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MENSAGEM DA SEMANA  
ENTÃO, POR QUE ORAR?    
Mateus 6:8 - Não vos assemelheis, pois, a eles; porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes 
de vocês  lhe pedirdes.  
Jesus criticou a postura tradicional dos praticantes da oração. Uma oração, disse Ele, não vale pela 
repetição de frases, nem deve parecer como uma longa lista de encomendas. “Não sejam iguais a 
eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem” (Mateus 6:8). 
O Senhor conhece as nossas petições e conhece nossas reais necessidades. Ele sabe do que nós 
“precisamos”, independentemente das nossas explicações. Felizmente, nem todas as nossas 
demandas são atendidas ao pé da letra. Isto significa dizer que a providência divina é o maior seguro 
que temos, capaz de nos livrar dos perigos de nossa imaturidade espiritual. 
Todavia, mesmo reconhecendo tudo isso, é válido perguntar: se não é só para pedir, para que serve a 
oração? É legítimo dizer que orar é o cultivo de nossa comunhão com o Pai. Orar é uma das formas de 
vivermos o amor do Pai por nós e nosso amor por Ele. Na oração que Jesus nos ensinou, o grande 
pedido é “venha o Teu Reino: seja feita a Tua vontade...”. Só então, reconhecemos que Ele satisfaz, 
realmente, nossas necessidade, representadas pelo “pão nosso de cada dia”. Orar é experimentar, 
diariamente, a bênção de termos um “Pai nosso”, que quer manter comunhão conosco, de acordo 
com a sabedoria e o amor que Ele tem por nós. Pastor Olavo Feijo 

http://devocionais.amoremcristo.com/artigo/3991 

 

REVISÃO DE CURRÍCULO por apenas R$49,00  

Envie seu CV p/ contato@meunovotrabalho.com.br (titulo REVISÃO DE CV) O pagamento é feito por depósito 
em uma de minhas contas e assim que receber o comprovante de depósito você receberá o seu CV revisado por 

e mail (até 2 dias úteis depois de eu receber o comprovante de depósito)  
O que oferecemos: Revisão ortográfica, adequação na linguagem corporativa, anotação de itens 
faltantes, sugestão de melhorias e dicas.  
Fazendo a revisão conosco você ainda recebe GRATUITAMENTE  
1 guia para melhorar seu perfil no Linkedin + 1 tabela atualizada de SALÁRIOS (base abril /2016)  
+ 1 planilha de orçamento doméstico  
+ 1º capítulo do livro Seja a pessoa certa no lugar certo.  
+ Um material sobre Profissões Em Destaque para os próximos meses  
E ainda disponibilizo um modelo de CARTA DE APRESENTAÇÃO para ser enviada no e-mail c/ CV .  

BANCOS PARA DEPÓSITO  
Caixa Econômica Ag 3322 0 poupança 4420 3 (cód. 013) Ou Bradesco Ag 2037 Poupança 9314445 7 
Banco do Brasil 3663 3 c/c 24835 5 Todas em nome de Verônica Winter 

 

Quer fazer um curso que você poderá aplicar no seu dia-a-dia? ( 

na prática) VENCENDO DESAFIOS PESSOAIS 

Exercícios práticos  e relevantes para você fazer  e que vão impactar na prática do seu dia a dia 

Preço promocional de lançamento de R$ 197,50  por  apenas   R$ 47,50 
 Veja aqui todos os detalhes e faça sua inscrição 

http://www.ynaweb.com.br/vencendodesafiospessoais.html 
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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 
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ADMINISTRAÇÃO 
ANALISTA ADMINISTRATIVO – 25286 ESCOLARIDADE: Superior Completo; REQUISITOS: Experiência no setor 
financeiro, cobrança e sac. Necessário Excel avançado e disponibilidade de horário.                                                                              
BENEFÍCIOS: Vale transporte, Vale refeição. Enviar CV p/ vagas.arau@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 22 
/04/2016 

