Efetivo Cadastrar CV no site www.rhcenter.com.br. - 
Vaga adicionada em 29 /03/2016 

 

ANALISTA DE AUDITORIA 25244 Salário a combinar - Joinville/SC Atribuições: Publicar e atualizar relatórios de 
dados e custos gerenciais, patologias e indicadores da área. Participar da elaboração do planejamento 
orçamentário da área. Acompanhar a evolução das despesas e receitas da área. Participar da gestão dos custos 
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de contratos. Gerar dados via sistema, comunicando possíveis não conformidades observadas. Contribuir na 
parametrização dos sistemas de gestão. Participar de reuniões pertinentes ao desempenho da função em nível 
local, estadual e nacional. Acompanhar as alterações na regulamentação de planos de saúde e disseminar o 
conhecimento entre os setores afins. Participar de projetos e programas para redução de custos. Elaborar 
apresentações, documentos e relatórios, sempre que solicitados, efetuando a análise dos dados com 
comentários necessários ao entendimento das informações. Benefícios: Vale transporte e alimentação - ambos 
sem desconto em folha de pagamento e auxílio creche. Após período experiência, demais benefícios. 
Requisitos: Superior Incompleto Ensino superior completo ou cursando: Preferencialmente em administração. 
Pacote office completo nível intermediário e conhecimentos em legislação da ans. Experiência em auditoria na 
área de saúde. Disponibilidade de Trabalho: Manhã Tarde Cadastrar CV no site www.rhcenter.com.br. - Vaga 
adicionada em 29 /03/2016 

 

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS (25258 Salário a combinar - Joinville/SC Atribuições: irá trabalhar em oficina de 
suspensão e geometria, com alinhamento, troca de rodas, troca de amortecedores, batentes, pastilhas e discos 
de freios. Requisitos: Ensino Médio Completo Necessário ter experiência em alinhamento e geometria, 
mecânica de suspensão, troca de rodas, amortecedores, batentes, pastilhas de freios e disco de freio. 
Disponibilidade de Trabalho: Nenhuma Cadastrar CV no site www.rhcenter.com.br. - Vaga adicionada em 29 
/03/2016 

 

ASSISTENTE DE VENDAS Salário a combinar - Joinville/SC Atribuições: Irá dar suporte a vendedores e 
representantes, lançamento de pedidos no sistema, atendimento a clientes, pós vendas, confecção de 
relatórios para a gerência. Benefícios: Vale transporte, vale refeição, plano de saúde Requisitos: Ensino Médio 
Completo Desejável cursando superior em adm, mkt ou áreas afins pacote office conhecimento em protheus 
será um diferencial experiência na área administrativa de vendas Cadastrar CV no site www.rhcenter.com.br. - 
Vaga adicionada em 29 /03/2016 

 

ATENDENTE COMERCIAL 25047 (2 VAGAS) Salário a combinar - São José dos Pinhais/PR Atribuições: Prestará 
atendimento interno e externo aos clientes, mostrando imóveis para locação, negociar, acompanhar e receber 
documentação para análise. Benefícios: Vale transporte, vale alimentação e assistencia médica Requisitos: 
Ensino Médio Completo Ensino médio completo, facil acesso até são josé dos pinhais, possuir cnh b e 
experiência com atendimento ao publico. Cadastrar CV no site www.rhcenter.com.br. - Vaga adicionada em 29 
/03/2016 

 

GERENTE DE NEGÓCIOS em São Bento do Sul – SC Venda de produtos bancários como empréstimos consignados, 
seguros de vida, produtos financeiros em geral. Visitas diárias externas, sempre realizando prospecções de 
clientes e buscando novas estratégias de vendas Área profissional:Administração Comercial/Vendas, Bancos, 
Vendas Carga-horária:Segunda à sexta das 8h às 17h  Benefícios:Vale Alimentação: R$ 918,17, Plano de Saúde 
/ Odontológico, Previdência Privada , Seguro de Vida, Vale transporte ou combustível a combinar com 4% de 
desconto, Auxílio Academia R$ 85,23, Auxílio Creche R$ R$ 365,01, PPR semestral, Auxílio Graduação e Pós-
Graduação. Requisitos Escolaridade mínima: Graduação Desejável Experiências e qualificações: Experiência 
com vendas externas, de prefência no ramo bancário. Cadastrar CV em 
http://trendrh.selecty.com.br//vacancy/?vacancyId=392 Vaga adicionada em 21 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE SUPORTE (25235 Salário de R$ 3.000,00 a R$ 3.500,00 Joinville/SC Atribuições: Código da vaga: 
25235 irá desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos 
sistemas. Adminstrar ambiente informatizado. Prestar suporte técnico ao cliente. Elaborar documentação 
técnica. Coordenar projetos. Pesquisar e propor novas tecnologias e soluções em informática. Garantir rotinas 
de backup e segurança. Benefícios: Vale refeição, ceta básica, vale transporte, seguro de vida, plano de saúde 
Requisitos: Superior Incompleto Ampla experiência na função conhecimento em sql, rm/top (totvs) e softwares 
de engenharia. Conhecimento no pacote office inglês intermediário / avançado Cadastrar CV em 
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www.rhcenter.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA/DESENVOLVEDOR SALESFORCE ( Blumenau-SC) Inglês avançado/fluente Experiência em projetos de 
desenvolvimento na plataforma Salesforce Indispensável conhecimento em APEX/Force.com/SalesForce1 . 
Indispensável conhecimento em integração de sistemas SOA e REST, tecnologia Mobile Diferencial ter 
experiência em programação nas linguagens Java, .net, HTML, XML, Salesforce Lightning, App Builder e Design 
System Encaminhar cv para recrutamento@grgit.com.br Vaga adicionada em 178/03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR FISCAL 25206 Salário a combinar Joinville/SC Atribuições: irá executar a apuração do icms e 
ipi via sistema protheus. Gerar escriturações ficais sped fiscal e contribuições. Fornecer suporte a equipe de 
escrituração fiscal e faturamento. Oferecer suporte tributário a clientes, fornecedores e equipe. Emitir 
relatórios via protheus. Emitir nota fiscal eletrônica de ipi sobre o emissor de cupom fiscal, entre outras 
atividades. Benefícios: Vale refeição, plano de saúde, previdência privada, seguro de vida, convênios diversos 
Requisitos: Pós Graduação / Especialização Formação superior completa em ciências contábeis. Desejável pós 
graduação na área. Necessário conhecimento do sistema protheus Cadastrar CV em www.rhcenter.com.br Vaga 
adicionada em 17 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR DE QUALIDADE (25220 Salário a combinar Fraiburgo/SC Atribuições: Administrar a equipe de 
segurança de alimentos, assegurando a análise crítica das verificações de perigos em novos produtos acabados 
ou insumos utilizados na produção, assim como métodos de produção; promover revisão periódica de todos os 
procedimentos; realizar auditorias externas a fornecedores; coordenar o processo de auditoria interna; garantir 
que todo produto passe por análise de perigo, determinando os níveis aceitáveis, selecionando e avaliando 
medidas de controle; garantir prontidão e resposta de emergência, incluindo análise das reclamações de 
clientes, respondendo-as e agindo para que, quando procedente não volte a acontecer; garantir treinamentos a 
colaboradores sobre segurança do alimento e específicos para colaboradores envolvidos com pcc e ppro; 
acompanhar auditorias externas; Benefícios: Refeitório próprio, convênio médico e odontológico. Requisitos: 
Superior Completo Ensino superior completo em engenharia de alimentos ou ciências agroalimentares; 
conhecimentos em: Boas práticas de fabricação de alimentos; análise dos pontos críticos de controle (appcc); 
sistema de gestão da segurança de alimentos (sgsa); fssc 22.000; iso 22.000; disponibilidade de residir em 
fraiburgo; Disponibilidade de Trabalho: Manhã Tarde Cadastrar CV em www.rhcenter.com.br Vaga adicionada 
em 17 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 25197 Salário a combinar Joinville/SC Atribuições: Irá realizar atendimento a 
alunos na secretária acadêmica, auxiliará em processos administrativos e financeiros. Apoio a logística de 
aulas. Benefícios: Vale transporte, alimentação, plano de saúde e odontológico. Ppr e bolsa de estudos. 
Requisitos: Ensino Médio Completo Ensino médio completo. Pacote office completo nível básico. Imprescindível 
ter experiência com atendimento. Desejável experiência com a área financeira. Disponibilidade de Trabalho: 
Tarde Noite Sábado Cadastrar CV em www.rhcenter.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

DESENHISTA PROJETISTA 25106 Salário a combinar Joinville/SC Atribuições: irá efetuar trabalhos de 
planejamento na construção de plantas elaborar diagramas, croquis, listas e desenhos na construção de plantas 
Benefícios: Vale transporte, vale refeição, vale alimentação, plano de saúde e odontológico, ppr, bolsa de 
estudos Requisitos: Tecnólogo Completo Formação técnica ou superior em mecânica (obrigatório) inglês 
avançado (necessário) domínio em auto cad 2d ou 3d. Desejável conhecimento em sap experiência como 
projetista de plantas é requisito obrigatório. Cadastrar CV em www.rhcenter.com.br Vaga adicionada em 17 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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SÃO PAULO  
HR GENERALIST Facebook São Paulo Descrição da vaga Facebook was built to help people connect and share, 
and over the last decade our tools have played a critical part in changing how people around the world 
communicate with one another. With over a billion people using the service and more than fifty offices around 
the globe, a career at Facebook offers countless ways to make an impact in a fast growing organization. 
Facebook was built to help people connect and share, and over the last decade our tools have played a critical 
part in changing how people around the world communicate with one another. With over a billion people using 
the service and more than fifty offices around the globe, a career at Facebook offers countless ways to make 
an impact in a fast growing organization. Facebook is seeking an HR professional to support their corporate 
businesses in the delivery of organizational solutions for employees. The HR Generalist will be responsible for 
evolving and delivering the core HR practices established at Facebook and contributes at a hands-on level to 
cultivate a vibrant Facebook culture. Responsibilities Employee relations contact to assist employees and 
managers in resolving issues and grievances Assess employee development needs, make recommendations, and 
implement appropriate solutions Provide appropriate coaching and development feedback to managers and 
employees Provide rigorous data analysis and reporting solutions based on business needs Integrate and partner 
with HR colleagues in the Learning & Development, Compensation, HRIS, and HR Programs teams to implement 
solutions Work with the business on on-boarding and various manager development programs Partner with the 
business on key HR programs such as the review cycle and employee engagement survey Support HRBP team 
aligned to corporate organizations Requirements 8+ years of HR experience in a fast paced environment At 
least 6 years experience as an HR Generalist or the equivalent Experience should include a focus on 
performance management, employee relations and data analytics/reporting Candidate must have 
demonstrated project management skills and ability to drive programs independently Candidate should 
demonstrate strong analytical and data management skills with the ability to translate data into action 
planning Must have strong interpersonal and communication skills and be able to build relationships at all levels 
of the organization BA/BS degree with emphasis in HR or equivalent years of field related experience Fluent in 
English Excellent understanding of the technology, social media, or Internet business preferred Candidatar-se 
em https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/108090683?refId=7fd57fb7-ff0c-4ff5-b140-
07b47d770adc&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-
null-49-null-null-leo5q~ilca8io7~lv Vaga adicionada em 28 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESPECIALISTA DE INDICADORES Banco CBSS São Paulo e Região, Descrição da vaga Responsável em gerar e gerir 
os indicadores da área Responsável por relatórios gerencias, controle planejamento de orçamento Elaborar 
relatórios de acompanhamento. Competências e experiência desejadas Habilidade com números Boa 
Comunicação Mão na massa Excell avançado Superior completo em Administratação, Economia, Engenharia, 
Matemática ou areas correlatas. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/115666051?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 29 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE LOJA Natura São Paulo Descrição da vaga - Gestão de equipe; - Análise de indicadores de 
performance; - Treinamento e Desenvolvimento; - Responsável processos Administrativos. Competências e 
experiência desejadas - Experiência no comércio varejista na função Gerente de Loja, de preferência no 
mercado de beleza; - Vivência com gestão de pessoas; - Conhecimento do sistema de PDV e gestão de loja; - 
Graduação superior completa; - Pacote Office intermediário; - Habilidade com cálculo; - Idioma Inglês 
desejável. Candidatar-se em https://www.linkedin.com/jobs2/view/115655646?trk=job_view_similar_jobs 
Vaga adicionada em 29 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE CALL CENTER Grupo Mercantil de Crédito São Paulo e Região, O candidato será responsável pela 
gestão estratégica da operação do Call Center, planejar e executar montagem das equipes com o objetivo de 
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crescimento ascendente da operação, entregar metas mensais de venda, realizar o acompanhamento de 
indicadores de qualidade, produtividade, atendimento e rentabilidade, fazer a elaboração e desenvolvimento 
de campanhas motivacionais, zelar pela eficiência e qualidade do Call Center e seu adequado dimensionamento 
propondo e participando de projetos de melhoria de processos. Salário da vaga: acima da média do mercado 
Bonificação sobre resultado Vale Transporte Vale Refeição Benefícios Competências e experiência desejadas 
Imprescindível experiencia prévia na área Necessário Graduação Superior Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/115651473?trk=job_view_browse_map_backfill Vaga adicionada em 29 
/03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ADVANCED ANALYTICS SENIOR ANALYST McKinsey & Company Sao Paulo - - Descrição da vaga Overview To 
strengthen our Brazil Analytics Team in São Paulo, we are currently seeking a creative and energetic Senior 
Analyst. We are looking for engineers and scientists who are passionate about data and want to apply Machine 
Learning techniques (e.g., neural networks, boosting, bagging, reinforcement learning, etc.) to solve real-
world problems for enterprises and consumers. With a team of Knowledge Colleagues, you will be based in São 
Paulo and you will work with McKinsey consultants from Brazil and around the world. Detailed Description You 
will work on all aspects of the design, development and delivery of machine learning enabled solutions 
including problem definition, data acquisition, data exploration and visualization, feature engineering, 
experimenting with ML algorithms, evaluating and comparing metrics, deploying the models, iteratively 
improving the solution, building the tools for this process, etc. You will work with data from diverse structured 
and unstructured data sources in both batch and streaming modes. You will work with consultants, clients or 
internal teams to prepare complex data analyses and models that help solve client problems and deliver 
significant measurable impact. Your work will be project-oriented: you will often be responsible for the entire 
analytical process – from outlining the type of solution through implementation, interpretation of results and 
transferring capabilities to the client or colleagues. You will constructively discuss your findings in dialog with 
consultants and clients – while always looking for the best solution. Some work at the client site is expected. 
Working on projects and exchanging experiences with your colleagues means you will face new intellectual 
challenges on a daily basis, while continuously building your methodological knowledge and skills. Desired Skills 
Desired Skills: Intellectual curiosity, along with excellent problem-solving and quantitative skills, including the 
ability to disaggregate issues, identify root causes and recommend solutions Ability to independently own and 
drive model development, balancing demands and deadlines Distinctive communications skills and ability to 
communicate analytical and technical content in an easy to understand way Strong people skills, team-
orientation, and a professional attitude Qualifications: 5+ years of professional experience in applying machine 
learning and data mining techniques to real problems with copious amounts of data Background in Computer 
Science, Engineering, Statistics, Physics, Mathematics, Operations Research or equivalent technical field A Ph.D 
degree in Computer Science is highly desired. Candidates with a Ph.D in other quantifiable fields (e.g., 
Statistics, Mathematics, Physics) with applied practical experience and programming background are also 
desirable Ability to prototype statistical analysis and modeling algorithms and apply these algorithms for data 
driven solutions to problems in new domains Experience with very large scale data processing/analysis Ability 
to work independently to actively identify and drive solutions for evolving business problems Proficiency in R, 
SAS, SPSS or other statistical package Experience in working with large datasets and relational databases is 
highly desirable (SQL) Knowledge of additional programming languages is a plus (Python, C++, Java) Fluent in 
Portuguese and English is necessary Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/102379524?trk=job_view_browse_map Vaga adicionada em 28 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

KNOWLEDGE NETWORK - TELECOM RESEARCH ANALYST McKinsey & Company Sao Paulo - - Descrição da vaga 
Overview McKinsey's High Tech, Media, and Telecom Practice (TMT Practice) is currently recruiting for an 
experienced Research Analyst with focus on Telecom to join the team in the Sao Paulo office. Detailed 
Description McKinsey's High Tech, Media, and Telecom Practice (TMT Practice) is helping its clients to address 
their most pressing challenges in today’s fast-paced market. To get an in-depth understanding of the industry, 
and to keep up with the latest developments, our consulting teams work alongside analysts and experts of the 
Global TMT Research Team, a virtual research and knowledge unit of 60+ professionals located in 20 offices 
worldwide. The TMT Practice is currently recruiting for an experienced Research Analyst with focus on Telecom 
to join the team in the Sao Paulo office . Desired Skills The role of a Telecom Research Analyst: Develop 
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telecom industry insights based on market data, qualitative opinions and your own expertise to support our 
consulting teams and clients in their problem solving of specific client challenges. This support can be 
delivered through expert calls, high-quality memos or client-ready presentations Lead or contribute to 
knowledge development initiatives that advance the Firm’s telecom knowledge. Show an entrepreneurial 
mindset to identify and close knowledge or expertise gaps Invest in own professional development and 
expertise to remain at the cutting edge of this fast-moving industry Requirements: 3-5 years of experience in a 
telecom or related company; experience in a business function is a must Intellectual curiosity, along with 
excellent problem-solving and quantitative skills Strong team-orientation and a professional attitude Proven 
ability to communicate complex ideas clearly orally as well as in written form Distinctive records of academic 
achievement from a respected institution in telecommunications, media or business or another highly relevant 
field Fluent English and Portuguese is a must. Spanish knowledge is a plus Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/115671968?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 28 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

KNOWLEDGE NETWORK - RESEARCH ANALYST – BRAZIL McKinsey & Company Sao Paulo - - Descrição da vaga 
Overview GFIC is a global, virtual knowledge team with 140+ knowledge professionals across 15+ locations 
globally. We focus on research related to the financial services industry (i.e., Banking, Insurance, Asset 
Management) and work closely with client service teams on client and proprietary knowledge projects. Detailed 
Description Responsibilities: Help consulting teams on client engagements with research requirements within 
the specific FIG domain areas of payments and retail banking. This would include consolidating data across 
multiple sources, developing unique perspectives, creating client-ready materials and other tasks as needs 
arise. Conduct secondary and primary research within the relevant FIG domain through proprietary and third-
party data sources and manage day-to-day workflow Package research findings in the form of client-ready end 
products which could be PowerPoint presentations and/or financial models. As one of the most critical 
components of this job, it will be essential to build excellent communication and presentation skills Be an 
active member of the global GFIC community and develop relationships around the globe to build on your 
expertise and provide backup support from time to time Over time, develop deeper understanding on a specific 
topic within the domain and build own knowledge and expertise Desired Skills General qualifications: The 
candidate should have strong research skills, an entrepreneurial spirit and a great curiosity for current and 
emerging topics. He/she must be passionate to work on diverse financial services industry topics and develop 
his/her own network within the Firm. Specific qualifications: Academic background related to business 
management, finance or economics Good understanding of financial, economic, and general business concepts 
and terminology Strong problem-solving, analytical, and quantitative skills Excellent written and verbal 
communication skills (English and Spanish) Strong computer skills, including proficiency with Excel, Word, and 
PowerPoint Professional attitude and entrepreneurial spirit; team player Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/115675182?trk=job_view_company_other_jobs map Vaga adicionada em 
28 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