 

ANALISTA ADMINISTRATIVO(A) Grupo UNINTER Curitiba, BR Descrição Ter trabalhado com edicao/revisao 
textual de livros, revisao de trabalhos de conclusao de curso, dissertacoes, teses. Excelente conhecimento da 
lingua portuguesa e do novo acordo ortografico. Tambem estamos contratando a pessoa com deficiencia. 
Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/142584026?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461182151085%2CVSRPtargetId%3A142584026%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 20 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: : Imprescindível experiência com rotina e serviço administrativo, conhecimento 
em pacote Office, principalmente domínio do Excel . 2º Grau completo. Horário 08:45 as 17:30 – Segunda a 
Sexta. Fixo 1.091,95 + VT + VR. Local de trabalho Centro Curitiba. Entrar em contato com Daniel. Enviar CV 
para daniel@estalkadvogados.adv.br. Vaga adicionada em 11/04/2016 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (25297 Salário a combinar São José dos Pinhais/PR Atribuições: Trabalhará em 
rotina de transportadora com emissão de faturas e cte, auxiliando com toda documentação e acompanhamento 
de pedidos. Benefícios: Vale transporte+vale refeição r$14,40p/d Requisitos: Ensino Médio Completo Ensino 
médio completo. Disponibilidade para trabalhar 14h42min às 23h30min de seg. A sexta-feira. Disponibilidade de 
Trabalho: Tarde Cadastrar CV em www.rhcenter.com.br Vaga adicionada em 15 /04/2016  

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) – II Fiep Federação das Indústrias do Estado do Paraná Curitiba, Descrição da 
vaga Requisitos A combinar Curitiba Descrição Prazo do contrato: Indeterminado. Local de trabalho: Cic. 
Atividades Principais Apoio administrativo em gestão de transporte e logística; Recebimento, conferência e 
tramitação de notas fiscais; Movimentação de dados em sistemas de logística e gestão de frota; Criação e 
manutenção de planilhas de controle em Excel e Word. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/141599232?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461002964485%2CVSRPtargetId%3A141599232%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 18 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO Grupo UNINTER Descrição Auxiliar no atendimento aos alunos do que se refere 
aos serviços da biblioteca executando tarefas por meio de sistema interno, organizando, notificando, e 
controlando as demandas da área de acordo com as instruções e normas. Apoiar nas atividades de média 
complexidade com rotinas pré estabelecidas. Relatórios, planilhas, formulários, requisições. Também estamos 
contratando a pessoa com deficiência. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/140813024?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1460724825746%2CVSRPtargetId%3A140813024%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 15 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL Eletrônica na região central de Curitiba contrata: Assistente Adm. 
Comercial. Atividades: Atendimento telefônico, elaboração de propostas e orçamentos, agendamento de 
visitas, mapeamento de clientes, arquivo de documentos diversos, suporte direto ao departamento comercial. 
Bons conhecimentos em EXCEL. Salário: 1.400,00 Benefícios: Vale alimentação (100,00), Vale refeição (200,00), 
Vale transporte. Horários: Segunda a sexta: 08:30h às 18:00h. Sábados: 08:30h às 12:30h ***é necessária a 
disponibilidade para trabalhar  meio período aos sábados. Enviar CV p/ curriculos@escrilex.com.br Vaga 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/142584026?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A359564301461182151085%2CVSRPtargetId%3A142584026%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/jobs2/view/142584026?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A359564301461182151085%2CVSRPtargetId%3A142584026%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http://www.rhcenter.com.br/
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adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Experiência em: – Emissão de nota fiscal eletrônica – Contas a pagar – Rotinas 
administrativas – Organização de documentos – Boletos de cobrança – Departamento pessoal – Pacote office – 
Boa comunicação Para atuação na região central de Curitiba. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
rh.portech@gmail.com Vaga adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Maxi Trust Grupos Geradores Curitiba e Região, Descrição da vaga Executar 
serviços administrativos, que envolve o suporte a área comercial. Realizar atendimento telefônico, cadastros, 
digitação e organização de documentos. Gerenciamento de grande volume de dados e informações. 
Competências e experiência desejadas Conhecimentos em informática. Ter boa comunicação, responsabilidade, 
Necessário experiência em rotinas administrativas. Desejável Ensino Médio, Desejável conhecimento em pacote 
Office, com ênfase em Excel. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122251681?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 13 /04/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL Descrição da Vaga: Eletrônica na região central de Curitiba 
contrata: Assistente Adm. Comercial. Atividades: Atendimento telefônico, elaboração de propostas e 
orçamentos, agendamento de visitas, mapeamento de clientes, arquivo de documentos diversos, suporte direto 
ao departamento comercial. Bons conhecimentos em EXCEL. Salário: 1.400,00 Benefícios: Vale alimentação 
(100,00), Vale refeição (200,00), Vale transporte. Horários: Segunda a sexta: 08:30h às 18:00h. Sábados: 08:30h 
às 12:30h ***é necessária a disponibilidade para trabalhar  meio período aos sábados. Enviar CV p/ 
curriculos@escrilex.com.br Vaga adicionada em 06 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Descrição da Vaga Experiência em: – Emissão de nota fiscal eletrônica – Contas a 
pagar – Rotinas administrativas – Organização de documentos – Boletos de cobrança – Departamento pessoal – 
Pacote office – Boa comunicação Para atuação na região central de Curitiba. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
rh.portech@gmail.com Vaga adicionada em 06 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1937 em Curitiba – PR Atividades: Fechamento de caixa, emissão de notas fiscais, 
conferência de pagamentos, organização de estoque e organização de peças que vão para concerto. Carga-
horária:Seg. à Sexta das 9h às 19h e sábados das 9h às 13h Salário:R$ 1.200,00 Benefícios:Vale Transporte + 
Vale Refeição (R$ 20,00 por dia) Requisitos Escolaridade mínima: Médio  Concluído Obrigatório Informática: 
Pacote Office Básico Obrigatório Experiências e qualificações: Experiência anterior na função. Cadastrar CV em 
http://keeper.selecty.com.br Vaga adicionada em 06 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

RECEPCIONISTAS  
RECEPCIONISTA CLÍNICA OFTALMOLÓGICA Manoella Dalledonne – Curitiba, PR Clínica oftalmológica localizada 
no Batel, com equipe de médicos, busca profissional para atuar na recepção e teste de lentes de contato. A 
clínica atende convênios e particular. Atividades: atendimento a pacientes, atendimento telefônico (PABX), 
transferência de chamadas, agendamento de consultas, organização da agenda dos profissionais, confirmação 
de consultas, liberação de consultas via sistema, TESTE de LENTES de CONTATO e demais atividades 
pertinentes ao setor. Requisitos: Ensino médio completo, experiência anterior na área, principalmente na 
testagem de lentes de contato, conhecimentos de informática, iniciativa e habilidade em lidar com público e 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
mailto:curriculos@escrilex.com.br
http://keeper.selecty.com.br/
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administrar conflitos. Salário: R$ 1.150,00 + VT + VR R$ 15,00/dia útil + uso do uniforme obrigatório. Horário de 
trabalho: segunda a sexta feira 7h50 18h. Enviar CV p/ manoella.dalledonne@gmail.com. Vaga adicionada em 
14 /04/2016 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 

 

GERENCIA  
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 22/04/2016 

 

GERENTE DE COMPRAS: Requisitos: Possuir o Superior Completo em Administração, Engenharia de Materiais, 
Economia ou afins. Pós-Graduação na área será um diferencial. Possuir os idiomas inglês e espanhol fluente. 
Possuir disponibilidade para viagens nacionais e internacionais. Profissional com experiência na área de 
Compras e seus subsistemas. Conhecimento em desenvolver e acompanhar os projetos da área, com foco no 
processo de abastecimento, desenvolvimento e avaliação da cadeia de fornecedores a nível nacional e 
internacional, gestão de contratos, negociações, processos de importação, avaliação e controle de custos e 
investimentos do setor. Experiência em toda a Gestão de compras (matéria-prima, embalagem e insumos), 
indicadores e gestão de pessoas. Benefícios: Assistência Médica Unimed e Odontológica, refeição no local + vale 
alimentação, seguro de vida, transporte e participação nos resultados. Entrar em contato com rh. Enviar CV 
com pretensão salarial para oportunidades.pr2015@hotmail.com. Vaga adicionada em 07/04/2016 

 

GERENTE DE PROJETOS Formação em Engenharia, com MBA em gerenciamento de projetos Experiência no 
ramo de Papel e Celulose Experiência com PMBOK / IPMA Conhecimento em MS Project; Irá organizar, gerenciar 
e planejar projetos a fim de cumprir o escopo, prazos e custos. Enviar CV p/ cv@a1.ind.br, Vaga adicionada em 
20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE RELACIONAMENTO Atendimento Clientes de Base; Prospecção e abertura de mercado; Necessário 
conhecimento em soluções de Software de Varejo. Disponibilidade para viagens. Enviar CV p/ 
glauce.flohr@linx.com.br Vaga adicionada em 13 /04/2016 No mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE VENDAS para empresa localizada na região de PORTO ALEGRE/RS, com foco o gerenciamento, 

planejamento e controle de vendas. Será responsável pela gestão do time comercial, representantes e 
distribuidores. Requisitos: Experiência em vendas multicanais – experiência em gestão de representantes e 
distribuidores; Forte conhecimento em planejamento comercial, gestão de produto e trade marketing. 
Experiência em empresas multinacionais será um grande diferencial. É indispensável ter atuado com produtos e 
ter inglês intermediário. Enviar CVs para fabio.souza@debernt.com.br Vaga adicionada em 11 /04/2016 No 
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
http://www.meunovotrabalho.com.br/