BUSINESS ANALYST, GLOBAL SHARED SERVICES, INSIGHTS Facebook São Paulo Descrição da vaga Facebook 
was built to help people connect and share, and over the last decade our tools have played a critical part in 
changing how people around the world communicate with one another. With over a billion people using the 
service and more than fifty offices around the globe, a career at Facebook offers countless ways to make an 
impact in a fast growing organization. Facebook is looking for an Associate to join the Global Shared Services 
Insights team, a centralized team that provides scaled insights to Facebook clients globally. The goal of the 
team is to partner with our sales, marketing science, product and marketing teams and help our advertisers 
understand the value of advertising with Facebook through pre/post-campaign insights. In this role, you will 
have a great opportunity to build partnerships, provide business insights, and deliver on strategic initiatives for 
our advertisers in the LATAM market. Successful candidate will have a strong analytical and consultative 
mindset, thorough understanding of databases and data visualization, the ability to thrive in a dynamic 
environment, be self-sufficient, fast-paced to meet tight deadlines, and have a passion for scaling operations 
through automation. This position is located in our Sao Paulo office and will be responsible for building insights 
support in the LATAM region, acting as an extension of the US team. Responsibilities Apply your expertise in 
quantitative analysis, data visualization and data-mining to tell the story behind numbers and derive actionable 
insights for Facebook advertisers Understand digital media Industry trends, develop in-depth vertical-solution 
based insights that help drive value for advertisers and higher adoption for Facebook ad products Be able to 
draw correlations between elements of campaign design, do predictive analysis and be able to articulate 
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implications for clients Conceptualize and build dashboards that are simple, visually appealing, yet showcase 
powerful insights Expert in designing PowerPoint presentations that are succinct and crisp, with a balance of 
high-level insights for executives, and a detailed enough view for core teams Work effectively with cross-
functional teams, learn and apply best practices from other teams and always strive for high quality 
deliverables Think and work independently, demonstrate creativity and deliver quick results, yet demonstrate 
a team-player attitude The position will be based out of Sao Paulo, but will require active participation with 
management and team in US and India. Requirements Bachelor’s or Master's degree in an analytical field (e.g. 
Marketing/Marketing Science, Computer Science, Mathematics, Statistics, Finance or Economics,) Passion for 
and background in consumer internet and social media is strongly preferred 3-5 years experience, with 2+ years 
of work experience in data analytics Proficiency in SQL and Excel Prior experience in data analytics and 
statistical programming with proficiency in using statistical tools such as R, SAS, SPSS etc. Working knowledge 
of data visualization tools such as Tableau, Micro Strategy etc. Proven experience leading data driven projects 
from definition through interpretation and execution Strong analytical skills, with experience solving ambiguous 
problems using data and providing practical business insights Fast learner achieve power-user status on 
multiple tools quickly Excellent written and verbal communication skills including strong presentation skills 
PHP, HTML/CSS/XML/JavaScript, PYTHON, VB and general programming skills are a plus. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/108090707?trk=job_view_company_other_jobs Vaga adicionada em 28 
/03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

BUSINESS TECHNOLOGY CONSULTANT São Paulo/ McKinsey & Company Sao Paulo Descrição da vaga Overview 
McKinsey Business Technology (BT) helps our clients realize value by formulating technology-enabled business 
strategies, improving operations through the use of technology, and strengthening corporate IT departments. 
BT also encompasses McKinsey Digital Solutions (MDS), a new and growing department that combines strategic 
thinking and technology expertise to deliver accelerated outcomes. MDS helps companies discover and deliver 
their full digital potential. Detailed Description Primary responsibilities: Collaborate closely with practice 
leadership and teams to deliver significant, measurable impact to client performance Provide expertise and 
develop new perspectives on technology issues C odify institutional knowledge on industry insights and 
functional best practices Client/clientele development: Leverage domain expertise in technology actively to 
assist with all client development activities and represent the practice as an expert in this sector Aggressively 
contribute to all related client initiatives Lead efforts to develop compelling “off-the-shelf” presentations 
(basic beliefs, qualification packs) and workshop materials to support client development efforts Actively assist 
the leadership team and client service teams (CSTs) in preparing tailored client materials and presentations 
Client service: Develop insightful and pragmatic solutions to client problems Work with client service teams as 
a full or part-time member and support teams in relevant engagements Interview, analyze and interpret client 
and industry information Develop hypotheses based on client research, industry best practices and other 
information sources Work with teams to synthesize output into specific and actionable business 
recommendations/action steps Knowledge building and knowledge transfer: Develop, research and refine 
functional concepts, points of view, and problem-solving tools that can be brought to bear in client 
engagements Codify internal knowledge and capture industry best practices Collaborate and lead client and 
McKinsey training workshops in field of expertise Build, maintain and leverage an internal and external network 
of consultants and industry experts Advance the reputation of the practice by helping to develop appropriate 
external and internal communications Desired Skills An outstanding academic and professional record of 
achievement (MBA is a plus) A broad understanding of and passion for current technology trends, their impact 
on business strategies, and their implications for senior management in creating and sustaining competitive 
advantage and transforming business A global perspective, and the ability to leverage experiences across 
industries Diagnose and develop strategy and execution plans for technology related topics: Demonstrated 
understanding of the business drivers, financial and operational issues; expected and actual benefits; 
challenges; solutions; industry trends Hands-on, real-time experience with noteworthy technology engagements 
Experience with IT strategy, technology and organizational issues. Up to 10 years of work experience in 
consulting (highly desired) or industry role, preferably in IT departments Openness to travel Fluency in 
Portuguese and English; Spanish is a plus Candidatar-se em https://goo.gl/VUpZUH Vaga adicionada em 28 
/03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL Biolab Sanus Farmacêutica - São Paulo e 
Região, Descrição da vaga Coordenar e implantar o desenho de soluções de aprendizagem junto com a equipe 
de analistas considerando as etapas de identificar, planejar, desenvolver, validar e avaliar os programas 
desenvolvidos. Elaborar novas politicas, práticas, processos e procedimentos para as atividades da área de 
educação que atendam todas as unidades da compania; Propor e coordenar as ações para a melhoria do clima 
organizacional e promoção de uma cultura de alto desempenho; Elaborar e coordenar programas de 
desenvolvimento, relacionados à estratégia para suportar a empresa nos processos de gestão de pessoas; 
Coordenar os programas de bolsa de estudos garantindo o melhor direcionamento e cumprimento das políticas 
internas; Monitorar o desenvolvimento, controle e interpretação dos indicadores da área de treinamento, e 
desenhar novos indicadores para a área; Coordenar o programa de avaliação de desempenho, os planos de 
ações e necessidades de treinamento em conjunto com as áreas; Desenhar propostas de treinamentos técnicos 
e comportamentais relacionados às necessidades e competências organizacionais; Conduzir o programa de 
retenção e sucessão. Competências e experiência desejadas Superior em Psicologia e Administração de 
Empresas ou correlatas; Desejável especialização na área de RH; Conhecimentos em plano de sucessão, 
programa de desenvolvimento de liderança, pesquisa de engajamento e avaliação de desempenho, programas 
de treinamentos organizacionais. Desejável atuação anterior em Indústria Farmacêutica. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/115640815?refId=552549bd-d91d-4817-bc23-
1e22a2475bc5&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQE-0A0PZ9gfGw&trkEmail=eml-
jobs_jymbii_digest-null-51-null-null-1gua2n~imc0fcej~6w Vaga adicionada em 28 /03/2016 Na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

BUSINESS ANALYST, GLOBAL SHARED SERVICES, INSIGHTS Facebook São Paulo – Descrição da vaga Facebook 
was built to help people connect and share, and over the last decade our tools have played a critical part in 
changing how people around the world communicate with one another. With over a billion people using the 
service and more than fifty offices around the globe, a career at Facebook offers countless ways to make an 
impact in a fast growing organization. Facebook is looking for an Associate to join the Global Shared Services- 
Insights team, a centralized team that provides scaled insights to Facebook clients globally. The goal of the 
team is to partner with our sales, marketing science, product and marketing teams and help our advertisers 
understand the value of advertising with Facebook through pre/post-campaign insights. In this role, you will 
have a great opportunity to build partnerships, provide business insights, and deliver on strategic initiatives for 
our advertisers in the LATAM market. Successful candidate will have a strong analytical and consultative 
mindset, thorough understanding of databases and data visualization, the ability to thrive in a dynamic 
environment, be self-sufficient, fast-paced to meet tight deadlines, and have a passion for scaling operations 
through automation. This position is located in our Sao Paulo office and will be responsible for building insights 
support in the LATAM region, acting as an extension of the US team. Responsibilities Apply your expertise in 
quantitative analysis, data visualization and data-mining to tell the story behind numbers and derive actionable 
insights for Facebook advertisers Understand digital media Industry trends, develop in-depth vertical-solution 
based insights that help drive value for advertisers and higher adoption for Facebook ad products Be able to 
draw correlations between elements of campaign design, do predictive analysis and be able to articulate 
implications for clients Conceptualize and build dashboards that are simple, visually appealing, yet showcase 
powerful insights Expert in designing PowerPoint presentations that are succinct and crisp, with a balance of 
high-level insights for executives, and a detailed enough view for core teams Work effectively with cross-
functional teams, learn and apply best practices from other teams and always strive for high quality 
deliverables Think and work independently, demonstrate creativity and deliver quick results, yet demonstrate 
a team-player attitude The position will be based out of Sao Paulo, but will require active participation with 
management and team in US and India. Requirements Bachelor’s or Master's degree in an analytical field (e.g. 
Marketing/Marketing Science, Computer Science, Mathematics, Statistics, Finance or Economics,) Passion for 
and background in consumer internet and social media is strongly preferred 3-5 years experience, with 2+ years 
of work experience in data analytics Proficiency in SQL and Excel Prior experience in data analytics and 
statistical programming with proficiency in using statistical tools such as R, SAS, SPSS etc. Working knowledge 
of data visualization tools such as Tableau, Micro Strategy etc. Proven experience leading data driven projects 
from definition through interpretation and execution Strong analytical skills, with experience solving ambiguous 
problems using data and providing practical business insights Fast learner achieve power-user status on 
multiple tools quickly Excellent written and verbal communication skills including strong presentation skills 
PHP, HTML/CSS/XML/JavaScript, PYTHON, VB and general programming skills are a plus. Candidatar-se em 
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https://www.linkedin.com/jobs2/view/108090707?trk=job_view_browse_map Vaga adicionada em 28 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ADVOGADO SÊNIOR BASF São Paulo e Região, Descrição da vaga Requisitos: Formação superior completa em 
Direito; Indispensável OAB; Desejável Pós em Processo Civil ou Mestrado em Direito; Experiência em 
contencioso cível - cobrança, recuperação judicial, monitória, execução, arresto. Conhecimento avançado em 
Excel - planilhas e controles de processos; Necessário inglês fluente para comunicação frequente, desejável 
espanhol. Principais atividades: Assessorar juridicamente às unidades do Grupo BASF no contencioso cível, 
através de controle de processos de ordem geral, cobrança judicial, comparecimento em audiências e a outros 
atos, para fins de salvaguardar e defender os direitos e os interesses da instituição. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/115609635?trk=job_view_company_other_jobs Vaga adicionada em 28 
/03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE MARKETING TSI E BIOTECNOLOGIA BASF São Paulo e Região, Descrição da vaga TSI: elaborar 
plano estratégico de marketing e assegurar sua implementação, com foco no mercado de tratamento de 
sementes de Soja Brasil (oportunidades em Arroz, Milho, Trigo, Feijão e Algodão) . Criar sinergia entre TSI / 
Biotecnologia (foco em Cultivance e Clearfield) junto aos parceiros de acesso ao mercado (sementeiros, 
obtentores, revendas e coops) e clientes (venda direta). Biotecnologia: Cultivance e Clearfield – elaborar e 
implementar o plano estratégico de marketing com foco no mercado de sementes de Soja e Arroz, abrangendo 
modelo de negócio e captura de taxa tecnológica, gestão do planejamento, produção e qualidade de sementes, 
parceria estratégica com Embrapa, Fundações (BA, Cerados e CTPA, Irga, Inta, Rice Tec..), sementeiros e 
obtentores, geração de demanda da tecnologia (Variedade + Herbicida), acesso ao mercado (identificação de 
revendas e coops BASF com perfis para venda de sementes).                                            Competências e 
experiência desejadas Formação Superior completa e desejável Especialização ou MBA em Marketing; 
Experiência em Vendas e /ou Marketing no mercado agrícola; Experiência em Marketing e/ou Vendas e/ou 
Operações no mercado de Sementes de Soja; Inglês intermediário. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/115606951?trk=job_view_browse_map Vaga adicionada em 28 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SENIOR BUSINESS ANALYST Expedia, Inc. Sao Paulo – Job ID: 39859 Company: Expedia Latin America Location: 
Brazil, Sao Paulo Functional Area: Technology Employment Type: Full-Time Regular Education Required: Not 
Indicated Experience Required: Not Indicated Relocation: No Position Description As a member of the Analytics 
and Revenue Management team you will be delivering decision support to the corporate leadership and internal 
customers in Expedia LATAM and also throughout Expedia Worldwide. We tackle complex business problems by 
converting raw data into meaningful and actionable business insights. In addition, our analysts manage the 
communication and relationships with internal customers across Expedia Worldwide. We are an award winning 
team of analysts determined to push the boundaries of analytics and embrace new technologies. The Analytics 
and Revenue Management team is essential to the company's mission of becoming the world's most intelligent 
travel marketplace. Responsibilities Report, analyse, and present LATAM Points of Sale performance from a 
Product, Marketing, Site, and Customer perspective Deliver impactful analysis based on robust economic, 
financial, and statistical analysis Develop analytical models to estimate the impact of different scenarios, 
assisting in the business decision making process Interact directly with multiple departments across the 
organisation, identify key analyses that deliver valuable business insight and areas of opportunity Assist 
managers and teams throughout the company to understand the power and value of an analytical approach to 
decision-making, and provide them with the insights that contribute to the strategic goals of the organisation. 
Proactively engage with customers to assess existing and upcoming business needs and maintain regular 
communication to update customers on progress made on projects . Requirements: Good degree in a 
Business/Economics/Maths/technical field or related discipline preferred. Demonstrated ability to work 
through complex business problems and partner with internal clients with a consultative approach. Strong 
analytical/modeling skills with ability to convert raw data into actionable business insights Expert proficiency 
in Excel is required. VBA/macros ability is a plus Knowledge of SQL is required Knowledge of and passion for big 
data, experience of Hadoop preferred. Knowledge of Statistics is a plus Web analytics experience, especially in 
e-commerce environment is preferred Excellent verbal, written and data presentation skills are must-have 
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Ability to work in matrix organization and influence people is essential previous experience in travel, financial, 
or service industries is preferred About Expedia Our mission is to revolutionize travel through the power of 
technology. Collectively, the Expedia brands cover virtually every aspect of researching, planning, and booking 
travel, from choosing the best airplane seat, to reading personal travel reviews of hotels, to planning what to 
do in a destination once you arrive. The Expedia, Inc. portfolio serves both leisure and business travelers with 
tastes and budgets ranging from modest to luxury. Expedia delivers consumer travel demand from nearly every 
continent to nearly 149,000 hotels and hundreds of airlines, tour operators, car rental companies and 
destination services supply partners. Please visit company website to learn more about our travel brands. This 
employer participates in E-Verify. The employer will provide the Social Security Administration (SSA) and, if 
necessary, the Department of Homeland Security (DHS) with information from each new employee's I-9 to 
confirm work authorization. Expedia is committed to creating an inclusive work environment with a diverse 
workforce. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, 
religion, gender Candidatar-se em https://www.linkedin.com/jobs2/view/91713331?trk=job_view_similar_jobs 
Vaga adicionada em 28 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESPECIALISTA EM PARCEIRO DE NEGÓCIOS (RH) Cielo São Paulo descrição da vaga Entender como RH pode 
apoiar a execução do planejamento estratégico de cada área da organização; Apoiar ações para o 
desdobramento das diretrizes de RH junto aos gestores das áreas; Captar as demandas das áreas, interpretar 
informações e necessidades para propor e implantar soluções de RH; Conduzir trabalhos junto às áreas com 
foco em clima, gestão de talentos (atração e retenção), desenvolvimento, coaching, etc.; Conhecer o negócio 
de cada área nos aspectos financeiro e operacional que tenham impacto em RH; Trabalhar com métricas e 
indicadores como ferramenta de sucesso na implementação da estratégia de RH. Competências e experiência 
desejadas Curso superior completo: Administração de Empresas, Psicologia ou outros cursos voltados para 
humanas; Pós Graduação/Especialização: Desejável; MBA/Mestrado: Desejável; Mais de 3 anos de experiência 
em RH; Conhecimento dos subsistemas de RH (seleção, relações trabalhistas, avaliação de desempenho, gestão 
de talentos etc.); Implantação de projetos e atividades junto às áreas atendidas; Experiência na condução de 
atividades em grupo; Visão sistêmica e análise de impactos organizacionais; Capacidade para estruturar e 
manter controles de atividades; Pacote Office: Avançado. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/114177162?trk=rj_jshp&refId=a9f2aad2-4b69-4ffd-802b-a8c10f7448a4 
Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR RH - RELAÇÕES SINDICAIS, MEDICINA E SEGURANÇA NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA São 
Paulo e Região, Descrição da vaga RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES: Coordenar a equipe de medicina 
ocupacional, responsável pela promoção de saúde através das consultas assistências, consultas ocupacionais, 
dos projetos (campanhas) de saúde e pelo plano de saúde ocupacional da companhia; Coordenar a equipe de 
segurança do trabalho, responsável pelo cumprimento da legislação (NRs), pela constante busca da eliminação 
ou mitigação dos riscos ao trabalhador e pelo programa de riscos ambientais; Elaborar relatórios periódicos, 
contendo inclusive os indicadores da área, afim de estabelecer com a gerencia de RH, instrumentos que possam 
balizar as decisões Nextel (Budget, estratégias, etc); Estabelecer harmoniosa relação dos as entidades 
sindicais, de forma a estabelecer acordos que atendam os objetivos da Nextel; Suporte consultivo a área de 
operações e cliente internos, no que diz respeito a aplicação das leis trabalhistas e práticas de mercado que 
assegurem "zero erro" e exposição a riscos e passivo trabalhista. Salário compatível com o mercado. Benefícios: 
Vale Transporte/Estacionamento, Vale refeição (R$ 29,35/dia), Assistência Médica, Assistência Odontológica, 
Seguro de Vida, Previdência Privada, Auxílio Creche, PLR, Convênio Farmácia, Desconto em instituições de 
cursos de idioma e Universidades, Plano de Telefonia Nextel. Empresa fica próxima ao Shopping Morumbi na 
zona Sul de São Paulo. Competências e experiência desejadas FORMAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS: Formação Superior 
e pós graduação completas; Desejável Inglês básico; Vivência com relações sindicais desejável em empresas de 
telecomunicações; Vivência com Medicina e Segurança do trabalho; Necessário conhecimentos em CLT 
(Consolidação das Leis Trabalhistas), CLPS (Consolidação das Leis Previdenciárias e Normas Regulamentadoras. 
Candidatar-se em https://www.linkedin.com/jobs2/view/115608006?trk=job_view_similar_jobsVaga 
adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SÊNIOR Telefônica Brasil São Paulo SP Descrição da vaga Principais 
atividades: Ser um agente de apoio e influência junto à liderança no desenvolvimento e implantação de 
estratégias de gestão, alinhados ao perfil e competências requeridas; Elaborando planos de desenvolvimento, 
carreiras, capacitações, sendo capaz de fazer análise de cenários e estruturas, para proposição de melhorias e 
criação de condições de desenvolvimento dos gestores e consequentemente das equipes atendidas; Suporte nos 
projetos estratégicos do cliente para viabilização no negócio; Apoio na implantação e disseminação de 
programas de transformação cultural e programas de engajamento que promovam a identificação do 
colaborador com o negócio; Participação efetiva com os gestores, na condução de gestão de conflitos, 
buscando o menor impacto possível junto às equipes; Apoiar os executivos nas decisões estratégicas voltadas 
para gestão de pessoas; Promover a reflexão do gestor sobre as suas expectativas e da sua equipe, bem como, 
a convergência com os interesses da organização; Atuar diretamente no planejamento juntos às áreas clientes 
das ações de melhoria para o ambiente organizacional (Pesquisa de Clima); Atuar como linha de frente na 
implementação de projetos e ações corporativas de RH, mantendo as áreas centrais atualizadas com relação 
aos resultados alcançados, visando as necessidades de ajustes; Estudos com a equipe de Estrutura e 
Remuneração, proporcionando soluções para melhor aproveitamento e reconhecimento dos talentos; Atuar na 
divulgação das cláusulas dos Acordos Coletivos, visando atenuar possíveis impactos e esclarecendo dúvidas 
sobre o tema; Apoiar a gestão dos subsistemas de RH no atendimento ao cliente interno, incluindo 
Recrutamento e Seleção; Treinamento e Desenvolvimento; Orçamento de Pessoal; Gestão de Cargos e Salários; 
Benefícios; Programa Jovem Aprendiz; Estagiários; Legislação e Relações Trabalhistas. Competências e 
experiência desejadas Requisitos: Formação: ensino superior completo em Psicologia, Administração ou áreas 
correlatas Informática: Pacote Office Avançado Idiomas: desejável Inglês e Espanhol Experiência: atuação na 
área de RH como generalista com conhecimentos amplos nos subsistemas de Recursos Humanos. Candidatar-se 
em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/114198856?trk=jymbii_jobs_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A3595643014
58846011492%2CVSRPtargetId%3A114198856%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO FOCO EM FINANÇAS Unilever Brazil-Sao Paulo TÍTULO DA VAGA: 
I&A Operation Assistant LOCAL DA VAGA: São Paulo DEPARTAMENTO: Tecnologia OBJETIVO PRINCIPAL DA VAGA 
: Atuar na área de Tecnologia da Informação. RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS : Desenvolve pontuação mensal 
para países envolvidos no fechamento finanças no final do mês (MEC) Realiza reuniões de análise MEC com 
GCAD , NA, Latam MCOs e UASCC , para alinhar pontuação, analisa conclusão de issues e construir planos de 
mitigação e medidas corretivas. Gerencia a melhoria contínua do MEC como PMO na área Gerencia o plano de 
Gerenciamento de Mudanças da área Atuar como PMO na implementação do projeto global com impacto nas 
finanças MEC, relatórios e sistemas Para ter a capacidade de ver processo MR & ICR e identificar as 
simplificações e melhorias Coordenar equipes diferentes para entregar planos de ação para melhorar o processo 
atual Ser usuário especialista: ferramentas locais de BI ( MSBI ) e ferramentas globais (Victory) para resolver 
qualquer questão ou dúvidas dos usuários de negócios Coordenar equipes multidisciplinares para entregar 
projeto global no prazo e com qualidade Para aplicar a metodologia PMO para acompanhar plano de ação de 
melhoria e projeto global com um impacto em I & A Operação Para saber a base de gerenciamento de 
mudanças , a idéia é construir um plano de suporte de jogo claro , definir reuniões -chave e ter excelentes 
habilidades de comunicação; HABILIDADES/EXPERIÊNCIA: Ensino Superior completo em Administração, 
Engenharia e areas correlatas Inglês e Espanhol avançado/ fluente Desejável conhecimento no sistema atual de 
BI para finança Cordillera Desejável ter experiência como PMO Desejável 2-3 anos na área de finanças Latam 
SOBRE A EMPRESA: Presente há 85 anos na vida dos brasileiros, a Unilever é uma companhia anglo-holandesa 
que produz bens de consumo em 190 países, nas categorias de cuidados pessoais, alimentos, limpeza, 
refreshment (bebidas de soja e sorvetes) e alimentação fora do lar. Hoje, o mercado nacional é atendido por 
700 produtos de 25 marcas – entre elas, nomes consagrados como Omo, Comfort, Fofo, Seda, Lux, Dove, AdeS, 
Close Up e Rexona. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/114167340?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 
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ESPECIALISTA EM ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO 3 Corações S/A São Paulo - Capital (2 vagas) 
Descrição da vaga Pricipais Responsabilidades do Cargo Fornecer informações corretas e em tempo hábil a fim 
de apoiar a tomada de decisões e o planejamento estratégico da empresa; Realizar análises econômicas 
Elaborar demonstrações de resultados através de apresentações gerenciais mensais para a Diretoria e 
trimestrais para o Conselho Realizar estudos econômicos/financeiros para tomada de decisão da Diretoria 
Realizar análise do orçamento e do planejamento estratégico Competências e experiência desejadas 
Especialização em Administração, Economia e/ou Contábeis Inglês fluente é desejável Finanças Corporativas e 
Economia aplicada aos negócios; Pacote Office - muito bom excel e power point Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/95516858?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 24 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

EXECUTIVO DE NEGÓCIOS PLENO Carlson Wagonlit Travel São Paulo - Descrição da vaga Região: AMÉRICAS 
País: Brasil Localidade: São Paulo Home Office: Sim Escopo: Local Género de contrato: Regular por Tempo 
Integral Departamento: National Program & Sales Título do Cargo de Reporte: Presidente Objetivo Gerenciar a 
prospecção de novos clientes, através de processos de licitação que envolvem a realização de apresentações, 
elaboração de propostas técnicas e comerciais, reuniões para esclarecimentos de dúvidas e ajustes de 
propostas, com o objetivo de conquistar clientes e firmar novos contratos. Responsabilidades Identificar e 
prospectar clientes em potencial para desenvolver novos negócios, a fim de atender suas necessidades e 
garantir sua satisfação; Analisar concorrência, tendências e condições do mercado para aceitação do nossos 
serviços; Planejar estratégias de vendas e realizar o mapeamento de oportunidades para alcance das metas e 
objetivos da empresa; Visitar e receber prospects e clientes, a fim de estabelecer relações de parceria 
positivas, bem como facilitar contatos e novos negócios; Elaborar propostas comerciais, contratos e 
apresentações aos prospects; Manter o CRM atualizado. Perfil do Candidato Formação Superior Completa em 
Administração ou em cursos relacionados; Inglês avançado para leitura, escrita e conversação; Experiência 
profissional anterior na área comercial preferencialmente no segmento de turismo (foco em prospecção de 
novos negócios); Negociação estratégica e capacidade de análises críticas; Domínio do pacote office, 
principalmente Excel; Ter disponibilidade para viagens à negócios; Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/114182699?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 24 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE RH PLENO (Vaga Temporária Inglês Avançado) Kimberly-Clark São Paulo Descrição da vaga 
Buscamos um Analista de Recursos Humanos Pleno com experiência generalista para atuar em um projeto com 
duração de 3 meses para o novo Centro de Inovação Global em São Paulo. Será um diferencial quem tenha a 
experiência com remuneração variável. Competências e experiência desejadas Inglês avançado é mandatório; 
Formação Acadêmica: Administração, Psicologia, ou afins; Dominar o office: power point e excel intermediário; 
Excelente comunicação e bom relacionamento interpessoal completam o perfil. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/114181147?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 24 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SENIOR ACCOUNTANT ANALYST Red Hat São Paulo, Descrição da vaga The Red Hat Finance team is seeking a 
Senior Accountant Analyst to join us in São Paulo, Brazil. In this role, you will be responsible for key duties 
related to the monthly accounting cycle for Latin American (LATAM) countries. You'll play an important part in 
ensuring an accurate and timely month-end close for Red Hat's finances. Primary job responsibilities Prepare 
reconciliation for balance sheet accounts for LATAM countries in US GAAP (Brazil, Argentina) Maintain 
reconciliation between statutory versus US GAAP accounts Provide a record of assets, liabilities, and other 
financial transactions Control inter-company accounts and maintain the exchange rate valuation and interest 
on track Maintain journal entries for accounts payable, accounts receivable, payroll, and general ledger 
computer systems Review, track, and maintain billing information in the financial systems, ensuring accuracy 
and compliance with US GAAP and other accounting regulations Provide explanations to different areas in the 
company Required skills Bachelor's degree in accounting 5+ years of related general accounting experience 
Previous experience in accounting closing and analysis within multinational companies and LATAM countries 
(Brazil, Argentina, Chile, Colombia, and Mexico) Experience with reconciliations and taxes for LATAM countries 
Eye for detail and ability to analyze at a macro and micro level Ability to work with minimal supervision 
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Experience working under deadline pressure and ensuring compliance with company policies Active CRC 
Experience with Oracle ERP is a plus Highly motivated and proactive, with good creative problem solving and 
analytical skills within a fast-paced, deadline-driven environment Fluent English language skills and 
intermediate Spanish language skills Organized and comfortable working with a team Red Hat is proud to be an 
equal opportunity workplace and an affirmative action employer. We review applications for employment 
without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, ancestry, 
citizenship, age, uniformed services, genetic information, physical or mental disability, medical condition, 
marital status, or any other basis prohibited by law. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/107057055?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 22 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SENIOR CLOUD SOLUTIONS ARCHITECT Red Hat São Paulo, Descrição da vaga The Red Hat Sales team is 
seeking an experienced sales engineer to join us as a Senior Cloud Solutions Architect in Sao Paulo, Brazil. In 
this role, you will be the front-line catalyst who creates possibilities, solves problems, and establishes working 
relationships with our customers. You'll discover and analyze our customers' business and technical needs, and 
collaborate with the Sales and technical delivery teams to help customers invest wisely in the most efficient 
Red Hat cloud and platform solutions to give their systems maximum flexibility. We'll need you to have 
excellent communication and people skills, as you will play a crucial role in our customers' first in-depth 
experience with Red Hat products and services. You will also need a balance of serious technical expertise, 
passion for open source, and a thorough understanding of business processes. Primary job responsibilities 
Develop relationships with strategic accounts to become a trusted advisor for Red Hat products and solutions 
Help achieve enterprise fiscal goals Provide pre-sales technical support to our clients, including webinars and 
technical enablement Support product evaluations and technical proofs of concepts Assist in responding to 
partner inquiries, including RFPs and RFIs Assist the Engineering, Marketing, and business teams on product 
information launches Advise and consult with our clients on how to use Red Hat cloud technology Develop 
repeatable system integrator assets based on Red Hat cloud solutions Required skills Excellent communication 
and presentation skills, with a record of developing relationships at engineering, commercial, and C-levels 
Knowledge of and experience with Linux, OpenStack, and virtualization, as well as general cloud architectures 

Ability to proactively build technical relationships with our partners Experience with VMWare and Amazon Web 
Service (AWS) is a plus Experience working with or for system integrators is a plus Excellent English 
communication skills, both verbal and written; fluency in a second major European language is a significant 
advantage Experience working with C-level executives Good documentation skills and experience presenting to 
mid-sized to large audiences Effective negotiation and persuasive skills, with the ability to influence decision 
makers Understanding of industry trends in cloud computing, end user computing, development, or 
virtualization is preferred Exceptional organizational and planning skills, with the ability to multitask Good 
interpersonal skills and ability to work well in a team Experience with Red Hat products and technologies is a 
plus 5+ years of experience as a sales engineer, consultant, IT architect, or equivalent supporting enterprise 
accounts 5+ years of integration or development experience with UNIX or Linux system administration Red Hat 
Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), VMware VCP, OpenStack, or ITIL 
certifications are a plus Red Hat is proud to be an equal opportunity workplace and an affirmative action 
employer. We review applications for employment without regard to their race, color, religion, sex, sexual 
orientation, gender identity, national origin, ancestry, citizenship, age, uniformed services, genetic 
information, physical or mental disability, medical condition, marital status, or any other basis prohibited by 
law. Candidatar-se em https://www.linkedin.com/jobs2/view/113094465?trk=job_view_company_other_jobs 
Vaga adicionada em 22 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ENGENHEIRO com no máximo 4 anos de formado. Imprescindível fluência em JAPONÊS e INGLÊS para indústria 
do segmento automotivo situada na região de Campinas/SP. Enviar CV para beatriz.ballesteros@venit.com.br 
Vaga adicionada em 22 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 
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MANAGER/DIRECTOR, HUMAN RESOURCES, LATAM Sao Paulo Dassault Systèmes Descrição da vaga Reporting to 
the GEO Managing Director and the Vice President of Human Resources for the Americas, the Manager/Director 
of Human Resources for LATAM will provide HR leadership and support to a rapidly growing GEO of this 
multinational software company. The incumbent will lead, develop and support HR Operations in LATAM. Key 
areas/activities include driving HR objectives across the GEO Business Plan in the areas of Performance 
Management, Compensation, Benefits, HR Systems, Employee Communications, Talent Acquisition and Talent 
Management and serve as a liaison to managers and teams in the GEO. The selected candidate will also be a 
team player within the Global Dassault Systemes HR Group. The Human Resources Manager/Director will be an 
experienced human resources leader with appropriate industry experience, preferably in software; an 
energetic, forward-thinking and creative individual with high ethical standards, a strategic planner with sound 
technical skills, analytical ability, good judgment and a strong operational focus. He/She will be a well-
organized and self-directed individual who is a team player. An individual who can relate to people at all levels 
of an organization and possesses excellent communication skills. Position Description -Ensure that information 
is in place, tools are replicable and that the process is ongoing for the assimilation and development of people. 
-Based on effective assessment and performance development tools, ensure skill development vehicles are put 
in place to encourage learning and performance improvement. -Partner with HR centers of Excellence (COEs) 
to deliver HR services to the GEO (Talent Acquisition, Compensation & Benefits, Training, Visa & Immigration). 
Initiate communications mechanisms to better inform the GEO of business trends, organizational changes, 
providing relevant information to people throughout LATAM groups. -Assist in building and deploying 
competency and assessment tools for enhancing performance and development practices. -Provide other 
generalist support functions in the areas of organizational development, compensation & benefits 
management, communications and linking with the GEO HR team. -Build performance support capabilities in 
the management team. -Effective use of HRIS tools and systems. -Mentor and develop staff and foster a 
collaborative team spirit with HR in the GEO as well as among the GEO management team. -Coordinate with 
labor departments at external accounting firms in the various LATAM countries, on actions related to hirings, 
dismissals, official vacations and payroll. -Implement annual dissidio in Brazil, and all matters required by the 
mandatory local labor unions. -Harmonize benefits regarding potential acquisitions. -Manage local employee 
benefits such as health, dental and life insurances, as well as meals tickets in Brazil and other LATAM 
countries. Education Bachelor's Degree. Master’s Degree a plus Requirements 8 to 10 years of relevant work 
experiennce in a hi-tech and software environment -Essential previous company experience must include 
experience with software product development, sales and support for a multinational company. -The ideal 
candidate will have experience in a smaller type environment as well as large company experience. -The ability 
to build relationships, and work collaboratively is essential as well as strong influencing skills. -Must be 
knowledgeable in the areas of compensation, benefits and employment issues with a track record of experience 
in these areas in Brazil and other LATAM countries. --The ability to manage a small team, both local and 
remote, yet with the capability and willingness to roll up the sleeves and pitch in. Languages: English / 
Portuguese with Spanish a strong plus. Compensation & Benefits Compensation & Benefits Dassault Systemes 
offers industry-competitive salary and benefits which are also aligned with local customs and practices. Closing 
Statements An Equal Opportunity Employer Dassault Systèmes is committed to a policy of non-discrimination 
and equal opportunity for all employees and qualified applicants without regard to race, color, religion, sex 
(including pregnancy), sexual orientation, gender identity, marital status, national origin, ancestry, age (40 and 
above), disability, veteran status, military service, application for military service, genetic information, receipt 
of free medical care, or any other characteristic protected under applicable law. DS will make reasonable 
accommodations for qualified individuals with known disabilities, in accordance with applicable law. 
Candidatar-se em https://www.linkedin.com/jobs2/view/105793377?trk=job_view_browse_map Vaga 
adicionada em 21 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

LATAM INVENTORY MANAGER Spotify Sao Paulo, Descrição da vaga We are looking for an organized, reliable, 
hard working & detail-oriented Inventory Manager that will join the Global Revenue Operations team, 
supporting our Latin American businesses. You will help ensure that our business is running on supply-led 
insights, with an in-depth understanding of our inventory capacity and trends, and clear communication across 
the LATAM organization. The LATAM Inventory Manager is responsible for managing inventory supply across all 
of our ad products, working not only with commercial ad sales, but also with our subscription and labels 
businesses. Responsibilities include, but are not limited to: inventory analytics & forecasting, seller & 
management reporting and commercial planning. Above all, your work will impact the way the world 
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experiences music. What you’ll do Manage inventory across all ad products in the LATAM region, across 
commercial, subscriptions, and label business groups Go-to lead for reporting on inventory availability and key 
inventory trends, both at the seller and senior management levels Proactively uncover commercial 
opportunities through insights into a high growth, dynamic ad ecosystem Work collaboratively with stakeholders 
across subscriptions, labels, product marketing, and product management teams Support go to market strategy 
with opportunity sizing and commercial segmentation Contribute to global inventory strategy as part of a 
focused pricing & inventory team Work from our office in Miami Who you are You graduated with a BA or BS 
from a top tier university You know how to multi-task in a very fast paced environment with time management 
skills You have strong analytical skills and comfortable dealing with large and complex datasets You have a 
deep understanding of data analytics or business operations You can clearly communicate to stakeholder 
management across all levels We strongly believe that diversity of experience, perspectives, and background 
will lead to a better workplace for our employees and a better product for our users and our creators. This is 
something we value deeply and we encourage everyone to come be a part of changing the way the world 
listens to music. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/101327129?trk=job_view_similar_jobs  Vaga adicionada em 21 /03/2016 
No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ACCOUNT MANAGER Spotify Sao Paulo, Descrição da vaga We are looking for an outstanding Account Manager 
that will join our Ad Sales Team, to be based in our Brazil office. You will be involved in the full pre and post-
sales cycle. The Account Manager will partner with Account Directors, Sales Planners as well as the Ad 
Operations team to ensure successful campaign development and delivery. Above all, your work will impact the 
way the world experiences music. What you’ll do Deliver an excellent customer experience to our advertiser 
and agency partners, with a focus on driving account retention Collaborate on RFP response strategy and 
spearhead the creation of proposal presentations Adhere to post sales process guidelines to ensure campaign 
success Schedule post-sale kick-off calls and shepherd the creative strategy through development Liaise with 
3rd party companies on custom campaign creative production Coordinate with Legal on client Non-Disclosure 
Agreements and ad content Request and communicate premium account creation codes for clients Create 
internal orders and insertion orders and adhere to defined business processes Communicate ad specifications 
and creative lead times to advertisers/agencies Work with Traffic team to monitor campaign performance, 
make optimizations and ensure campaign delivery Handle ad operations to provide clients/sales team with any 
necessary campaign reporting, including post-campaign analysis When required assist with sales/pitch 
presentations by preparing key data points, findings and relevant research Interact with Accounting department 
in regards to client credit and billing requests/issues Monitor and execute on potential upsell opportunities 
Work from our office in Sao Paulo Who you are You have 4+ years of experience in media agency, client 
management, or a sales planning role You are experienced with building relationships with both internal and 
external business partners You have a deep understanding of online and offline media and the ability to be 
creative with audio, digital, and video client solutions You are highly organized and focused multi-tasker with 
strong attention to detail You are tri-lingual in Portuguese, Spanish, and English You are able to creatively and 
sell strategically, with strong analytical and project management skills You have excellent client service and 
presentational skills, as well as working knowledge of Excel and Powerpoint. Experience with DFP, DFA, and 
Salesforce CRM is a plus. *Please submit resumes in English only We are an equal opportunity employer and 
value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, 
gender, sexual orientation, age, marital status, veteran status, or disability status. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/100443211?trk=job_view_browse_map Vaga adicionada em 21 /03/2016 
No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MANAGER/DIRECTOR, HUMAN RESOURCES, LATAM Sao Paulo Dassault Systèmes Brazil,São Paulo Descrição da 
vaga Reporting to the GEO Managing Director and the Vice President of Human Resources for the Americas, the 
Manager/Director of Human Resources for LATAM will provide HR leadership and support to a rapidly growing 
GEO of this multinational software company. The incumbent will lead, develop and support HR Operations in 
LATAM. Key areas/activities include driving HR objectives across the GEO Business Plan in the areas of 
Performance Management, Compensation, Benefits, HR Systems, Employee Communications, Talent Acquisition 
and Talent Management and serve as a liaison to managers and teams in the GEO. The selected candidate will 
also be a team player within the Global Dassault Systemes HR Group. The Human Resources Manager/Director 
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will be an experienced human resources leader with appropriate industry experience, preferably in software; 
an energetic, forward-thinking and creative individual with high ethical standards, a strategic planner with 
sound technical skills, analytical ability, good judgment and a strong operational focus. He/She will be a well-
organized and self-directed individual who is a team player. An individual who can relate to people at all levels 
of an organization and possesses excellent communication skills. Position Description -Ensure that information 
is in place, tools are replicable and that the process is ongoing for the assimilation and development of people. 
-Based on effective assessment and performance development tools, ensure skill development vehicles are put 
in place to encourage learning and performance improvement. -Partner with HR centers of Excellence (COEs) 
to deliver HR services to the GEO (Talent Acquisition, Compensation & Benefits, Training, Visa & Immigration). 
Initiate communications mechanisms to better inform the GEO of business trends, organizational changes, 
providing relevant information to people throughout LATAM groups. Assist in building and deploying 
competency and assessment tools for enhancing performance and development practices. Provide other 
generalist support functions in the areas of organizational development, compensation & benefits 
management, communications and linking with the GEO HR team. Build performance support capabilities in the 
management team. Effective use of HRIS tools and systems. -Mentor and develop staff and foster a 
collaborative team spirit with HR in the GEO as well as among the GEO management team. -Coordinate with 
labor departments at external accounting firms in the various LATAM countries, on actions related to hirings, 
dismissals, official vacations and payroll. Implement annual dissidio in Brazil, and all matters required by the 
mandatory local labor unions. -Harmonize benefits regarding potential acquisitions. -Manage local employee 
benefits such as health, dental and life insurances, as well as meals tickets in Brazil and other LATAM 
countries. Education Bachelor's Degree. Master’s Degree a plus Requirements 8 to 10 years of relevant work 
experiennce in a hi-tech and software environment -Essential previous company experience must include 
experience with software product development, sales and support for a multinational company. -The ideal 
candidate will have experience in a smaller type environment as well as large company experience. -The ability 
to build relationships, and work collaboratively is essential as well as strong influencing skills. -Must be 
knowledgeable in the areas of compensation, benefits and employment issues with a track record of experience 
in these areas in Brazil and other LATAM countries. --The ability to manage a small team, both local and 
remote, yet with the capability and willingness to roll up the sleeves and pitch in. Languages: English / 
Portuguese with Spanish a strong plus. Compensation & Benefits Dassault Systemes offers industry-competitive 
salary and benefits which are also aligned with local customs and practices. Closing Statements An Equal 
Opportunity Employer Dassault Systèmes is committed to a policy of non-discrimination and equal opportunity 
for all employees and qualified applicants without regard to race, color, religion, sex (including pregnancy), 
sexual orientation, gender identity, marital status, national origin, ancestry, age (40 and above), disability, 
veteran status, military service, application for military service, genetic information, receipt of free medical 
care, or any other characteristic protected under applicable law. DS will make reasonable accommodations for 
qualified individuals with known disabilities, in accordance with applicable law. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/105793377?trk=job_view_brows Vaga adicionada em 21 /03/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO JUNIOR BILÍNGUE Atuar com toda rotina de recrutamento e seleção 
com foco em profissionais de TI, Realizar o alinhamento de perfil, triagem de currículos, divulgação de vagas , 
convocação, entrevistas individuais, coletivas, aplicação de testes, elaboração de parecer e conclusão de 
processo seletivo. Imprescindível Inglês Fluente Experiência será um diferencial. Enviar CV c/ pretensão salarial 
p/ vpinheiro@stefanini.com Vaga adicionada em 21 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 GERENTE FINANCEIRO SENIOR JobRef 104631-1 Salary R$265k R$335k per annum Location Brazil: São Paulo – 
SP Duration Perm Consultant AnaCarolina Mont' Alverne Nosso cliente é uma empresa nacional do segmento de 
energia bastante conceituada no mercado em que atua com um amibente dinâmico e sênior. reportando-se ao 
CEO o Gerente Financeiro Senior será responsável pelas seguintes atividades: Relacionamento e negociação 
com instituições financeiras (operações de debêntures corporativas/holding para financiamento de equity em 
projetos e assessoria em conjunto com time de Project Finance); Análise e controle dos balanços patrimoniais; 
Emissão de pareceres de riscos de crédito dos clientes novos e atuais; Gestão financeira (preparação do 
orçamento, apresentação e análise de previsão do X real; fluxo de caixa e tesouraria); Gerenciamento de 2 
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pessoas e da contabilidade externa; Auxílio ao CEO nas reuniões de Conselho. Se você é um profissional hands 
on, organizado, comprometido e com perfil de gestão será um forte candidato. Necessária formação nos cursos 
de Administração de empresas, Contabilidade, Economia e afins. MBA será um diferencial. Indispensável 
experiência na área financeira com controle e gestão e relacionamento com bancos. Será diferencial vir do 
segmento de energia ou de instituição financeira que tenha atendido o segmento de energia para operações de 
crédito. Com o objetivo de expandir sua atuação nacional, nosso cliente tem como objetivo, ser uma empresa 
cada vez mais reconhecida como referência no segmento. If you would like to apply for the role of Gerente 
Financeiro Senior or find out more, please apply online or contact AnaCarolina Mont' Alverne at Robert Walters 
on ana.montalverne@robertwalters.com or call +55112655 0866 quoting the reference 104631. Vaga adicionada 
em 21 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