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ASSOCIATE REGIONAL DIRECTOR – BRAZIL PCI Security Standards Council Curitiba Area, Descrição da vaga 
Reporting directly to the International Director, the Associate Regional Director is a subject matter expert and 
prime representative and relationship manager for PCI SSC in Brazil. Primary responsibility will be driving 
awareness and adoption of the PCI SSC standards, documents and programs, as well as increasing involvement 
from organizations involved in the transaction process through Participating Organization membership. In 
addition, the Associate Regional Director will liaise closely with Global Card Scheme regional representatives, 
as well as relevant representatives from Acquiring Banks. The Associate Regional Director will work with 
appropriate organizations to establish new membership opportunities. The Associate Regional Director will 
initially look to grow PCI participation in Brazil, eventually expanding to cover the entire Latin America Region. 
ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES include the following. Other duties may be assigned. Provide day to 
day support for Brazil and eventually the wider Latin America Region Grow adoption and support for all PCI 
Standards, documents and Programs in Brazil Build relationships with key Global Card Schemes, Acquiring 
Banks, and Financial Regulators throughout the region Form relationship with regional and local card schemes 
with the aim of building support and adoption of PCI standards Develop relationships with key Merchants, 
Vendors and other organizations involved in the transaction process throughout the region Foster relationships 
with emerging technology providers to help best position PCI standards Establish, maintain and grow an annual 
Latin America Forum Grow participating Organization numbers in the region ensuring strong regional 
representation on the board of advisors Educate and inform key influencers in the community on platform 
strategy and direction. Gain commitment from industry partners and delivers differentiating experiences with 
very high levels of satisfaction. Work closely with all internal PCI departments to ensure on-going support for 
Brazil and the wider Latin America Region In partnership with internal Marcom and Training teams, maximize 
training opportunities and PCI adoption and use within the Asia Pacific Region Collaborate with and make 
recommendation and proposals to the International Director to help promote Brazil and the Latin America 
Region within the various PCI committees and working groups. SKILLS AND ABILITIES REQUIRED Graduate degree 
in Business, Operations, Engineering or other related production operations field; 10+ years of practical 
working experience within the Cards payment environment. PCI or EMV experience a plus; Accomplished 
speaker with extensive experience presenting to audiences up to 1000 participants; Excellent relationship 
management skills; Must be strong self-motivator and capable of working independently; Must be fluent 
Portuguese, English and Spanish speaker; Good written, verbal skills, Interpersonal, listening and influence 
skills are mandatory; Ability to travel at least 50% of time within region and occasional travel beyond. This is a 
key role for the PCI SSC and provides an exciting opportunity to really make a difference and improve the 
security of card transactions throughout the region. Additional Information Location: Work from home Position 
Type: Full-Time Salary: DOE PCI SSC is an Equal Opportunity Employer Cadastrar CV em   
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/117659188?refId=91a4d001-6531-4d19-96ca-6fde20d9cb2d&trk=eml-jymbii-

organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-61-null-null-leo5q~imuix1fu~ez Vaga 
adicionada em 10 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE RELAÇÕES SINDICAIS RF Curitiba Descrição da vaga Sólida experiência em negociaçoes sindicais, 
conhecimento de acordos coletivos a nível Brasil, forte relação com sindicato, elaboração de pautas da 
negociação. Terá responsabilidade pelo time de Relações Sindicais local. Competências e experiência desejadas 
Argumentação, conhecimento de legislação (greve, acordos e convenções coletivas), gestão de pessoas, tomada 
de decisão. Candidatar-se EM 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117688461?trk=job_view_company_other_jobs Vaga adicionada em 05 
/04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE RELACIONAMENTO Atendimento Clientes de Base; Prospecção e abertura de mercado; Necessário 
conhecimento em soluções de Software de Varejo. Disponibilidade para viagens. Enviar CV p/ 
glauce.flohr@linx.com.br Vaga adicionada em 07 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GESTÃO/CONSULTORIA  

http://www.meunovotrabalho.com.br/
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117688461?trk=job_view_company_other_jobs
mailto:glauce.flohr@linx.com.br
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CONSULTOR(A) DE CAMPO Marisol Curitiba, BR D escrição da vaga Nivel de atuacao: Especialistas | Area de 
atuacao: Consultoria e Auditoria | Escolaridade minima: Superior Completo | Principais atividades: Realizar 
consultoria a rede de licenciados, aplicando metodos e ferramentas; Orientar os licenciados desde estrutura 
das lojas, equipe, vendas ate resultados; Aumentar participacao dos nossos produtos nas lojas; Padronizar 
processos e comunicacao visual nas lojas; Acompanhar indicadores das lojas e propor planos de acao; Promover 
treinamentos as equipes das lojas; Realizar visitas periodicas nas lojas; Realizar demais atividades 
relacionadas. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/142635525?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461181993377%2CVSRPtargetId%3A142635525%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 20 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