BUSINESS ANALYST (INTERN) – Cisco Sao Paulo, Descrição da vaga The Internet of Everything is a phenomenon 
driving new opportunities for Cisco and it's transforming our customers' businesses worldwide. We are pioneers 
and have been since the early days of connectivity. Today, we are building teams that are expanding our 
technology solutions in the mobile, cloud, security, IT, and big data spaces, including software and consulting 
services. As Cisco delivers the network that powers the Internet, we are connecting the unconnected. Imagine 
creating unprecedented disruption. Collaborate with like-minded innovators in a fun and flexible culture that 
has earned Cisco global recognition as a Great Place To Work. With roughly 10 billion connected things in the 
world now and over 50 billion estimated in the future, . Your career has exponential possibilities at Cisco. 
Develop creative ways to help Cisco operate more efficiently. Collaborate with cross-functional teams and 
solve for business issues. Facilitate new business models and process improvements. What . You ’ll Do Develop 
innovative solutions for real business challenges Collaborate on cross-functional projects Analyze internal 
processes, data, and problems . Identify issues and areas for improvement Identify new business models and 
benefits from enabling new capabilities Map internal processes and improve how people work together. 
Qualification:s Currently pursuing a bachelor’s or master's degree in Business, Management, Finance, Math, 
Accounting, Information Systems or related field Minimum of a 3.0 GPA or equivalent Excellent analytical, 
problem-solving and decision making skills High level of customer focus and service excellence as . . You seek 
proactive and practical solutions Strong collaboration skills with internal/external customers and cross-
functional teams Excellent communication skills, “can do” attitude and team player in global environment 
Effective time-management skills and the ability to prioritize work assignments. Sobre essa empresa Cisco 
(NASDAQ: CSCO) enables people to make powerful connections-whether in business, education, philanthropy, 
or creativity. Cisco hardware, software, and service offerings are used to create the Internet solutions that 
make networks possible-providing easy access to information anywhere, at any time. Cisco was founded in 
1984, by a small group of computer scientists from Stanford University. Since the company's inception, Cisco 
engineers have been leaders in the development of Internet Protocol (IP)-based networking technologies. 
Today, with more than 65,225 employees worldwide, this tradition of innovation continues with industry-
leading products and solutions in the company's core development areas of routing and switching, as well as in 
advanced technologies such as: Specialties Networking, Wireless, Security, Unified Communication, 
Telepresence, Collaboration, Data Center, Virtualization, Unified Computing Systems. Candidatar-se em 
https://goo.gl/Jme4cA . Vaga adicionada em 21 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

DESENVOLVEDOR JAVA SÊNIOR GTCON Contrata: Experiência em Desenvolvimento Java, J2EE, Struts, iReport, 
EJB, JSF,Annotations e SOA. Banco de dados Oracle Linguagem PL/SQL (manutenção e criação de procedures) 
Local: São Paulo SP Interessados ou indicações enviar para ana.mazzi@gtcon.com.br Vaga adicionada em 21 
/03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR DE INOVAÇÕES DE TI – PAYROLL Unilever Brazil-Sao Paulo OBJETIVO PRINCIPAL DA VAGA : 
Atuar na área de TI com foco em inovações de tecnologia para departamento de Payroll. RESPONSABILIDADES 
PRINCIPAIS : Entender mudanças de processos de negócios e a avaliação do impacto no actual cenário de TI 
Propor projetos e melhorias de TI para otimizar os processos de folha de pagamento global Trabalhar em 
conjunto com time de RH e fornecedores de folha de pagamento para rever as métricas gerais de serviços e 
determinar as áreas de enfoque ou melhoria com base nas tendências identificadas , e os benefícios de ser 
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realizado. Identificar, planejar e implementar melhorias no serviço de folha de pagamento. Levantamento de 
requisitos, desenho da solução, teste e implementação à inovação baseada em projetos . Conceber e gerir a 
implementação de mudanças operacionais para o ambiente de integração, se necessário, resolver incidentes de 
integração da folha de pagamento em tempo hábil Criar e obter a aprovação de Solicitações de Mudança. Criar 
plano de teste de documentos, cenários de teste, scripts de teste e dados de teste de entrada. Gerenciar 
planos de teste e relatar o status. Manter inventário de Solicitações de Mudança e status do relatório. Parceria 
com a equipe de Release Managment para entender cronograma de manutenção. Planejar implantar 
solicitações de alteração. Gerenciamento de Problemas. Manter tronco de questões/problemas conhecidas e 
propor ações paleativas até solução final ser implantada. Identificar problemas e escalar para gestão. Parceria 
com proprietários de aplicativos de folha de pagamento e equipe de apoio Unilever para avaliar a causa raiz de 
incidentes recorrentes de TI que impactam o serviços de folha de pagamento. Propor e medidas para evitar 
recorrência . Trabalhar com time de RH e gerentes dos aplicativos e ser o ponto focal para escalações de TI em 
questões que afetam a folha de pagamento. Monitorar e relatar TI Métricas para as interfaces de sistemas de 
RH para a folha de pagamento Atitude pró-ativa para minimizar a interrupção do serviço durante os períodos 
pré planejada de atividade de manutenção técnica. HABILIDADES/EXPERIÊNCIA Experiência em processos de 
folha de pagamento; Conhecimentos de Gerenciamento de Projetos; Formação completa em Engenharia, TI, 
Ciências da Computação, Sistemas; Inglês Fluente, Espanhol Desejável; Analítico; Trabalho em equipe; Foco em 
resultados; Bom relacionamento interpessoal; Boa comunicação; Pró atividade; Busca por desenvolvimento 
profissional; Ambição Intelectual; SOBRE A EMPRESA: Presente há 85 anos na vida dos brasileiros, a Unilever é 
uma companhia anglo-holandesa que produz bens de consumo em 190 países, nas categorias de cuidados 
pessoais, alimentos, limpeza, refreshment (bebidas de soja e sorvetes) e alimentação fora do lar. Hoje, o 
mercado nacional é atendido por 700 produtos de 25 marcas – entre elas, nomes consagrados como Omo, 
Comfort, Fofo, Seda, Lux, Dove, AdeS, Close Up e Rexona. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/113056996?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs . Vaga adicionada em 21 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

DIRETOR FINANCEIRO G4 Americas São Paulo e Região, Descrição da vaga SOBRE NOSSO CLIENTE Empresa em 
forte ritmo de expansão e atuação em todo o território nacional. RESPONSABILIDADES Nosso cliente está 
procurando por um Diretor Financeiro dinâmico e com estilo de gestão agregador para reportar-se diretamente 
ao CEO do grupo. Suas principais responsabilidades incluirão: Gestão de toda a estrutura financeira do grupo: 
tesouraria, controladoria, contabilidade, cobrança e tecnologia de informação; Administração do fluxo de caixa 
e forte envolvimento com mercado financeiro; Implantação de novas políticas de crédito, cobrança e 
financiamento; Desenvolvimento do orçamento do grupo e promoção do seu uso por todas as divisões; Gestão 
dos processos de operações, estoque e supply chain. PERFIL Experiência em grupos nacionais de pequeno e 
médio porte; Experiência em processo de crescimento; Vivência com transformações organizacionais; Forte 
conhecimento de tesouraria. Candidatar-se em https://goo.gl/Jme4cA . Vaga adicionada em 21 /03/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTAGIÁRIO DE RH Danone Sao Paulo -SP Descrição da vaga Danone Brazil dentro da Fresh Dairy Products está 
em busca de Estagiário de RH para atuar no Brasil (BR) em Sao Paulo . Através de nossa presença global, com 
marcas e negócios que sustentam nossa missão de "levar saúde e nutrição para o maior número de pessoas" nós 
acreditamos que o crescimento de nossas pessoas é funtamental para alcançarmos resultados de negócio 
sustentáveis! Aproveite esta oportunidade para crescermos juntos! Aportar à nova estrutura de Learning no 
time de CBS Brasil Apoiar a área de Learning na implementação e controle das soluções e ferramentas aos 
clientes, automatizando as rotinas da área de Learning e garantindo a excelência nos processos básicos da área 
por meio desta automatização. Elaborarção e divulgação do catálogo de treinamentos para a organização e 
inserção no sistema Campus 2.0; Implementação do Campus Extended com envolvimento das 4 CBUs; Apoio no 
processo/campanha de inserção das IDPs dos funcionários no LMS; Apoio em todas as rotinas operacionais da 
área de Learning Learning Managers e áreas fornecedoras Inserção dos planos individuais (GAID) no sistema, 
presença e satisfação dos funcionários nas ações de treinamento (80/80), aumento da eficiência dos processos 
de learning Pré-Requisitos Conhecimentos de pacote office, facilidade com ferramentas digitais, inglês fluente 
Para informações adicionais sobre esta posição, antes de candidatar-se oficialmente para este processo, você 
pode contatar: Candidatar-se em https://www.linkedin.com/jobs2/view/105796531?trk=job_view_similar_jobs 
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Vaga adicionada em 21 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

HR BUSINESS PARTNER Boehringer Ingelheim São Paulo Descrição da vaga Proposta da Posição: Apoiar as 
áreas de negócios na implementação das práticas de gestão e de Recursos Humanos, de forma a atrair e 
desenvolver pessoas competentes, alinhadas com a cultura e com alta performance. Entender o ambiente de 
negócios e aplicar as práticas de recursos humanos (seleção, coaching, treinamento, clima, gestão por valores, 
gestão de mudanças, comunicação, desenvolvimento organizacional e talent management) apoiando a 
estratégia da empresa e contribuindo para a rentabilidade da empresa. Principais Desafios: Propor e coordenar 
ações específicas de treinamento e desenvolvimento para todos os níveis (estagiários, especialistas e líderes) 
assegurando as práticas corporativas. Aplicar os modelos de avaliação de performance e apoiar os gerentes na 
aplicação da metodologia, visando a identificação e desenvolvimento de funcionários para suprir o pipeline de 
sucessão. Orientar a liderança e assegurar a execução das práticas e políticas de RH (Remuneração, Benefícios, 
Seleção, Administração de Pessoal, etc) Atuar na gestão de clima organizacional, apoiando a gerencia das áreas 
e os funcionários no entendimento e aprimoramento das relações internas, promovendo a melhoria do Clima 
Organizacional. Estruturar e conduzir processos de Gestão de Mudança, através de um processo eficaz de 
comunicação e envolvimento das pessoas impactadas. Competências e experiência desejadas Inglês: Fluente é 
MANDATÓRIO Ampla experiência como consultor de RH em empresas multinacionais. Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/113049237?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 18 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

REPRESENTANTE DE VENDAS Mr. Man São Paulo e Região, Descrição da vaga Representante comercial exclusivo 
para atendimento HORECA (on trade), autosserviço, empórios, vinotecas (off trade). Com carteira de clientes, 
experiência com alimentos, Vinhos e Destilados Premium, networking. Sangue nos olhos, faca na caveira e 
muito comprometimento. Alegria de Viver. Competências e experiência desejadas Expertise no mercado de 
Alimentos e/ou bebidas finas de pelo menos 3 anos. Experiência de negociação; Carteira de clientes; 
Networking Conhecimento pacote office; Veículo Próprio; Candidatar-se em    
https://www.linkedin.com/jobs2/view/131427929?trk=job_view_browse_map Vaga adicionada em 18 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS SUN PHARMA São Paulo Area, Descrição da vaga Análise e 
faturamento das ordens de vendas; Pós-venda; Atualização da Política Comercial; Relatórios de vendas. Suporte 
à Equipe de Vendas, Marketing e Gerente Comercial. Controlar as OL’s dos principais clientes; Diminuir o 
excesso de estoque de produtos com validade curta e provisionado; Providenciar informação aos departamentos 
competentes para tomada de decisão. Competências e experiência desejadas Necessário experiência na área 
de Administração de Vendas, Faturamento ou Suprimentos / Logística, preferencialmente na Indústria 
Farmacêutica. Superior completo em Administração de Vendas ou correlatos. Pacote Office Intermediário, 
Conhecimentos em ERP. Vaga para atuar em Alphaville – Barueri/SP (disponibilidade de horário/viagens e 
acessibilidade são requisitos importantes). How candidates apply recrutamento@sunpharma.com / Responsável 
pela Posição: Nabila Linhares – Coordenadora de RH Candidatar-se em    
https://www.linkedin.com/jobs2/view/113054453?trk=job_view_browse_map Vaga adicionada em 18 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA FINANCEIRO Requisitos: Superior Completo em Administração, Economia e áreas afins. Com 
experiência no processamento e baixas de pagamentos, conciliação bancária, contas a pagar e a receber, 
acompanhando e verificando as provisões de custos e despesas Experiência no contato com bancos para envio 
do arquivo de duplicatas, controle de prorrogações de vencimentos, descontos financeiros e negociação de 
juros. Vivência no acompanhamento de clientes inadimplentes, buscando a quitação do débito mediante 
negociação e prorrogação da data de pagamento. Fluxo de Caixa Conhecimentos em sistema ERP, RM (TOTVS) 
Pacote Office – Excel Avançado. Informar último salário ou atual Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
eglefvg@yahoo.com.br Vaga adicionada em 16 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 
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ANALISTA DE CONTABILIDADE Requisitos: Formação em Contabilidade, de preferência com CRC. Desejável Pós 
Graduação em Finanças ou Auditoria ou Contabilidade Gerencial. Conhecimentos Técnicos: Contabilidade de 
S/A; Governança Corporativa; IFRS – Contabilidade Internacional; Auditoria Contábil. Pacote Office, Excel 
Avançado. Conhecimentos em sistema ERP, RM (TOTVS)/Módulo Contabilidade. Inglês intermediário 
Responsabilidades: Conciliar contas e executar as rotinas de fechamento contábil mensal. Elaborar e conferir 
todas as obrigações acessórias. Atender e acompanhar os trabalhos da auditoria externa, prestando todos os 
esclarecimentos necessários. Elaborar os documentos necessários para o cumprimento das obrigações 
societárias da empresa (atas, Assembléia GO, etc). Elaborar Demonstrativos financeiros. Informar último salário 
ou atual Enviar CV c/ pretensão salarial p/ eglefvg@yahoo.com.br Vaga adicionada em 16 /03/2016 No e-mail 
e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

ANALISTA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SR/LÍDER Simpress São Paulo e Região, descrição da vaga Necessária 
experiência com liderança de projetos e recursos. Realizar processos de recrutamento e seleção para cargos de 
média e alta complexidade (Pl, Sr, Gestão e Executivos). Participar de projetos, programas e processos, a fim 
de recrutar de forma alinhada aos objetivos estratégicos/negócio. Garantir o cumprimento das demandas 
estabelecidas, através de ações organizadas e planejadas. Experiência com Seleção por competência / 
Dinâmica de grupo / Ferramentas de Assessment/ testes Psicológicos, aplicação/correção/análise / CRP (ativo) 
/ Hunting. Superior completo em Psicologia e desejável cursando ou completo Pós Graduação em áreas de RH. 
Pacote Office Excel Intermediário e vivência com indicadores da área e Inglês Intermediário Conhecimento da 
Metodologia DISC Local: Lapa de Baixo/SP. Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/111515384?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 16 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ACCOUNT MANAGER Verifone Sao Paulo, Descrição da vaga Develops new accounts and/or expands existing 
OEM/VAR accounts. Develop the commercial model to leverage Vfi business to distributors. Find new partners. 
Contribute to define the best strategy of customers to be fulfilled by partners or directly by Vfi Brazil Sales 
Department. Develop partnerships with automation companies in Brazil. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/104893412?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 15 /03/2016 
No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COUNTRY MANAGER, BRAZIL Facebook São Paulo Descrição da vaga Facebook was built to help people connect 
and share, and over the last decade our tools have played a critical part in changing how people around the 
world communicate with one another. With over a billion people using the service and more than fifty offices 
around the globe, a career at Facebook offers countless ways to make an impact in a fast growing organization. 
Facebook is looking for the highest caliber executive leader to manage Facebook’s business operations through 
Brazil. The leader will spearhead the company’s strategic relationships with global brands, agencies, and 
partners for Facebook’s advertising platform, open graph, social plugins and local initiatives. The candidate 
must have C level executive contacts across the country’s largest brands and businesses as well as a history of 
growing and developing high growth, scaled operations. The role manages a cross-functional, matrixed team 
including sales, marketing, operations and G&A of the country, and reports to the Regional Vice President. The 
role will be based in Sao Paulo. Responsibilities Act as the country market spokesperson for Facebook Define 
and drive Facebook Brazil sales strategy to develop the overall customer proposition in the short, mid and long 
term own overall business performance Build and maintain C-level relationships with our clients, partners, as 
well as other media and advertising organizations Ensure that our clients and partners receive the highest level 
of customer service that meet their needs Provide leadership to the country team, while recruiting new 
members and continually raising the bar for talent and capabilities Represent Brazil within the larger Facebook 
organization and explain the country’s product or other needs globally Requirements Bachelor’s degree in 
marketing or business related subject. MBA is preferred 10+ years relevant regional experience in Brazil 
carrying a revenue or P&L responsibility in a high growth environment Proven ability in leading high 
performance teams and delivering successful business results Personal network with C Level executives across 
various industries such as FMCG, financial services, luxury, autos, travel, entertainment and 
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telecommunications Solid understanding of television, Internet and other media advertising Excellent 
leadership, problem solving/decision making, and communications skills including a perfect command of 
Portuguese and English languages A high work ethic combined with a vision that will help achieve Facebook’s 
global mission Candidatar-se em   https://www.linkedin.com/jobs2/view/65615655?trk=job_view_similar_jobs 
Vaga adicionada em 16 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