ANALISTA CONTRATOS  Grupo EcoRodovias Curitiba e Região, Brasil Descrição da vaga Realizar atividades 
técnicas na elaboração dos resultados mensais de acompanhamento do planejamento, visando assegurar o 
cumprimento orçamentário das obrigações internas junto à diretoria, gerências e coordenadorias, avaliando e 
fornecendo dados para o fiel cumprimento destes. Elaborar em conjunto com as demais áreas as premissas 
orçamentárias para a inclusão nos orçamentos anuais e suas revisões. Competências e experiência desejadas 
Superior completo em engenharia civil. Cadastrar CV em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/124750066?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 19 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Responsabilidades: Gerir toda a área de segurança física e 
patrimonial, gerir uma grande equipe de portaria e segurança. Assegurar a segurança dos colaboradores desde 
a diretoria. Fiscalizar os processos e escalas de trabalho. Controlar as demandas do setor; Analisar os 
procedimentos de segurança; Delegar as intervenções adequadas diante de situações inesperadas; Participar do 
processo de contratação e demissão dos colaboradores; Intervir em todas as ocorrências de abordagem a 
clientes internos ou externos; Operação de Sistemas de Gestão de Segurança e Administrativos; Ficar em 
plantão constante através do telefone; Emissão e análise de relatórios gerenciais; Controle de relatórios de 
rondas com bastão; Planejamento junto aos lideres das rotinas do setor; Habilidades/Competências Requeridas 
Formação superior e cursos na área de segurança. SISTEMAS/ACESSOS TI: SENIOR – LYCEUM Sistemas 
Operacionais  SIM  Proguard  AXIS E-mail – Ramal – PIN Competências comportamentais: Forte habilidade em 
liderança, foco em resultados/ Comunicação , pro atividade e organização. Informar sua remuneração e 
benefícios atuais mportante: Ter disponibilidade para residir no interior do Paraná Enviar CV c/ pretensão 
salarial p/ selecao@neoplanrh.com.br Vaga adicionada em 18 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS 25285: Superior completo, preferência em psicologia. Experiência com 
gestão de pessoas. Disponibilidade total de horário. Realizar gestão de pessoas orientar equipes de trabalho 
controlar assiduidade dos funcionários. Enviar CV para vagas.arau@rhcenter.com.br. Cadastrar CV no site 
www.rhcenter.com.br. Vaga adicionada em 15 /04/2016 

 

ANALISTA GESTÃO DE PRODUTO INTERNACIONAL SR Grupo Boticário São José dos Pinhais Descrição da vaga 
Responsabilidades: Garantir participação nos Projetos de Produtos; Acompanhar/Monitorar produção de itens 
lançamentos; Gestão da Planilha Portfólio; Interface com áreas de apoio e clientes para coleta de informações 
sobre Mix de produtos requerido; Planejamento e monitoramento regulatório dos produtos junto a APAR e 
clientes; Execução do Fluxo de MRO e Etiquetas; Atualização do Mapa de Marcas Internacional; Analise de 
desempenho das categorias de produto por cliente. Requisitos: Formação superior completa em Engenharias, 
Administração ou afins; Desejável Inglês e Espanhol intermediário; Vivência na área comercial voltado para 
produtos; Vivência com mercado internacional será um diferencial; Excel Intermediário. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117660330?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 04 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117660330?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jobs
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117660330?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jobs
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PLANEJADOR DEMANDA JR Grupo Boticário São José dos Pinhais Descrição da vaga Responsabilidades Analisar 
histórico e informações de Novas Campanhas e Lançamentos e elaborar a Previsão de Demanda de forma 
consensual; Analisar a previsão consolidada comparando com a meta vs tendência (volume, receita) e propor 
ações corretiva em caso de desvios; Gerar a Projeção da Demanda futura; Gerar Release Mensal; Monitorar os 
indicadores de previsão de demanda revisando os modelos estatísticos para melhoria do indicador MAPE; 
Apresentar mensalmente o plano de vendas atualizado ao planejamento logístico com as principias alterações e 
justificativas. Requisitos: Formação Superior em Administração, Economia, Estatística, Engenharias e áreas 
afins; Inglês intermediário; Pacote Office avançado. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117683661?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_browse_m
ap Vaga adicionada em 04 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

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 

 

RECURSOS HUMANOS 
ASSISTENTE DE RH Trabalha sábado até 12h00. Divulgada em 18/04/2016 pela SéRH. Horário: 08:00 AS 18:00 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA SáBADO AS 08:00 ao 12:00. Salario de R$ 1300,00. VT + Refeição + plano de saúde após 

experiência. Com experiência na área de recrutamento e seleção. Conhecimento em rotinas de RH, 

Conhecimento em Folha de Pagamento, Conhecimento em Folha Ponto. Rotinas administrativas. Enviar CV p/   

sandra@serecursoshumanos.com.br   Vaga adicionada em  22 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 

viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE DE DPTO PESSOAL Manutenção e controle de ponto eletrônico;  Administração de benefícios ( 
Unimed, Paraná clinicas, Uniodonto, vale transporte, vale refeição, vale alimentação); Auxilio no fechamento 
da folha de pagamento; Calculo de Férias e Rescisão; Homologação em sindicato; Enviar CV p/ cv@a1.ind.br,  
Vaga adicionada em 20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

  

ANALISTA DE RH – RECRUTAMENTO  Electrolux Curitiba Area, Descrição da vaga Garantir através do processo 
de Recrutamento e Seleção a missão de Recursos Humanos de ter a pessoa certa no lugar certo. Atuar seguindo 
as diretrizes do Recrutamento Estratégico no que diz respeito, a processo, políticas corporativas, ferramentas 
de avaliação e sistema de recrutamento. PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES Garantir que os 
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processos seletivos na América Latina aconteçam de acordo com a política corporativa promovendo 
oportunidades de desenvolvimento igualitária a todos os colaboradores Electrolux, bem como, uma experiência 
satisfatória e profissional aos candidatos externos; Coordenar as atividades de recrutamento e seleção na 
América Latina, visando o preenchimento das vagas, com o perfil definido e de acordo com as especificações 
de contratação e expectativas do gestor contratante; Representar o setor da América Latina nos processos de 
Recrutamento Global; Analisar e aprovar solicitações de preenchimento, alinhada com os Business Partners de 
cada área, assim distribuir as requisições entre os recrutadores responsáveis; Desenvolver e disseminar políticas 
de R&S, bem como atualizá-las às necessidades da empresa; Atuar diretamente para o suprimento da demanda 
de vagas de pessoal, abrangência Brasil, de acordo com as políticas corporativas; Assessorar o gestor no 
suprimento de vaga de pessoal, em relação ao sistema, reuniões de alinhamento de perfil, seleção criteriosa 
dos aspectos técnicos e comportamentais dos candidatos internos e externos; Imputar as informações de cada 
processo seletivo no sistema seguindo a política corporativa, desde o início ao termino do processo seletivo 
com a definição do candidato escolhido; Divulgar as posições nos canais internos e externos, conforme 
alinhamento com gestor; Receber, arquivar e/ou encaminhar currículos, indicações e candidatos potenciais 
para as posições em aberto e/ou futuras oportunidades; Analisar e definir critérios técnicos para os processos 
de R&S (interno, externo, dinâmicas, etc); Preparar e organizar ações necessárias para avaliação de candidatos 
(dinâmicas de grupo, cases, testes técnicos e comportamentais, etc), bem como a logística para realização dos 
mesmos; Entrevistar candidatos a fim de selecionar aqueles que atendem os requisitos do cargo; Treinar os 
gestores nas técnicas de entrevista por competência; Coordenar a avaliação do processo seletivo; Elaborar 
status semanal das vagas em processo; Propor e desenvolver consultorias de R&S conforme demanda; 
Administrar a prestação dos serviços de recrutamento e seleção realizado por empresas parceiras, avaliando e 
tomando ações corretivas, bem como propondo a substituição quando necessário; Conferir, corrigir e validar 
faturas de serviços prestados por agências, encaminhando-as para aprovação; Coordenar o processo de seleção 
de estagiários, definindo consultoria e realizando o follow-up do processo. Gestão do Programa de Estágio junto 
a consultoria responsável; Elaborar e viabilizar projeto de Estagiários para áreas específicas de acordo com 
demanda da área cliente; Participar de feiras de estágio, coordenando a realização de todas as atividades 
necessárias (contratação de agência, definição de layout, participação em reuniões); Elaborar e implementar o 
processo de integração de novos colaboradores e integração gerencial; Realizar as palestras de integração de 
novos colaboradores; Competências e experiência desejadas Formação Superior em Psicologia, Administração 
ou áreas afins; Desejável Pós-Graduação em Gestão de Pessoas; Sólida experiência em Processos de 
Recrutamento e Seleção de Pessoal; MS Office e Internet; Inglês fluente (será testado – desejado Cambi 03);  
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E COMPETÊNCIAS REQUERIDAS Experiência de trabalho em ambiente 
multicultural, internacional, multifuncional; Alinhamento com os valores Electrolux: Paixão por Inovação, 
Obsessão pelo Cliente e Orientação para Resultados; Habilidades Técnicas: Experiência em ferramentas de 
Assessment, Clima Organizacional, Gestão por Competência e Subsistemas de RH; Técnicas de Negociação; 
Habilidades Comportamentais: Excelente Comunicação, Autonomia, Orientação para resultados, Organização; 
Iniciativa; Colaboração e Networking, Inovação e Criatividade; Foco no Cliente; Interesse em trabalhar num 
ambiente dinâmico, bastante interfase entre áreas e pessoas diferentes;  IDIOMAS Português Fluente Inglês 
Fluente (será testado) Espanhol será um diferencial Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/124744939?spSrc=&clkData=&trk=hp-feed-view-job Vaga adicionada em 
19 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS / ADMNISTRAÇÃO DE P: Formação Superior ou cursando , experiência nas 
rotinas de administração de pessoal com vivencia em admissão , afastamentos , férias e rescisão. 
Conhecimento e vivencia no sistema Senior será um diferencial. Ira realizar os processos de admissão , inclusão 
de dados no sistema , emissão de documentos de admissão , integração de novos colaboradores , controle de 
afastamentos e afastados , emissão de relatórios e apoio a área responsável pelas rescisões e férias. Horário 
Comercial de segunda a sexta feira , VT , VA , Convenio Farmácia , Assistência Medica e Odontológica , cesta 
básica , Refeição no local. Vaga somente para residentes em Curitiba e região metropolitana. Entrar em 
contato com rh. Enviar CV para vagasrh2016r@gmail.com. Vaga adicionada em 13/04/2016 