RECRUITER Facebook São Paulo Descrição da vaga Facebook was built to help people connect and share, and 
over the last decade our tools have played a critical part in changing how people around the world 
communicate with one another. With over a billion people using the service and more than fifty offices around 
the globe, a career at Facebook offers countless ways to make an impact in a fast growing organization. As a 
Recruiter you will develop, drive and execute on the staffing strategies that support a booming organization. 
We’re looking for dynamic people that get excited by big questions and hard problems. Sound like you? 
Responsibilities Manage full cycle recruiting process for our Global Marketing Solutions open roles, working to 
ensure a smooth and positive candidate experience Work with recruiting team members (Recruiters, Sourcers, 
and Coordinators) to develop, implement, and execute hiring strategy Collaborate with client groups to 
understand their hiring needs and goals Screen resumes and interview qualified candidates Facilitate interview 
and hiring discussions with interviewers and hiring managers Maintain data reports and performance metrics on 
a regular basis Drive offer process Work with Human Resources team to on-board new hires Requirements 
Passionate about Facebook product and able to speak to our technology/industry Preference for 3+ years 
experience recruiting for all levels of an organization, from entry-level to executive positions Experience 
partnering with managers, interviewers, and team members throughout the hiring process Experience 
recruiting candidates in other Latin America countries, such as Mexico, Argentina and Colombia is a plus 
Interest in contributing to the Facebook mission and goals English advanced skills Spanish is a plus Candidatar-
se em   https://www.linkedin.com/jobs2/view/104869403?trk=job_view_company_other_jobs Vaga adicionada 
em 16 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS ADP São Paulo, Descrição da vaga At ADP we are driven by your success. We 
engage your unique talents and perspectives. We welcome your ideas on how to do things differently and 
better. In your efforts to achieve, learn and grow, we support you all the way. If success motivates you, you 
belong at ADP. We strive for every interaction to be driven by our CORE values: Insightful Expertise, Integrity is 
Everything, Service Excellence, Inspiring Innovation, Each Person Counts, Results-Driven, & Social 
Responsibility. POSITION SUMMARY: Implement the strategies and human resource policies of the company, 
managing part of the following processes: compensation, benefits, training, development, labor relations, 
recruitment and selection. RESPONSIBILITIES: Provide support to leaders of the areas in situations that require 
knowledge of technical and / or use of people management instruments. Lead the development and 
implementation of succession planning actions and enhancement of leadership. Facilitate the proper 
administration of personnel management processes. Identify training needs and develop action plans. Ensure 
the quality of staff employed by the company, by defining criteria and procedures, managing the process of 
recruitment and selection. Conduct collective bargaining process with the unions, together with the legal 
department. Implement policies for the implementation of compensation and benefits processes. Lead the 
development of initiatives to improve the working environment and the promotion of a culture of high 
performance. Implement action plans to attract, retain and motivate talent. Note: the occupants of this 
position can only focus on related. QUALIFICATIONS REQUIRED: Education: College graduates in Business 
Administration, Psychology or a related field. Minimum experience in the area: 7 years. Specific knowledge: 
fluent English, leadership, communication, persuasion, advanced strategies people management, change 
management, labor legislation and social security Skills: flexibility, planning, organization, focus on results, 
interpersonal, systemic and business acumen. Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/111515384?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 14 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 
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SECRETÁRIA EXECUTIVA Groupe Renault São Paulo Descrição da vaga Será responsável por organizar a agenda, 
preparar apresentações, auxiliar a escrever discursos, fazer atas de reunião. Competências e experiência 
desejadas - Superipr Completo ( desejável em Secretariado Executivo, ou Biligue ) - Inglês E Francês Fluente ( 
imprescindível ) - Experiência como Secretária Executiva Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/111510339?refId=efbab772-08b3-4980-87eb-
782ac0ca6fc5&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-
null-52-null-null-leo5q~ilrz4m71~iz Vaga adicionada em 14 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE OPERAÇÕES DE MARKETING Scup São Paulo Descrição da vaga Objetivo Principal: Precisamos de 
uma mente rapida para nos ajudar diariamente nas atividades de marketing digital, principalmente em como 
construir e realizar cada uma dessas táticas e suas tarefas relacionadas (landing pages, emails, SEO, analytics, 
etc…). Além disso é imprescindível ter noção e pensar no impacto final de cada ação e como elas podem ser 
constantemente aprimoradas. Ser um apaixonado(a) por marketing digital, entregar cada projeto 
perfeitamente e nunca parar de aprender completam o perfil do novo Sprinkrite. Nosso Jeito: Trabalhar com 
pessoas loucas por tecnologia, inovação e redes sociais! Ambiente aberto e descontraído Horário flexível Sala 
com tênis de mesa, puffs, sofá, vídeo game Bicicletário e vestiário no prédio Serviços de Massagista e Manicure 
in company Frutas frescas, salada de fruta de segunda a quinta e gostosuras na sexta Festinhas :) Vista-se como 
quiser (claro, contamos com o bom senso ao se deslocar para clientes) Benefícios: Programa de Idiomas 
Programa de Desenvolvimento (cursos de curta duração) Programa de Coaching CLT (full, sem gambiarra) Stock 
Options Plano de saúde e odontológico Pacote de descontos Vale Refeição Vale Transporte Competências e 
experiência desejadas Requisitos: Experiência com Hubspot Conhecimentos de SEO, Google Analytics e 
Wordpress Extremamente orientado para detalhes e self-starter Comprometimento com os projetos assumidos 
Motivado por resolver problemas e excelente capacidade analítica Diferenciais: Conhecimentos básicos do 
pacote adobe e CSS Experiência com Salesforce.com Trabalhar com clientes internos e saber conciliar 
atividades Não curtir as próprias fotos e videos nas redes sociais. Capacidade de entender cenários e chegar a 
uma conclusão prática Formação: Superior completo em áreas exatas de Publicidade e Propaganda, Marketing, 
Relações Públicas ou Administração Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/109777617?refId=80828721-e3b5-4389-ae50-
da5be68cd6fa&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-
null-58-null-null-leo5q~ilp6bxxy~24 Vaga adicionada em 13 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE MARKETING SÊNIOR GPA São Paulo – Capital Descrição da vaga Elaborar estudos de mercado para 
o entendimento de categorias, suportado por informações de mercado, comportamento dos consumidores, 
clientes e dinâmica dos canais que sejam aderentes as necessidades das áreas de interface para tomada de 
decisão; Desenvolver books de categorias, KPIs para alavancar as vendas e monitoramento de performance dos 
negócios x mercado; Planejar atividades dos fornecedores : Priorização, qualidade das entregas e 
estabelecimento de briefing; Suportar decisões estratégicas de alta prioridade da diretoria, com solução rapida 
e assertiva. Competências e experiência desejadas Superior completo em Marketing, Comunicação, 
Administração ou áreas afins; Conhecimento avançado em Excel e Power Point; Inglês Intermediário; Desejável 
experiência anterior em pesquisa de mercado ou áreas analíticas e em metodologias de dados de mercado e 
clientes. Candidatar-se em   https://www.linkedin.com/jobs2/view/111516298?trk=job_view_similar_jobs Vaga 
adicionada em 13 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 ANALISTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO PLENO Biosev São Paulo / Capital ( próx. metrô Faria Lima) 
Descrição da vaga Formados em Administração, Economia e Engenharia. Principais Responsabilidades: Analisar 
despesas de vendas; Preparar e analisar os relatórios financeiros para a direção; Desenvolver modelos de 
cálculos e projeções financeiras em Excel; Interagir com as diversas áreas da empresa para obtenção de 
informações em tempo hábil; Acompanhar TEAG; Apoiaráo analista sênior nas atividades ligadas à receita; 
Desenvolverá apresentações em inglês (escritas); Competências e experiência desejadas Bons conhecimentos 
em Fianaças Corporativa e em Contabilidade; Bons conhecimentos em processo de orçamento; Bons 
conhecimentos em análises de indicadores financeiros; Bons conhecimentos em modelagem; Nível avançado em 
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Excel e Power Point. Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/109782599?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
b Vaga adicionada em 13 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO ESTRATÉGICO GESTÃO DE MERCADORIAS GPA São Paulo – Capital 
Descrição da vaga Análise diária de vendas e gross margin das categorias e produtos; Análise e 
acompanhamento da evolução dos preços e custos dos produtos; Planejamento de Categorias Auxílio na 
construção do orçamento, forecast e mix de ofertas voltados para os setores de Mercearia, Perecíveis e Não 
Alimentos; Acompanhamento dos planos de ações em loja Acordos, execução e pagamento de descontos 
comerciais; Analise da estrutura de sortimento ideal; Análise e proposta para redução de excesso de estoque; 
Análise de projetos comerciai e desenvolvimento de business plan; Competências e experiência desejadas 
Superior Completo em Exatas; Inglês Intermediário; Conhecimento avançado em Excel; Desejável vivêcia 
anterior com matemática financeira, receita bruta e líquida, margem bruta, margem líquida , indicadores ( 
variação de vendas, rentabilidade e mix de margem). Candidatar-se em    
https://www.linkedin.com/jobs2/view/111512585?trk=job_view_company_other_jobs Vaga adicionada em 13 
/03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

BUSINESS DEVELOPMENT ANALYST CLINICAL TRIAL Intrials Clinical Research São Paulo e Região, Descrição da 
vaga Main Activities/Responsibilities: Responsible for developing clinical research service proposals; Support to 
the business development and marketing actions; Attendance to national and international specific events as 
assigned; Establishment and maintenance of contact with national and international clients; Research of 
specific official data for inclusion in proposals, work orders, changes in scope and related documents; 
Negotiation of prices and terms with suppliers; Review of contracts with clients and suppliers; Request 
approval for proposals, work orders, changes in scope, contracts and other business related documents 
according to INTRIALS policies. Competências e experiência desejadas Skills Bachelor Degree in Sciences, 
Business Administration or related field. MBA desirable. Minimum of 2 years of experience in proposal 
development or equivalent area. Clinical Operations prior experience is desirable. Excellent organizational, 
time-management, communication and interpersonal skills. Excellent negotiation and decision-making skills. 
Fluency in English (oral and written). Computer skills on Windows environment and Microsoft Office tools. 
Candidatar-se em  https://www.linkedin.com/jobs2/view/109725248?trk=rj_jshp&refId=9480cb84-2d0c-4a46-
8330-5a1ccd0ba7d5 Vaga adicionada em 10 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Shoulder São Paulo e Região, Descrição da vaga Somos resilientes e 
valorizamos as críticas, que nos fazem crescer. Somos eternos insatisfeitos. Buscamos nos reinventar 
constantemente diante das necessidades do mercado e tendências da moda. Valorizamos a transparência, o 
respeito, a humildade, o comprometimento, a honestidade, a confiança e o bom relacionamento entre as 
áreas, fornecedores e clientes. Principais Atividades: Gerenciar todos os processos e as equipes de 
Recrutamento & Seleção e Treinamento & Desenvolvimento (presencial e à distância). Implantar projetos 
estratégicos como plano de cargos e salários, código de conduta, adequação da estrutura organizacional, plano 
de sucessão, desenvolvimento de talentos. Organizar o endomarketing e a agenda de eventos corporativos. 
Responsável por liderar o planejamento estratégico, a avaliação de desempenho e todo o programa de 
remuneração (fixa e variável) da empresa. Acompanhar os indicadores de RH e de negócio, agindo com planos 
de ação de melhorias. Atuar como coach das lideranças. Atuar em parceria com o subsistema de Administração 
de Pessoal, implantando programa contra absenteísmo, turnover e outras situações. Gerenciar o programa 
aprendiz e de estágio. Ser porta voz da cultura da Shoulder. Competências e experiência desejadas 
Qualificações / requisitos: Formação superior completa em Administração de Empresas, Psicologia, Economia 
ou outras afins; Necessário pós-graduação em área correlatas. Formação em coaching. Sólida experiência em 
todos os subsistemas de RH; Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/108984703?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 08 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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ARQUITETO DE IMPLANTAÇÃO IBM BPM Oportunidade Temporária (5 meses) Escolaridade: Formação superior 
completa Experiência Exigida: Conhecer em detalhes a plataforma IBM BPM (7 e 8.5) nos aspectos de 
desenvolvimento e infraestrutura; Experiência anterior como Arquiteto BPM e/ou de integrações/SOA; Análise 
técnica e funcional dos componentes do BPM; Experiência na suíte IBM: BPM, WSRR, IIB e Datapower; 
Conhecimento de diagramação e ferramentas case, preferencialmente o EA com Archimate; Experiência na 
análise de problemas e definição da camada de infraestrutura da plataforma IBM BPM. Enviar CV c/ pretensão 
salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE IMPLANTAÇÃO DE ERP Escolaridade: Formação superior completa Experiência Exigida: 
Experiência com implantação de sistemas; Experiência com análise de negócios; Conhecimento negocial sobre 
diversas áreas que compõe um ERP (compras, comercial, fiscal, etc.); Conhecimento em banco de dados SQL 
Server (para consultas, pesquisas e atividades simples); Experiência com metodologias ágeis; Atividades: 
Implantação de sistema ERP (remotas e presenciais) para empresas de diversos segmentos; Entendimento de 
regras de negócio, levantamento de necessidades e melhorias; Atuação em todo o ciclo de implantação, desde 
a análise com o cliente até a homologação com o usuário final; Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONSULTOR IBM BPM Oportunidade Temporária (3 meses) Escolaridade: Formação superior completa 
Experiência Exigida: Experiência anterior na definição e implantação de metodologias de desenvolvimento BPM 
(ou não); Conhecimento das metodologias IBM como SOMA e Playbacks; Experiência na suite IBM: BPM e WSRR 
para proposição da implementação da metodologia. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONSULTOR SOA (DUAS VAGAS) Escolaridade: Formação superior completa Experiência Exigida: Experiência 
com integração de sistemas, Oracle SOA Suite, Web Services, SOA e Java. Desejável: Conhecimento em Linux e 
Unix, inglês avançado, sólidos conhecimentos em XML e SOA. Atividades: Liderar tecnicamente a equipe de 
desenvolvimento; Desenvolver fluxos de integrações utilizando nós de webservices e nós complementares. 
Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e 
na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

DESENVOLVEDOR FRONT END Escolaridade: Formação superior completa Experiência Exigida: Conhecimento 
HTML5, CSS2/3, JQuery, JS framework MV (AngularJS, Backbone.js, Knockout, Ember, Bootstrap, Toas, Less. 
Conhecimentos em ferramentas de automação (Gulp, Grunt) e Nodejs são requisitos apreciados; Conhecimento 
em Saas e framework construído nele (Compass, Bourbon, Susy). Desejável: Experiência prévia com 
desenvolvimento de Single Page Applications; Conhecimento sólido sobre o stack web (DOM, HTTP, cabeçalhos, 
caching). Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No 
e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA BI Escolaridade: Formação superior completa Experiência Exigida: Conhecimento nas ferramentas 
IBM Cognos e QlikView (Oracle BI é diferencial); Idioma: Inglês falado e escrito (mandatório – contato constante 
com a Suécia); Desejável: Projetos de Infraestrutura; Utilização de BIs via Microsoft Excel; PL/SQL da Oracle; 
Scripts em SQL Server; Tunning de processos. Atividades: Instalação e configuração de ferramentas de BI IBM 
Cognos e Qlikview (Oracle é diferencial) Criação e manutenção de ambientes de BI, data warehouses e afins 
Utilização de ferramentas ETL, DW e OLAP Formalização de contratos de integração e cubos de informações 
Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e 
na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA Escolaridade: Formação superior completa Experiência Exigida: Profissional 
com experiência em desenvolvimento com Java EE; Experiência com JTA; Experiência com CDI, JSF, JAX-RS, 
Servlet, Common Annotations, Interceptors, Managed Beas, EJB, JPA, Batch Applications e Bean Validation. 
Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e 
na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO SÊNIOR A Stelo é uma empresa de meio de pagamentos online do 
Banco do Brasil, Bradesco e Cielo, um dos nossos principais objetivos é oferecer segurança e tranquilidade para 
facilitar a vida de quem compra pela internet. Buscamos um Analista de Planejamento Financeiro Sênior, para 
integrar a equipe de Finanças e Controladoria. Caso tenha interesse, se identifica com os desafios e 
responsabilidades abaixo, sua candidatura é bem-vinda! Principais responsabilidades: Desenvolvimento das 
atividades do PLANEJAMENTO FINANCEIRO, tais como: elaboração do plano orçamentário através do 
acompanhamento e consolidação das projeções das demais áreas solicitantes, afim de dar visibilidade aos 
comitês diretivos os resultados futuros da empresa embasando o direcionamento estratégico. Responsável pela 
análise e GESTÃO DE RECEITA: Acompanhar a performance dos canais geradores de receitas, através da análise 
individual e total das carteiras afim de garantir o cumprimento do plano orçamentário. Controlar a 
rentabilidade dos canais de vendas (controle e remuneração das parcerias comerciais). Elaboração de análises e 
comparativos de volumes por segmentos/ramos explicando as principais variações entre o realizado X orçado. 
Local de Trabalho Barueri / SP Enviar CV p/ rh@stelo.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR Atividades: Controle de alugueis, contas de consumo, devolução de 
mercadoria, entrada de pagamentos, controle de impostos e pagamentos via internet. Horário de trabalho: das 
08h as 17h48 seg á sexta Salário: 1246,00 +Benefícios (VT,Seguro de vida, Plano de saúde) Local de trabalho 
Zona Sul de São Paulo Imprescindível morar na zona sul de São Paulo Enviar CV para 
Juliana.silva@galetos.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ENCARREGADO DE OPERAÇÕES/TRANSPORTES. Local: Transportadora de carga fracionada (Curitiba Paraná). 
Frequência: Segunda a Sexta (eventualmente sábados). Horário: Comercial (eventualmente noturno). Função: 
Acompanhamento de equipe, carga, descarga, coletas, distribuição, controle em sistema, e todas demais 
rotinas de uma filial de transportadora. Perfil: Líder de equipe, profundo conhecimento em toda rotina 
operacional de transporte de carga, afinidade com sistema. Salário e Benefícios: à combinar (compatível com a 
função) Aos interessados, gentileza entrar em contato: a/c Luciano lcrivelari@bol.com.br e/ou a/c Jair 
(41)3668-4490 / (41)7816-6640 Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE VENDAS Auxiliar de vendas preferencialmente feminino, para empresa do ramo transportes. 
Auxiliar nos serviços diários atendimento telefônico clientes externos, atendimento ao pessoal interno da 
empresa, montar orçamentos proposta comercial, tirar pedido de vendas, planilhas no excell, atuar com 
vendas por telefone, possuir boa dicção, ser dinâmica, ter muita agilidade, atenciosa, agendar reuniões 
internas e externas, agendar visitas, noção excell diversas planilhas, formulas, rede, internet, sistema de 
dados, cadastro, atendimento celular, radio nextel, receber emails dar o devido atendimento a cada assunto 
Salario R$ 1.200,00 mensal Vale transporte 01 condução Ticket refeição R$ 18,00 ao dia Ticket alimentação R$ 
80,00 mensal Local de trabalho: São Caetano do Sul, SP preferência pessoas que residam próximo a empresa 
Idade 21 a 26 anos, preferência curso voltado area administrativa, comercial, experiência na area de vendas, 
não fumante, solteira, sem filhos Por gentileza encaminhar curriculum no email adrianaelitte@gmail.com Vaga 
adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 
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ENFERMEIRO CLÍNICA MÉDICA CIRÚRGICA Local de trabalho: São Paulo, região leste (metrô Belém) Regime de 
contratação de tipo Efetivo – CLT Superior completo Pós-graduação cursando ou completa COREN ativo 
Experiência na função em ambiente hospitalar Conhecimento em informática Escala 6x1 7h às 13h R$ 4800,00 + 
benefícios Encaminhar currículo com a sigla ENF CMC para recrutamento@geops.com.br Vaga adicionada em 17 
/03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM Experiência de 1 ano e 6 meses na área hospitalar em setores de UTI PED, UTI NEO, 
MATERNIDADE, CENTRO CIRURGICO e CME. Ter fácil acesso á região de Santo amaro; Disponibilidade Diurna ou 
Noturna. Enviar CV p/ educacaocontinuada@centraldecooperativas.com.br ou contatar pelo telefone 5069-4900 
falar com Enf. Claudia ou Juliana Gomes Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

DESENVOLVEDOR JAVA WEB E DESENVOLVEDOR SOA/OSB A DBC Company está com oportunidades em aberto 
para Desenvolvedor Java Web e Desenvolvedor SOA/OSB para atuação em Porto Alegre/RS. Fundada em 1995, a 
DBC Company possui sede em Porto Alegre e está entre as empresas líderes do mercado de Serviços de TI. É 
considerada uma das Melhores Empresas de TI para trabalhar no Brasil há 4 anos e uma das Melhores Empresas 
para trabalhar no Rio Grande do Sul há 3 anos pelo GPTW. Nosso portfólio é constituído por 5 linhas de 
negócios: Desenvolvimento de Sistemas; Business Intelligence; Outsourcing; Gestão & Suporte de Aplicações; 
Consultoria. Enviar CV p/ gestaodepessoas@dbccompany.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONSULTOR SAP HCM SÊNIOR Experiência com PA/PD e ter conhecimento com folha de pagamento ou vice 
versa. Profissional ira reportar-se para Índia. Profissional ficara focado em arquitetura de soluções, posição 
funcional. Local: Jaguariúna/SP (Profissionais com fácil acesso a cidade). Posição team leader. Graduação 
completa necessária. Contratação CLT FULL + Benefícios: Médico, odontológico, Seguro de Vida, Vale 
Alimentação e Refeição, Vale Transporte. Inglês Fluente, Enviar CV p/ erika.silva@fastdolphin.com Vaga 
adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUX. VENDAS Preferencialmente feminina, para empresa do ramo auto peças. Atuar com vendas por telefone, 
possuir boa dicção, a empresa oferece carteira de clientes ativos. Salário: 1200,00 + v. transporte Local de 
trabalho: Paes de Barros – Moóca. Por gentileza encaminhar curriculuns no email abaixo para agendamento de 
entrevista. e-mail: dulce.tssantos@hotmail.com Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE QUALIDADE Preferencialmente possuir técnico em edificações ou qualidade, ter vindo do ramo 
de construção civil. Salário: 2.200,00 + benefícios Local de trabalho: Pq Novo Mundo, Por gentileza encaminhar 
curriculuns para agendamento de entrevista. e-mail: dulce.tssantos@hotmail.com Vaga adicionada em 17 
/03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Possuir exp, no ramo de construção civil, possuir CNH Salário: 
3.000,00 + veículo da empresa e beneficios. Local de trabalho: Pq. Novo Mundo Enviar CV p/ e-mail: 
dulce.tssantos@hotmail.com Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COZINHEIRO Requisitos: Ensino fundamental Incompleto, experiência como cozinheiro e disponibilidade para 
atuar na escala 5x2 (não é de 2ªf a 6ªf). Horário: Escala 5x2 Benefícios: VT, VA, Refeição no local, consultas 
médicas e odontológicas para o colaborador e para os dependentes sem custo através do SECONCI, órgão que 
administra nosso hospital. Atividades: Responder pelo preparo dos alimentos que serão servidos para os 
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funcionários e pacientes do hospital, efetuando as seguintes tarefas: Verificar a limpeza de sua área de 
trabalho, conferir o cardápio do dia, verificando os gêneros alimentícios necessários para sua elaboração, 
efetuando o preparo prévio e cocção dos alimentos, cozimento e acondicionamento das refeições dos 
funcionários e pacientes segundo orientação do Nutricionista; orientar os copeiros na higienização de utensílios 
e limpeza da área de trabalho buscando a qualidade dos cuidados dietéticos dispensados aos pacientes, bem 
como, aos funcionários do hospital; Zelar pelo funcionamento e conservação dos equipamentos em uso. Enviar 
CV c/ pretensão salarial p/ selecao@hgis.org.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

TÉCNICO EM HEMOTERAPIA Requisitos: Ensino Médio completo e Curso de Técnico em Hemoterapia(completo) 
ou Graduação em Biologia (completo) Horário: Escala 12x36 dia (08:00 às 20:00) e noite (20:00 às 20:00) 
Benefícios: VT, VA, Refeição no local, consultas médicas e odontológicas para o colaborador e para os 
dependentes sem custo através do SECONCI, órgão que administra nosso hospital. Atividades: Receber o 
material biológico para análise; efetuar o controle e expedição de materiais biológicos enviados à análise 
externa, realizar exames laboratoriais; controlar e requisitar material de expediente; digitar laudos e 
resultados de exames laboratoriais; cumprir as normas e procedimentos internos e externos, zelando pela boa 
conduta e atendimento adequado ao cliente do hospital; Enviar CV c/ pretensão salarial p/ selecao@hgis.org.br 
Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE FARMÁCIA Requisitos: Ensino Médio Completo, desejável experiência na área. Horário: 5x2 (não é 
de 2[f a 6ªf0 e 12x36 (noite, 19:00 às 07:00 ou das 20:00 às 08:00) Benefícios: VT, VA, Refeição no local, 
consultas médicas e odontológicas para o colaborador e para os dependentes sem custo através do SECONCI, 
órgão que administra nosso hospital. Atividades: Auxilia o superior imediato, dando suporte assistencial no que 
se refere à rotina e sistemas de trabalho como: recebimento, conferência, armazenamento e dispensação de 
mat./med. para as unidades de internação; Unitarização de medicamentos; atendimento das requisições; 
triagem e dispensação de medicamentos para tiras 24 horas; lançamento e baixa de mat./med. e devolução dos 
mesmos via sistema InfoSaúde; Confecção de kits CCO e controle de validade (PEPS) do estoque da Farmácia 
Central e Dispensação. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ selecao@hgis.org.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 
No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

FARMACÊUTICO Requisitos: Ensino Superior Completo e experiência como Farmacêutico Hospitalar. Horário: 
12x36 noturno e possibilidade de uma vaga na escala 5x2 (interessante candidato com disponibilidade de 
horário). Benefícios: VT, VA, Refeição no local, consultas médicas e odontológicas para o colaborador e para os 
dependentes sem custo através do SECONCI, órgão que administra nosso hospital. Atividades: Supervisionar a 
rotina da Farmácia, seguindo normas e sistemas de trabalho pré-estabelecidos, controlar psicotrópicos; efetuar 
a intervenção farmacêutica nas prescrições médicas; notificação da farmacovigilância; avaliar solicitações de 
medicamentos não padronizados e suas respectivas providências. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
selecao@hgis.org.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE OPERAÇÕES Empresa: Grupo NP Local: Bauru – SP Atividades: Buscamos profissionais com 
experiência em realizar a gestão de equipes de recuperação de crédito. Pré-Requisitos: Superior completo e 
vasto conhecimento na área de cobrança. enviar CV com pretensão salarial e o título da vaga no assunto do 
email para lcmetzner@paschoalotto.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

RECEPCIONISTA para escritório contábil Local: centro de São Bernardo do Campo Horário: de 2a. a 5a. das 8 as 
18 e 6as das 8 as 17 hs Beneficios: refeição no local, seguro de vida e VT Salario: R$ 1067,00 Necessário: 
Mínimo de 2o. grau completo, boa escrita e boa dicção, com experiência na área e que residam em São 
Bernardo, Santo Andre ou Diadema Atividade a ser desempenhada: Atendimento interno e externo de ligação 
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telefônica Atendimento pessoal na recepção Cotação de material de escritório Montagem e acompanhamento 
de roteiro do motoboy Preparação e controle de protocolo Enviar CV p/ sercon@serconcontabil.com.br Vaga 
adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE DE VENDAS Atividades: Atendimento do delivery Horário de trabalho: das 16h as 22h – escala 6X1 
Ter disponibilidade no domingo das 12h as 22h Salário: 1037,00 +Benefícios (VT,Seguro de vida, Plano de saúde) 
Local de trabalho Zona Sul de São Paulo Imprescindível morar na zona sul de São Paulo Enviar CV para 
Juliana.silva@galetos.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR(A) DE CAMPO – VENDAS DIRETAS Necessário: Ensino médio completo. Domínio de informática 
Word, Excel; Desejável experiência mínima de 6 meses na função ou similar. Atividades: Captar novos e 
Fidelizar os antigos revendedores porta a porta; Informar sobre os ciclos promocionais e os lançamentos aos 
revendedores; Sugerir ações estratégicas da recuperação e reconhecimento para grupos específicos; Realizar 
visitas constantes aos Revendedores cadastrados; Planejar, propor e realizar ações para o alcance das metas; 
Analisar indicadores e propor ações para promover o crescimento dos resultados financeiros; Realizar 
treinamento aos revendedores; Desenvolver campanhas internas para potencializar o crescimento dos 
resultados; Garantir o bom relacionamento com os revendedores. Horário de trabalho: 44 horas semanais 
Salário fixo será de R$ 1.089,00 + Mais Variável, sendo garantido + R$ 1.000,00 além do fixo por 2 meses + 
Ajuda de Custo de R$ 600,00 + VR + AM + SV+ Chip Operadora TIM pós pago + Notebook + Uniforme. Local de 
Trabalho: 2 vaga para Guarulhos no bairro dos Pimentas e Cumbica em SP; 1 vaga para atuar no bairro Cangaiba 
e Penha – Zona Leste de SP. Enviar CV p/ contato@profissionalatual.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 
No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

RECEPÇÃO BILINGUE – FEM. SALARIO: 2.500,00 + VT + VR + CESTA BASICA + ASSISTENCIA MÉDICA. DIAS DE 
TRABALHO: SEGUNDA A SEXTA / 1º 07H ÀS 16H / 2º 9H ÀS 18H / 3º 10h as 19h. local: proximo a estação vila 
olimpia e o shopping jk escolaridade: ensino médio completo idade: 20 até 30 anos atividades: atendimento 
telefonico e pessoal, atendimento bilingue, faz o uso do ingles com freguencia, atividades administrativas, 
envio de e-mails, elaboração de planilhas, recepcionar as pessoas com toda atenção e apresentação pessoal. 
necessário já ter atuado em eventos Enviar CV p/ selecao3@constarh.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 
No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

DESENVOLVEDOR FRONT END – SP Descrição: Irá atuar desenvolvendo o Front-end de projetos de clientes da 
empresa. Qualificações: Sólida experiência com HTML5, JavaScript, CSS3, JQuery, testes de performance e 
estudos de viabilidade. Desejável conhecimento de NodeJS, AngularJS, Recorte de imagens e vivência com 
projetos ágeis. Habilidade em confeccionar protótipos é um diferencial. Enviar CV p/ curriculos@ilegra.com 
Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

DESENVOLVEDOR JAVA – RS/ SP Descrição: Desenvolvemos em Java aproveitando a grande quantidade de 
ferramentas open source existentes nessa plataforma. Ferramentas maduras tais como: Spring, Hibernate, 
Apache Camel, JUnit e Jackson fazem parte do nosso dia-a-dia. Também estamos de olho nas novidades do 
Java 8 e o ótimo suporte da plataforma para aplicações BigData. Trabalho em time e práticas de Engenharia de 
Software (eXtreme Programing) são os pilares do desenvolvimento na ilegra. Entregamos aplicações estáveis 
com vários níveis de testes, permitindo melhorias técnicas por refactoring. Agile Coaching, Pair programming, 
peer review, TDD, agile design, clean code e lean architecture são algumas das práticas que nos permitem 
passar mais tempo desenvolvendo novas funcionalidades do que corrigindo bugs. Qualificações: Sólido 
conhecimento em Java. Desejável inglês técnico e interesse em diferentes tecnologias. Enviar CV p/ 
curriculos@ilegra.com Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 
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SOFTWARE ARCHITECT – RS/ SP Skills/Attitudes: Tech Leadership Lean/Agile Skills Strong Communication Skills 
Patience, Patience, Patience Quick Learning Delivery Oriented English Activities: Software Architecture: 
Design, Definition, testing and Coding. Physical/Cloud Architecture Definition: Hardware & Software. 
Performance Improvement / Tuning: OS, Servers, Config files. Stress Testing: Design, Execution and training. 
Chaos Engineering: Design, Execution, Training. Team Support: Coaching, Mentoring and Training for IT Staff. 
DevOps: Deploy Automation, Infrastructure Automation. Requirements: Java Background At leat 2 years of 
Experience Travel availability Nice to Have: SOA / Microservices Experiences Functional Programming 
Experiences DevOps Experiences. Enviar CV p/ curriculos@ilegra.com Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail 
e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ARQUITETO DE SOLUÇÕES CLOUD – RS/ SP Atividades: Automatizar ambientes/aplicações/soluções na Cloud; 
Automatizar ambientes / aplicações / soluções na Cloud; Atender o nível de serviço acordado com o cliente; 
dentre outras. Qualificações: Experiência com automação de infraestrutura (Puppet/Cheff/Ansible) e com 
funcionamento e componentes de uma stack Web. Conhecimento avançado em Linux e intermediário em 
Redes. Desejável experiência com providers de cloud pública como AWS/Google Cloud Platform/MS Azure; 
inlgês intermediário (mínimo), Superior completo ou em andamento. Enviar CV p/ curriculos@ilegra.com Vaga 
adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

DEVELOPERS One of our clients is transforming the way technology interacts with agriculture. Take the chance 
to work with the most disruptive technologies available, innovation at all levels and intensive learning. 
Technology stack goes around node.js, react.js, ElasticSearch, RESTful hypermedia APIs, microservices, big 
data and intensive use of DevOps practices (including docker). We need to find heavy hitters to be part of our 
team. Developers or evangelists who enjoy coding meaningful and innovative solutions for the biggest industry 
in the world – agriculture. Fluency in English is required. Enviar CV p/ curriculos@ilegra.com Vaga adicionada 
em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

JOVENS TALENTOS – DEV Atividades: Projetos de pesquisa e desenvolvimento de software utilizando as mais 
recentes soluções e frameworks de mercado. Requisitos: Estar estudando curso técnico ou curso superior na 
área de TI. Ter disponibilidade para no minimo 1 ano de estágio Enviar CV p/ curriculos@ilegra.com Vaga 
adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

DESENVOLVEDOR .NET PLENO Experiência com desenvolvimento em .Net, Sql Server, conhecimento e 
interesse Project. Disponibilidade para viagem (SC) Inglês técnico. Enviar CV p/ 
iassanarech@retpeoplesolutions.com Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DESENVOLVEDOR SHAREPOINT PLENO Experiência com analise e desenvolvimento Sharepoint; 
interesse ou conhecimento em Project. Disponibilidade para viagem (SC) Inglês técnico Enviar CV p/ 
iassanarech@retpeoplesolutions.com Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

PROGRAMADORES JAVA SÊNIOR A NL Informática, empresa fornecedora de soluções de gestão para empresas 
de todos os portes, com sede em Caxias do Sul-RS, está buscando dois Programadores Java Sênior. Os 
candidatos devem ter ensino superior concluído em Ciências da Computação ou áreas afins, três anos ou mais 
de experiência em desenvolvimento Java (Web, Jboss e Swing), experiência em banco de dados e sistemas 
operacionais Linux/Windows e conhecimento em ambiente de varejo (ECF, NFC-e e PAF). Enviar CV p/ 
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rh@nl.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE SISTEMAS Curso Superior em andamento na área de TI; Atividades: A oportunidade consiste em 
dar suporte aos sistemas corporativos da empresa, ajudar no levantamento de requisitos e implementação de 
projetos, analisar impactos de mudanças, administração de ambientes, monitoramento dos sistemas 
corporativos, elaboração de documentações técnicas. Conhecimentos requeridos: Sistema Operacional 
(Windows 7, XP, Vista) Microsoft Office (2003, 2007, 2010, 2013) Lógica de Programação SQL (Select, Update, 
Insert) Enviar CV p/ rh@grupoa.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MAITRE DE RESTAURANTE JAPONES Maitre de restaurante Japonês Local: Itaim Bibi – São Paulo O local será 
inaugurado em abril O Maitre contratado será responsável pela implantação do projeto, seleção de equipe, 
treinamento, liderança e organização de toda a estrutura do empreendimento. Necessidades: Experiência em 
restaurante Japonês Conhecimento de matéria prima e pratos japoneses Experiência como Maitre de 
restaurante em São Paulo de Alta Gastronomia. Conhecimento da cultura japonesa Línguas: Japonês Básico 
Inglês Forma de contato: Enviar o currículo para: contato@ryogastronomia.com.br Vaga adicionada em 17 
/03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

RECEPCIONISTAS III Cursando o superior em Gestão Financeira ou Administração de Empresas Atendimento ao 
público; Atendimento telefônico; Controle de malotes; Controle de entrada e saída de visitantes, funcionários e 
consultores; Usuária do pacote Office; Local de Trabalho : Moema – Z.Sul Contratação – Temporária 90dd 
Horário de Trabalho : 8:30 hs as 17:30 hs Enviar CV p/ selecao@oficiusrh.com.br – assunto : Make/2016 Vaga 
adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS Ensino Fundamental; Experiência em limpeza de escolas ou creches; Contratação : 
CLT Horário de Trabalho: segunda à sexta-feira das 8:12 hs as 18:00 hs Local de Trabalho : Chácara Santo 
Antonio Enviar CV p/ selecao@oficiusrh.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 ANALISTAS RH SENIOR Superior completo em Psicologia ou Administração de Empresas; Pacote Office; 
Execução das atividades do ciclo de Avaliação de Desempenho, acompanhamento dos processos de aplicação de 
treinamento, acompanhamento e controle do budget da área , preenchimento de indicadores da área, 
montagem de apresentações para reuniões da área. Contratação : Temporária Horário de Trabalho : De 
segunda à sexta-feira das 8;00 hs as 18:00 hs Local de Trabalho : Marginal Tietê ( Z.Oeste) Enviar CV p/ : 
glauce@oficiusrh.com.br – RH/2016 Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu 
a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

RECEPCIONISTAS I 2° grau Completo; Pacote Office; Atendimento telefônico , controle das salas de reuniões , 
controle de malotes, controle das compras de materiais de escritório, controle das passagens aéreas, hotéis. 
Contratação : Temporária (45 dd – férias) Local de Trabalho : Moema – Z. Sul Horário de trabalho : De segunda 
à sexta-feira – 9:00 hs as 18:00 hs As interessadas deverão encaminhar o currículo atualizado para: 
selecao@oficiusrh.com.br – Assunto : Férias /2016 Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR CONTÁBIL Cursando Ciências Contábeis; Usuário do pacote Office Excel avançado; Desejável 
conhecimentos em Access; Conciliação de Lançamentos Contábeis Integração Fiscal x Folha x Financeiro x 
Contabilidade; Conhecimentos básicos das Normas Brasileiras de Contabilidade para Empresas do Lucro 
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Presumido e Simples Nacional; Conhecimentos básicos na área fiscal na apuração de impostos (Municipal, 
Estadual e Federal); Local de Trabalho – Bom Retiro – SP Horário de Trabalho : 8:30 hs as 18:00 hs ( De segunda 
à sexta-feira) Contratação: CLT Os interessados deverão encaminhar o currículo atualizado para o e-mail: 
glauce@oficiusrh.com.br – assunto: Cont/2016 Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

VENDEDOR EXTERNO Salário: a combinar Benefícios: Vale combustível + ajuda de custo + comissão Vaga 
temporária com possibilidade de efetivação Necessário experiência em indústrias e possuir veículo próprio 
Horário: De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h Enviar CV p/ : 
catarina@promptservicos.com.br mencionar no assunto o nome da vaga Vaga adicionada em 17 /03/2016 No 
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA Rotinas: Distribuição de cargas, acompanhamento e monitoramento, contato com os 
motoristas, contato com clientes para resolver diversas situações. Salário: Faixa de R$ 1.100,00 há R$ 1.300,00 
Benefícios > Vale refeição, Vale transportes Bom relacionamento interpessoal, tranquilidade, agilidade, pontual 
e comprometida. Enviar CV p/ atendimento@transportesbrunato.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No 
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL JUNIOR Requisitos: Preferencialmente que esteja cursando Recursos 
Humanos. Residir em Guarulhos. Ter flexibilidade de horário. Ter pró atividade, atenção e dinamismo. 
Atribuições: Entrega de holerites; Uniformes e EPI’s. Recolhimentos de documentos admissionais. Ponto 
Eletrônico Controle de uniformes, crachás, epi’s. Controle e solicitação de vale transporte mensal. Entre outras 
atividades. Remuneração e Benefícios: R$ 1.000,00 + VT + VR + CB Horário de Trabalho: Segunda á quinta-feira 
das 08h00 ás 17h00 e ás sextas das 05h30 ás 14h30. Local de Trabalho: Guarulhos – Próximo á Cumbica. 
Interessados que estejam dentro do perfil acima, deverão encaminhar currículo para: 
talita.pereira@formatobrasil.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ENCARREGADO ELETRÔNICO Com experiência em: Montagem elétrica de equipamentos e máquinas industriais 
no segmento automotivo, conhecimento de PLC (Programação Lógica Controlável), Liderança de Equipe. 
Importante ter total disponibilidade para viagens É necessário estar com o CREA em ordem e possuir curso de 
NR 10. Salario : A combinar + Todos os benefícios Interessados enviar cv para mlpfilial4@hotmail.com Vaga 
adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

VENDEDOR Cidade: São Paulo Empresa: Colchões Ortobom Corifeu Atribuições do cargo: Irá atuar com venda de 
colchões e acessórios. Atendimento ao cliente, explicação sobre produtos, fechamento de venda e pós venda. 
Buscamos o profissional que deseja fazer a diferença no âmbito de vendas. Que seja um profissional persuasivo, 
que gosta do que faz e saiba vender. Escolaridade: Superior completo Experiências: É necessário ter 
experiência anterior em vendas de no mínimo 2 anos, de preferência em loja de colchões e/ou móveis. Salário, 
benefícios e observação: Salário a combinar É necessário ter disponibilidade para trabalhar em 2 horários: uma 
semana das 9h00 ãs 17h20 e na outra das 11h40 ãs 20H00hs. 6x1 folgará 2 domingos por mês e 2 vezes durante 
a semana. Enviar currículo para: lia.consultoriarh@gmail.com co Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

PROMOTOR (A) SÊNIOR Descrição Completa da Vaga: Empresa de grande porte no ramo de bebidas, líder no 
mercado de Sidras, busca promotor para trabalhar com reposição e abastecimento de mercadorias e algumas 
atividades internas. O candidato irá atuar em mercados varejistas e atacadistas com abastecimento nas 
gôndolas, precificação dos produtos, organização e limpeza nas lojas, conquista de novos espaços e montagem 
de pontos extras, preenchimento de relatórios em Excel, montagem de apresentações em entre demais 
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atividades da função. Desejável experiência anterior como repositor ou promotor (se tiver experiência no ramo 
de bebidas será um diferencial), conhecimento em Excel e Power point. É necessário ter carro próprio, e residir 
na região Leste, Norte ou centro. Salário de R$1334,99 Ajuda de custo: Vale refeição de R$15,00 e KM R$450,00 
por mês. Horário: sexta-feira (08:00 às 17:00), sábado (08:00 às 12:00) Regime de contratação: temporário 6 
meses com possibilidade de efetivação. INTERESSADOS ENVIAR CV P/ O E-MAILgabriela.gallego@gigroup.com 
Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUX. ESCRITA FISCAL P/ escritório contábil, c/ exp em lancamentos fiscal e declaração de SPED e EFD e toda 
rotina de escritório, residir próx. Z.Sul Comparecer à R. Holywood, 309 Brooklin ou CV para 
antonio.ecal@uol.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

REGULADOR DE AUTOMÓVEL Responsabilidades: Realização de vistorias em automóveis e procedimentos afins. 
Experiência em mecânica, vistoria de auto e conhecimento de peças. Bairro: Barra Funda Cidade: São Paulo 
Benefícios: Vale alimentação ou Refeição de R$ 17,00 ao dia, Vale-transporte ou KM (conforme necessidade do 
local) e outros benefícios a custo do funcionário (saúde, odontológico e vida). Salário: a combinar Enviar CV p 
NO CORPO DO E-MAIL para marcelo.trotta@factseg.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GARÇOM Centro gastronômico restaurante, padaria, pizzaria na zona leste. Responsabilidades: Atender os 
hóspedes e os clientes no restaurante e servir-lhes alimentos e bebidas; Atender aos pedidos dos clientes; 
Servir alimentos e bebidas aos clientes utilizando as diversas modalidades de serviços; Servir alimentos e 
bebidas em banquetes e coquetéis; Fechar o serviço de restaurante; Atender às reclamações dos clientes; Zelar 
pela conservação e pela manutenção dos equipamentos e materiais de seu departamento; Orientar seus 
subalternos. Nível educacional: ensino médio completo; Formação técnica: curso de garçom; Experiência 
profissional: três anos como garçom Informática: conhecimento de computador e capacidade de operar os 
principais programas; Comandas eletrônicas: conhecimento e operação dos principais sistemas. Bairro: Tatuapé 
Cidade: São Paulo Benefícios: VT, Refeição no local Salário: R$ 1.200,00 + comissões Enviar CV p NO CORPO DO 
E-MAIL para rhgastronomiavagas@gmail.com Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR DE ESTÚDIOS Responsabilidades: Coordenador toda a operação nos estúdios de gravação, 
prezando pela qualidade da entrega e manutenção dos equipamentos. Necessário Superior Completo Desejável 
Pós Graduação Bairro: Centro Cidade: São Paulo Benefícios: Vale Refeição Plano de Saúde Plano Odontológico 
Participação nos Resultados Salário: à combinar Enviar CV p NO CORPO DO E-MAIL para consultdho@gmail.com 
Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONTROLADOR DE ACESSO Responsabilidades: Controlador de Acesso e Agente de Portaria. Com ou sem 
experiência. Para trabalhar em condomínio. Salário R$1.548,00, Cesta básica, Vale transporte, Vale Refeição, 
Convênio médico e Registro em carteira. Com ou Sem Experiência Bairro: Centro Cidade: São Paulo Benefícios: 
Cesta básica, Vale transporte, Vale Refeição, Convênio médico e Registro em carteira. Salário: R$ 1.548,00 
Enviar CV p NO CORPO DO E-MAIL para contratacao.rh2017@gmail.com Vaga adicionada em 17 /03/2016 No 
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ELETRICISTA Responsabilidades: Realizar manutenção corretiva e preventiva de veículos da frota; Reparos 
elétricos de veículos pesados (caminhões e carretas); Check-list dos veículos para viagem. Ensino Médico 
Completo; Curso de Elétrica Básica; Experiência anterior na função. Bairro: Pari Benefícios: Vale Refeição 
Refeição no Local Assistência Médica Convênio Farmácia Seguro de Vida/Funerário Salário: R$ 2.173,00 Enviar 
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CV p NO CORPO DO E-MAIL para talentos.sp@grupodsrh.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Responsabilidades: Fazer limpeza de corredores e banheiros dos shoppings. 
limpeza interna no setor administrativos. 1º grau incompleto Bairro: Centro Cidade: Guarulhos Benefícios: vale 
transporte e vale refeição de R$18,50 Salário: R$1.300,00 Enviar CV p NO CORPO DO E-MAIL para 
marcos.dantas2016@bol.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO Responsabilidades: 5 anos de experiência como técnico de refrigeração. 
Experiência em maquinas de precisão e equipamentos de ar condicionado de sala cofre, LIEBERT CHALLENGER – 
LIEBERT HPM LIEBERT HIROSS, STULL, 1O TR , TRANI DE 5 TR, CARRIER Bairro: Centro Cidade: São Paulo 
Benefícios: Vale transporte Vale refeição Salário: R$ 2.000,00 Enviar CV p NO CORPO DO E-MAIL para 
2016emprego@gmail.com Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE MARKETING Desenvoltura e autonomia para se relacionar com colaboradores de todos os níveis 
da corporação, capacidade de coletar informações em eventos para produção de conteúdo, Habilidades edição 
e revisão de texto, experiência em criação de conteúdos, endomarketing, Marketing de Conteúdo e-Mail 
Marketing Competências desejadas: Conhecimentos do pacote Adobe, WordPress, Pacote Office, MailChimp 
CLT, salário compatível com o mercado, VT e VR / VA, plano de Saúde São Paulo, Jd Marajoara. Enviar CV com 
pretensão salarial para mariana.segala@sonda.com Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE LOJA Com experiência na função em empresas de supermercado/hipermercado, gestão de 
controles, padrão operacional, forte habilidade na gestão de pessoas e processos com disponibilidade para 
trabalhar no litoral norte e Alto Tietê. Enviar cv para rhcv.varejo@gmail.com Vaga adicionada em 17 /03/2016 
No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

¨ 

AUXILIAR FINANCEIRO Com experiência em contas a pagar e receber, desejável conhecimento sistema RMS, 
bons conhecimentos em excel, cursando superior na área e facilidade de acesso para Mogi das Cruzes com 
disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado. Enviar cv para rhcv.varejo@gmail.com Vaga adicionada em 
17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

] 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA Com experiência em help desk, suporte em hardware, instalação de software, 
disponibilidade para trabalho externo, cursando superior na área, facilidade de acesso para Mogi das Cruzes 
com disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado e domingo em sistema de escala. Enviar cv para 
rhcv.varejo@gmail.com Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PROJETOS LOGÍSTICOS Guarulhos SP Formação em engenharia, estatística, administração de 
empresas, economia ou áreas correlatas. Necessário Excel Avançado Vivência com elaboração de preços 
especificamente para o segmento logístico, clientes públicos e privados. Conhecimentos voltados a logística 
hospitalar e medicamentos será um diferencial. Atividades do Cargo: FORMAÇÃO DE PREÇO: Dimensionar 
(pessoas, equipamentos, áreas, estruturas) e precificar projetos para clientes de médio e grande porte, nas 
modalidades de transporte, logística interna e armazenagem. Mapeamento de operações (visitas técnicas) 
Desenvolver análises de cenários: concorrentes, serviços, elaborando relatórios que controlam a estratégia de 
preços; Levantamento de dados internos e externos para precificação; Elaboração de proposta comercial; 
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO: Divulgação para as áreas de suporte ao projeto, gestão dos projetos junto as áreas 
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participantes da implantação; Elaboração e controle de cronogramas (Leadtime) de entrega de projeto; 
Definições de KPI´s, elaboração de layouts de operação de planta e fluxo Controlar custos, margens de lucro e 
formação de preço de vendas dos serviços; Conhecimento em gestão de projetos desde seu desenvolvimento 
até implantação; Salário A/C Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Médica e Odontológica e 
Seguro de Vida. Enviar CV p/ talentos@rvimola.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ALMOXARIFE Zona Leste de SP Profissional será responsável, pelo almoxarifado de uma indústria metalúrgica, 
administrará remoção de produtos estampados e injetados dos respectivos setores: Contagem e Pesagem de 
produtos; embalagem de produtos contados; emissão de etiquetas de identificação; efetuará entrada e saída 
de produtos para controle de estoque mínimo, atenderá requisição de material, recepcionará, controla e 
identifica materiais na fase de recebimento, utilizará instruções de trabalho, qualidade e respectivos registros 
e também DMM's, conhecimento do sistema KanBan, Acuracidade, Inventários. Solicito que somente os 
profissionais, que estão dentro do perfil, encaminhem seu Cv, os demais serão descartados, dá-se preferência 
para profissionais da Região da Zona Leste de SP Email para envio: chavespsicologa@gmail.com Vaga adicionada 
em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

SECRETÁRIA Clinica alto padrão em Moema procura secretária, necessário experiência em consultório 
odontológico com convênio, esterilização, dinamismo e boa comunicação. Enviar CV p/ 
bianca.clinicaaggio@hotmail.com. Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu 
a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

RECEPCIONISTA Precisa-se de Recepcionista para consultório no Jaguaré. Morar próximo ao Jaguaré; Acima de 
40 anos; Conhecer e usar informática e celular( SMS e Watsapp ) Enviar CV com referências anteriores para o 
contato email: jaguarerh@yahoo.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SECRETÁRIA Precisa-se de secretária para consultório no Tatuapé para atender na recepção e serviços 
administrativos. idade acima de 35 anos e que tenha disponibilidade de horários. Enviar CV p/ 
edilainesierra@hotmail.com Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

REGIONAL SALES EXECUTIVE LATAM (SPANISH SPEAKING) São Paulo Area, Descrição da vaga Who is Return 
Path? Return Path is a global Data Solutions Provider that helps the world’s leading companies promote and 
protect their brands. Every minute of every day, our clients and partners trust our data and insights to help 
them build closer, safer, and smarter relationships with their customers. Our unique and proprietary data 
platform, SaaS products, and professional services allow our customers to generate more revenue and 
engagement from their marketing campaigns, protect their brands and their consumers from fraud, better 
understand competitors’ strategies and performance, and gain unparalleled insights into the behavior of 
millions of consumers. Once you’re an employee here, this is a place where you’ll be challenged, inspired, 
rewarded, and transformed. The Impact You’ll Have at Return Path As a Regional Sales Executive at Return 
Path you will be responsible for developing cross functional relationships, aligning buying teams, assembling 
pursuit teams as well closing new business within Return Path’s most strategic accounts. You’ll be working in a 
collaborative WIN Team environment and will also be developing and consulting others. This role will be setting 
strategy for their team to help them meet their goals while also working on large deals of your own 
(player/consult) and through partners. We are looking for business athletes who are aggressive team players 
hungry, nimble and intelligent with the ability to close large, complex enterprise and global engagements. Role 
Objectives: Responsible for driving new business in Latin America (non-Brazil) Identify and pursue new, 
strategic opportunities with large, enterprise prospects. Reach or exceed assigned sales quotas and quarterly 
targets. Maintain motivation while managing long-term sales cycles when closing larger deals. Build and 
manage a pipeline of prospects from identification to negotiation to execution (70% of pipeline will be self-
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generated vs. 30% from lead gen team). Build and manage pipeline from partners Build a strong and lasting 
relationship by maintaining regular contact with partners via phone, onsite visits, industry events, and email 
Responsible for entire sales ecosystem within defined territory. Sell across all account segments and leverage 
resources as needed to close business. Work actively with other product solutions to develop customer 
solutions. Support quarterly business reviews for current customers by developing a growth vision for them and 
partnering with the Relationship Manager to support renewals and upsell/cross-sell opportunities. Required to 
spend 30% of time consulting teammates. Attend and participate in training and be an active participant in 
your personal and professional development. Travel 50% What does it take to be successful in this role? Fluent 
or native Spanish speaker and business-level English 6+ years of successful sales experience, ideally in B2B 
software and/or email technology. Strong Customer Focus: Connect a customer’s business needs with a Return 
Path products and services. Ability to develop and articulate a growth vision for customer. Excellent 
communication skills. Ability to communicate effectively with prospects over the phone, in person and 
electronically. Strong leadership skills and ability to consult Win Team to drive achievement of goals. Ability to 
balance driving for individual sales quota while also working collaboratively as a team player consulting the Win 
team to meet theirs. Strong Strategic Thinker: Is able to understand the big picture needs of the customer at 
an enterprise level and provide thoughtful solutions that address not only current perceived needs, but 
anticipates or solves for other potential customer needs/challenges. Strong Business Acumen: Strong 
understanding of how enterprise businesses work; knowledgeable of trends/technology/policies that may 
impact businesses; knows the competition. In addition to the above, you must be a good fit at Return Path. To 
be successful here, you must demonstrate Personal/Professional Growth,Professionalism, Execution, and 
Strategic Thinking; have a Positive Impactand a great sense of humor. Candidatar-se em https://goo.gl/32nkCe 
Vaga adicionada em 17 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

  

SUPERVISOR DE VENDAS SKY Brasil São Paulo e Região, Descrição da vaga Supervisor de Vendas, parte da VP 
COMERCIAL & OPERAÇÕES. O local de trabalho é na região de Campinas, em São Paulo. SOBRE A ÁREA 
COMERCIAL E OPERAÇÕES: A SKY está presente em todo o território nacional, levando entretenimento de 
qualidade a mais de 17 milhões de assinantes. Em um mercado acirrado, e de constante crescimento, ter uma 
linha de frente aguerrida e ágil é essencial para manter o nosso negócio em movimento, buscando estar sempre 
à frente da concorrência. Quer fazer parte deste time? Venha para a SKY você também! As principais atividades 
desta posição são: Responsável pela gestão de credenciados, processo de vendas e seus indicadores; prospectar 
e desenvolver novos clientes (Ponto de vendas); Realizar treinamentos, campanhas e ações de vendas; 
Competências e experiência desejadas Os principais conhecimentos para preencher a vaga são: Experiência em 
prospecção de novas empresas; Experiência com Gestão de pessoas; Desenvolvimento e acompanhamento de 
indicadores; Candidatar-se em https://www.linkedin.com/jobs2/view/108979869?trk=job_view_similar_jobs 
Vaga adicionada em 17 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

INTERNATIONAL ACCOUNT EXECUTIVE HUNTER – EXECUTIVO DE VENDAS/NOVOS NEGOCIOS B2B Euromonitor 
International Alphaville, Sao Paulo Descrição da vaga Overview of the Role Euromonitor’s São Paulo office is 
now open and it represents a significant expansion to our Latin America team. We are looking for a confident 
International Account Executive to develop new business relationship and revenue streams in the Brazil market. 
The International Account Executive is part of the sales and account management team, reporting to the local 
Sales Manager in Brazil. This is an exciting role, providing the opportunity to develop industry knowledge, 
commercial acumen and team working. The International Accounts Executive must be confident, self-motivated 
and keen to develop new accounts within Brazilian Market. Key responsibilities New business development, 
achieving sales targets Evaluate territory potential and prospect new accounts Develop strategic account 
development plans Develop and foster new relationships through high levels of activity, including cold calling 
Conduct effective presentations Proposal writing and winning new clients Maintain effective internal 
communication Pipeline balance and management Achieving developmental benchmarks Competências e 
experiência desejadas Skills/Proficiencies required Bachelor’s degree required, MBA is valued Formal training 
and education in consultative sales, marketing and economics is an advantage Goal-oriented, creative and self-
motivated; excellent time management skills Desire to work in B2B sales Commercial awareness and self-
motivated Knowledge or interest in international markets and trade Excellent oral and written communication 
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skills Energy, enthusiasm and a positive attitude Goal orientated, target driven and highly organized Able to 
work under pressure to produce results Language skill: Native Portuguese speaker and fluent in English Spanish 
is a plus Experience working with fast moving consumer goods companies, financial institutions or 
advertising/marketing agencies is a plus ****Resumes should be submitted in English. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/108948820?refId=020dbb41-18a2-47c5-9a5d-
5b73ed6321a2&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-
null-54-null-null-leo5q~ildqddni~tx Vaga adicionada em 04 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE PL EDP São Paulo / SP Descrição da vaga Acompanhar o 
desenvolvimento do Business Plan e ajudar na elaboração e cumprimento do processo de planejamento de 
médio e longo prazo (Rolling Forecast), Apoiar a elaboração e análise das projeção econômico-financeiras 
(Fluxo de Caixa, Demonstração de Resultados, Balanço Patrimonial, Dívidas, Tributos, indicadores operacionais 
e outros) das empresas pertencentes ao Grupo; Ser responsável pela realização dos modelos através da 
atualização de dados operacionais, Balanço, Fluxo de Caixa e DRE; Apoiar a análise dos resultados realizados 
vis-à-vis Business Plan e ano anterior Apoiar a análise e elaboração da apresentação dos resultados consolidados 
ao Conselho de Administração do Grupo Suportar e apoiar o questionamento das Unidades de Negócio do Grupo 
Competências e experiência desejadas Formação Acadêmica: Superior Completo em Administração, Economia, 
Contabilidade, Engenharia. Outros: Excel Avançado, Conhecimentos do Setor (Geração e Comercialização, 
principalmente) Competências: Foco em Resultados, Análise Crítica, Relacionamento Interpessoal, 
Proatividade, Capacidade de trabalhar em mais do que um projeto em simultâneo. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/108947476?refId=020dbb41-18a2-47c5-9a5d-
5b73ed6321a2&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-
null-53-null-null-leo5q~ildqddni~tx Vaga adicionada em 04 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR PL (RECOF) Atividades: Analisar, acompanhar e atender os requisitos legais 
para a manutenção da regularidade no que se refere a compliance e governança do regime especial RECOF; 
Realizar análise sistêmica dos processos envolvidos em toda cadeia produtiva, a partir da entrada da 
mercadoria até sua saída; Efetuar as atividades relativas ao fechamento mensal do RECOF, garantindo o 
cumprimento dos requisitos legais, dentro dos prazos; Elaborar, analisar e divulgar os relatórios mensais de 
fechamento, para demonstrar os ganhos do regime e para garantir que os pagamentos dos tributos foram 
efetuados da forma devida; Elaborar, analisar e divulgar KPI’s que demonstram o controle do regime de RECOF; 
Efetuar reuniões mensais com as áreas envolvidas, a fim de garantir o correto fluxo de lançamento sistêmico 
para manutenção do regime do RECOF; Preparar, encaminhar e coordenar junto aos despachantes, o processo 
registro das nacionalizações do RECOF; Acompanhar e avaliar a evolução dos processos com as operações de 
comércio exterior e manter contato com os despachantes, agentes de carga e prestadores de serviço, a fim de 
garantir o atendimento aos prazos; Assegurar que as informações de comércio exterior dos processos estejam 
registradas no sistema de comércio exterior, especialmente o RECOF SYS; Assegurar a organização e controle 
de toda a documentação relativa aos processos de RECOF e arquivamento destes documentos e arquivos 
eletrônicos; Garantir que o sistema de RECOF e SAP estejam sempre atualizados a fim de evitar problemas nas 
nacionalizações. Requisitos: Superior completo em Administração de Empresas, Comércio Exterior, Relações 
Internacionais ou afins; Usuário Pacote Office, desejável conhecimento em SAP; Imprescindível domínio de 
RECOF SYS e desejável conhecimento de SISCOMEX, IMPORT SYS/E-COMEX ; Sólidos conhecimentos em Comex; 
Desejável experiência com gerenciamento de projetos; Inglês intermediário. Interessados cadastrar CV: 
http://www.vagas.com.br/v1323818 Vaga adicionada em 19 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 

OUTROS ESTADOS  

http://www.ynaweb.com.br/
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/108948820?refId=020dbb41-18a2-47c5-9a5d-5b73ed6321a2&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-54-null-null-leo5q~ildqddni~tx
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/108948820?refId=020dbb41-18a2-47c5-9a5d-5b73ed6321a2&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-54-null-null-leo5q~ildqddni~tx
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/108948820?refId=020dbb41-18a2-47c5-9a5d-5b73ed6321a2&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-54-null-null-leo5q~ildqddni~tx
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/108947476?refId=020dbb41-18a2-47c5-9a5d-5b73ed6321a2&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-53-null-null-leo5q~ildqddni~tx
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/108947476?refId=020dbb41-18a2-47c5-9a5d-5b73ed6321a2&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-53-null-null-leo5q~ildqddni~tx
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/108947476?refId=020dbb41-18a2-47c5-9a5d-5b73ed6321a2&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-53-null-null-leo5q~ildqddni~tx
http://www.vagas.com.br/v1323818


 INFORMATIVO DE VAGAS DE EMPREGO 

 01-08/04/2016  
Atualizado: 01 /04/2016            contato@meunovotrabalho.com.br  
 

85 

Nosso parceiro . YOUNGERS www.ynaweb.com.br  

MARKETING ONLINE/ E-COMMERCE SENIOR ADVISOR Dell BR-Rio Grande do Sul-Eldorado do Sul Descrição da 
vaga Business Owner of Small Business Store Leader of RUM Review and CTB Alignment with strategic areas 
(Marcom, Merchan, Pricing, OP, e-Dell) Benchmark: Market & Other regions Escalations Campaign Management 
(Mkt, Merchan & Line Up) Navigation and Purchase Path enhancements leadership (Business Focal Point for 
Projects) T&T Meeting and Projects Leadership Store Analytics leadership Participate effectively of CSMR Re-
ignite and SB transformation projects Support energize and change the Biz initiatives Main Metrics & KPIs: SB 
RUM, CV%, RPV, ePen, CSAT. Qualifications Relevant experience or equivalent combination of education and 
work experience Advanced analytics capabilities Advanced merchandising/copywriting skills Advanced decision 
making Project management (PMP Certification) Experience in Marketing Digital /e-Commerce English Fluency 
Candidatar-se em https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/108078188?refId=72d8dc0a-81a6-4362-8757-
91be5eaf8ed5&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-
null-54-null-null-leo5q~imc09qs0~cd Vaga adicionada em 29 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ENGENHEIRO DE PROJETOS/ BA Philip Morris International Descrição da vaga Function: Operations Full-time 
Date posted: March 22, 2016 Place of Work: Você é curioso, adora desafios e deseja responsabilidade? Você 
quer fazer a diferença para nossa empresa e os colegas ao seu redor? Se a resposta for sim, yes, ja, oui ou 
iGen, então nós gostaríamos de ouvir de você! Estamos recrutando um Engenheiro de Projetos para atuar na 
região de Cocos- Bahia . O candidato ideal deve possuir Formação Superior em Engenharia Mecânica ou 
Engenharia Elétrica, Excel avançado, Inglês fluente, além de experiência anterior em Projetos de Obras 
Industriais (civil, eletro, mecânica, etc). DESAFIOS: Gestão de projetos de instalações industriais- escopo, 
cronograma, custos, etc. Acompanhamento diário das obras em campo (civil, eletro, mecânica, etc). Gestão de 
equipes terceiras, inclusive fornecedores internacionais. Coordenação de montagem de equipamentos. Garantir 
o cumprimento dos padrões de qualidade da Philip Morris. O SEU NOVO CAMINHO Nossa empresa oferece uma 
nova perspectiva. Aqui, você nunca vai parar de explorar e descobrir. Levamos o aprendizado on-the-job para 
outro nível, dando-lhe todas as oportunidades para desenvolver a sua carreira e alcançar seu pleno potencial. 
Nesta posição, você terá experiência com diferentes serviços, processos e tecnologias. Além de receber um 
salário e pacote de remuneração competitivos, você trabalhará em um ambiente profissional com clientes e 
colegas que colaboram ao redor do mundo. Saiba mais sobre como é trabalhar na PMI em nosso site: 
www.pmicareers.com FAÇA PARTE DE UM LÍDER DE MERCADO GLOBAL A Philip Morris International Inc. (PMI) é a 
empresa líder internacional de tabaco, com seis das 15 principais marcas internacionais do mundo, incluindo a 
marca número um de cigarros em todo o mundo: Marlboro. Os produtos da PMI são vendidos em mais de 180 
mercados. Em 2014, a empresa detinha uma participação de 15.6% do mercado total de cigarros fora os EUA, 
ou 28,6% excluindo a República Popular da China e os EUA. A PMI é uma Equal Opportunity Employer, 
oferecendo oportunidades iguais para todos. Para obter mais informações, consulte www.pmi.com Job ID 
600318573 Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/114188117?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 24 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

SENIOR MIDDLEWARE ARCHITECT Red Hat Rio de Janeiro, Descrição da vaga The Red Hat Consulting team is 
seeking a Senior Middleware Architect to join us in Rio de Jeneiro, Brazil. In this role, you will be the front-line 
catalyst who creates possibilities, solves problems, and establishes working relationships with our customers. 
You'll discover and analyze customers' business and technical needs, and collaborate with the Sales and 
technical delivery teams to help them invest wisely in the best solutions. You will also support the consulting 
manager in developing other middleware consultants, employees and partners, helping ensure best practices 
and methods. As a Senior Middleware Architect, you will need excellent communication and people skills, as 
you'll be a crucial part of the first in-depth experience our customers have with Red Hat. Primary job 
responsibilities Serve as the subject matter expert at the client site, addressing technical, developmental, and 
strategic IT needs Support middleware consultants in project implementations Carry out technical quality 
assurance in middleware projects Support business development managers in proposals scope and estimations 
Manage problem identification, system architecture definition, software specification and design, testing, and 
deployment of open source solutions Adapt with changing customer requirements Respond to incidents, 
escalations, and exceptions in a professional manner Required skills Excellent technical skills and experience 
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designing and implementing Java or JEE solutions In-depth experience with at least one of the major 
middleware solutions, preferably Red Hat JBoss Middleware, but experience in WebLogic, WebSphere, 
WebMethods, etc. will also be considered Knowledge of Hibernate and Tomcat is a plus Teamwork skills 
Demonstrated experience communicating value, progress, and metrics of key projects to required stakeholders 
in both technical and business audiences Ability to constantly learn new technologies on your own and apply 
those concepts to customers' needs Excellent written and verbal communication skills in English and Portuguese 
Red Hat is proud to be an equal opportunity workplace and an affirmative action employer. We review 
applications for employment without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender 
identity, national origin, ancestry, citizenship, age, uniformed services, genetic information, physical or 
mental disability, medical condition, marital status, or any other basis prohibited by law. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/101353292?trk=job_view_company_other_jobss Vaga adicionada em 22 
/03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SOFTWARE CONSULTANT GRADUATE TRAINING SCHEME Dynatrace Rio de Janeiro Descrição da vaga Are you 
passionate about IT and looking for an exciting, international career in a leading Technology firm? Do you have 
what it takes to succeed? Prove it! Dynatrace's Professional Development Program (PDP) seeks highly motivated 
and energetic final year students or recent graduates in the Computer Science or Information Systems fields. Is 
that you? If so, this elite, intensive and immersive program will turn you into a highly-skilled, precision-trained 
professional on the fast track to success. The program is formulated to produce our Guardian Delivery 
Consultants for Dynatrace. As a Guardian Consultant with Dynatrace, you will become a personal superhero to 
our customer. Dynatrace Guardians are skilled professionals trained to monitor applications from the end user 
to the data center. They support operations staff by providing critical application performance, availability and 
capacity data. They also help review performance trends and service desk tickets to aid in proactive monitoring 
efforts. Dynatrace trained APM Guardians help our clients obtain the maximum value from existing 
investments, while allowing their IT staff to focus on core capabilities and activities. Typical Activities Ensure 
our customer's business critical applications are available and performing at their peak. Summarize and review 
performance trends with customers. Be the Dynatrace subject matter expert for the client staff. Assist them 
with troubleshooting and root causing performance issues. Maintain and enhance dashboards and reports to 
meet requirements of IT and business users. On-board additional applications for monitoring and update 
software with any necessary service packs. To ensure new Guardian Consultants are sufficiently equipped for 
success, we provide a structured Professional Development Program (PDP). The five month training program is 
a mix of technical and business instruction taught by our very own, industry leading Dynatrace experts. 
Competências e experiência desejadas Interested? Ask yourself, is this you? Recently graduated within the last 
year, or graduating in June /August 2016, with coursework around software development, computer networks, 
and web development preferred Less than 2 years of related professional work experience Willingness to 
relocate Internship, Co-op and/or significant IT project based assignments Strong passion and desire to learn 
new technology Expertise in one or more of these key technologies is desirable Java, J2EE, .NET, ASP.NET, Web 
development Networking, TCP/IP Virtualization, Citrix, VMware Server-side and/or client-side scripting. The 
view from the top is great! Join us and see for yourself. #1 in APM Market Share. 5,700 Global Customers. 89 
Net Promoter Score. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/107065724?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 31 /03/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 25221 Salário a combinar Fraiburgo/SC Atribuições: Colaborar com 
programador de manutenção na programação das atividades. Avaliar novas máquinas e equipamentos, em 
conjunto com programador de manutenção, visando identificação de componentes críticos. Acompanhar e se 
responsabilizar pelos indicadores de performance de manutenção. Distribuição, acompanhamento e cobrança 
da tarefa a ser executado pelos manutentores.servir como suporte aos manutentores na identificação de 
falhas. Utilizar ferramentas avançadas em análise de falha.elaborar e fazer cumprir os procedimentos de 
trabalho de manutenção, mantendo-os atualizados. Treinar de sua equipe, em todos os turnos. Zelar pela 
segurança de sua equipe. Acompanhar e controlar os trabalhos de terceiros. Benefícios: Refeitório na empresa, 
convênio médico e odontológico. Requisitos: Superior Completo Formação superior completa em: Engenharia 
mecânica ou correlatas. Imprescindível possuir experiência na função e ter disponibilidade de residir em 
fraiburgo/sc. Conhecimento em:elétrica e mecânica; conhecimento com leitura e interpretação de desenho, 
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elétrica, pneumática e hidráulica. Tpm. Gestão de pessoas. Disponibilidade de Trabalho: Manhã Tarde 
Cadastrar CV em www.rhcenter.com.br Vaga adicionada em 17 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MANAGEMENT INTERNSHIP IN MARKETING AND SALES RJ WELLA SALON PROFESSIONAL Procter & Gamble Rio 
de Janeiro -State of Rio de Janeiro –Brazil Descrição da vaga ESTÁGIO Qualifications Requisitos: Estudantes de 
qualquer formação; Graduação prevista entre Jul/ 2017 e Jul/2018; Inglês avançado/ fluente (imprescindível); 
Ter disponibilidade de 20 a 30 horas semanais para estagiar. O que procuramos em você? Nosso processo é 
extremamente transparente, e procuramos em nossos candidatos as seguintes características: Liderança; 
Integridade; Colaboração; Flexibilidade; Inovação; Assertividade; Capacidade Analítica. Benefícios: Bolsa 
auxílio: de R$1.130,00 à R$2.260,00 (dependendo da carga horária de 20h à 40h/semanais*) Vale Refeição; 
Férias; Seguro de Vida; Desconto em produtos; Estacionamento/ Ajuda Transporte; Plano de saúde; Plano 
odontológico; Horário flexível de entrada e saída; Reembolso de atividade física; Reembolso de medicamentos. 
*A carga horária de cada estudante varia de acordo com sua disponibildade /universidade. Requisition Number: 
BRM00000159 Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/99644361?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_job
s Vaga adicionada em 16 /03/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

EXECUTIVO DE TERRITÓRIO Pelotas/RS Philip Morris International , Pôrto Alegre Function: Sales Full/Part-
Time: Full-time Você é curioso, adora desafios e deseja responsabilidade? Você quer fazer a diferença para 
nossa empresa e os colegas ao seu redor? Se a resposta for sim, yes, ja, oui ou iGen, então nós gostaríamos de 
ouvir de você. Estamos recrutando um profissional que atuará como Executivo de Território em Pelotas/RS. O 
candidato ideal deve possuir vivência profissional na região, no segmento de varejo preferencialmente em bens 
de consumo ou com produtos de alto giro. Sólida experiência Comercial e/ou Trade Marketing. Formação 
Superior Completa. Desejável Inglês intermediário. DESAFIOS DA POSIÇÃO O Executivo de Território apoiará o 
Gerente na gestão do território (região de Pelotas/RS). Ele deverá analisar o cenário da região de atuação e 
desenvolver planos de negócio, orientado pelas diretrizes nacionais, mas adaptado à realidade local, definindo 
metas realistas, sugerindo e justificando recursos e investimentos necessários para o alcance dos objetivos 
organizacionais. O papel desse profissional é garantir não apenas a correta utilização e retorno dos 
investimentos realizados, mas maximizar os recursos, através de análises e planejamentos minuciosos alinhados 
à estratégia comercial. O Executivo deve possuir uma visão estratégica de negócio, identificar oportunidades 
de melhoria operacional, garantindo a execução comercial, visibilidade da marca e disponibilidade de produtos 
nos pontos de vendas. Dentre as suas atribuições, estão ainda a negociação de investimentos e implementação 
de ações de engajamento e trade marketing junto aos clientes e parceiros, certificando-se do alcance dos 
resultados projetados. As ações do profissional irão sustentar o aumento do aumento do Market Share na 
região, através do mapeamento de mercado constantemente, acompanhando as ações da concorrência, 
identificando riscos e oportunidades que tragam vantagem competitiva. O SEU NOVO CAMINHO Nossa empresa 
oferece uma nova perspectiva. Aqui, você nunca vai parar de explorar e descobrir. Levamos o aprendizado on-
the-job para outro nível, dando-lhe todas as oportunidades para desenvolver a sua carreira e alcançar seu 
pleno potencial. Nesta posição, você terá experiência com diferentes serviços, processos e tecnologias. Além 
de receber um salário e pacote de remuneração competitivos, você trabalhará em um ambiente profissional 
com clientes e colegas que colaboram ao redor do mundo. Saiba mais sobre como é trabalhar na PMI em nosso 
site: www.pmicareers.com. FAÇA PARTE DE UM LÍDER DE MERCADO GLOBAL A Philip Morris International Inc. 
(PMI) é a empresa líder internacional de tabaco, com seis das 15 principais marcas internacionais do mundo, 
incluindo a marca número um de cigarros em todo o mundo: Marlboro. Os produtos da PMI são vendidos em 
mais de 180 mercados. Em 2014, a empresa detinha uma participação de 15.6% do mercado total de cigarros 
fora os EUA, ou 28,6% excluindo a República Popular da China e os EUA. A PMI é uma Equal Opportunity 
Employer, oferecendo oportunidades iguais para todos. Para obter mais informações, consulte www.pmi.com 
Job ID 600320410 Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/109762951?trk=job_view_company_other_jobs  Vaga adicionada em 10 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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ANALISTA DE AUTOMAÇÃO SÊNIOR Vagas eWave – Belo Horizonte Escolaridade: Formação superior completa 
Experiência Exigida: Experiência com ferramenta CA (módulos) e programação/automação. Atividades: 
Automação das rotinas de monitoramento e administração de todo o ambiente de monitoramento e pelas 
atividades relacionadas; Elaborar, implementar e atualizar as políticas de monitoramento nos servidores sob a 
responsabilidade do cliente, buscando garantir a disponibilidade do ambiente do cliente; Configurar, 
customizar e administrar as ferramentas de monitoramento e Service Desk do cliente; Cadastrar e configurar o 
monitoramento de ativos de rede, servidores, banco de dados e aplicações, buscando garantir a disponibilidade 
e performance dos ambientes dos clientes; Configurar as métricas de performance, realizando monitoramento 
contínuo, garantindo a disponibilidade/performance do ambiente. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE BACKUP PLENO (DUAS VAGAS) Vagas eWave – Belo Horizonte Escolaridade: Formação superior 
completa Experiência Exigida: Experiência em suporte de Backup NetBackup e Tivoli TSM; Necessário ter 
trabalhado em ambientes complexos com várias tecnologias de Banco de Dados; Experiência em operação e 
produção de ambientes contendo: clusterização, backup, file systems, agentes de monitoração, configuração e 
segurança; Experiência em escalonamento de execução de rotinas de produção de forma a otimizar o 
aproveitamento dos recursos computacionais existentes. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE BANCO DE DADOS Vagas eWave – Belo Horizonte Escolaridade: Formação superior completa 
Experiência Exigida: Experiência em arquitetura de Banco de Dados em ambiente computacional distribuído e 
consolidação; Experiência em migração de versão de software, monitoração de desempenho e ajuste de 
configuração; Experiência em ambientes complexos de Banco de Dados contendo: Clusterização, Replicação de 
Dados. Atividades: Responsável pelo cumprimento das políticas e procedimentos do ambiente de Bancos de 
Dados de acordo c/ as regras de segurança; Manter toda a documentação de Bancos de Dados; Executar 
soluções de alinhamento da capacidade, incluindo a monitoração das regras e das atividades; Participar nas 
atividades de contingência de negócio. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga 
adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA MIDDLEWARE PLENO Vagas eWave – Belo Horizonte Escolaridade: Formação superior completa 
Experiência Exigida: Experiência em administração e suporte a produtos voltados a soluções middleware / WEB 
– Jboss, IIS, MQ, Apache, Tomcat; Experiência com administração WebSphere MQ; Experiência nos produtos 
acima em sistemas Operacionais Unix, Linux e Windows; Experiência com blindagem de segurança para os 
aplicativos informados; Experiência com desenvolvimento de ferramentas de monitoração e backup dos 
produtos informados; Experiência em configuração / especificação dos aplicativos informados em infra-
estrutura complexas e redes segmentadas, através de Firewall. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA SAP BASIS JUNIOR Vagas eWave – Belo Horizonte Escolaridade: Formação superior completa. 
Atividades: Atividade da vaga: Executar políticas e procedimentos do ambiente de Basis de acordo com as 
regras de segurança; Aplicação de Support Packages; Execução de Homogeneous/Heterogêneos System Copy; 
Instalação de Dialog Instance; Projeto Revisão dos perfis do negócio; Implantações de novos ambientes. Enviar 
CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

DBA JUNIOR E PLENO (DUAS VAGAS) Vagas eWave – Belo Horizonte Escolaridade: Formação superior completa 
Experiência Exigida: Conhecimento em administração de Banco de Dados Informix, Oracle / SQL Server e DB2 

http://www.ynaweb.com.br/
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Atividades: Desenho e implementação dos projetos relacionados Bancos de Dados; Manter toda a documentação 
de Bancos de Dados; Executar soluções de alinhamento da capacidade, incluindo a monitoração das regras e 
das atividades; Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 
/03/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 CONSULTOR PROTHEUS SÊNIOR Vagas eWave – Jarinu Escolaridade: Formação superior completa Experiência 
Exigida: Conhecimento no ERP Protheus Atividades: Implantação e Suporte do Protheus (ferramenta 
Backoffice); Suporte na utilização do sistema; Levantamento e documentação de processos relacionados ao uso 
do sistema. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@ewave.com.br Vaga adicionada em 24 /03/2016 
No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE SISTEMAS Local: Porto Alegre Descrição: Atuará na Análise de Sistemas Java (web). Realizará o 
levantamento de requisitos e estimativas de esforço, além da modelagem de dados. Qualificações: Experiência 
com as rotinas acima descritas. Superior em andamento e/ou concluído na área. Desejável vivência na área 
financeira. Enviar CV p/ curriculos@ilegra.com Vaga adicionada em 17 /03/2016 No mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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