 
 

ANALISTA RH SR Aker Solutions Brazil ,Curitiba Aker Solutions' (insert team) based in (insert 
location/city/cities), (insert7 to 10 word description of what the team is responsible for or offers e.g. 
deliverables/segments/markets the team is operating within). We need (insert target type e.g. 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
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talented/experienced individual(s)/engineers/operators) who can strengthen our team and support our 
ambitious growth plans within the (insert name of market) market. We are looking for (position title): 
Responsibilities and Tasks ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS Estruturação, analise e preparação de 
programas e projetos da área. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL Estruturar ações de desenvolvimento 
organizacional de longo prazo com objetivo de liderar as mudanças organizacionais. Gestão do Desempenho, 
Carreira e Sucessão. Gestão do Conhecimento. Gestão do Clima – Analisar resultados e estruturar planos de 
melhoria. Gestão de Treinamentos conforme pré-requisitos normativos. MINISTRAR APRESENTAÇÕES E 
TREINAMENTOS – Teor técnico e comportamental. ADMNISTRAÇÃO DE CONTRATOS Controlar, acompanhar e 
negociar os contratos pertinentes a área. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS Planejar e organizar eventos relativos a 
área de atuação Qualifications and Personal Qualities Graduação completa em Administração Empresas, 
Psicologia e afins. Desejavel pós graduação. Inglês Avançado. Conhecimento em técnicas de Dinamicade Grupo. 
Perfil: Capacidade analítica. Influencia para tomada de decisão. Desenvoltura para apresentações em publico. 
Vivencia anterior na áea de Desenvolvimento organizacional é fundamental. We Offer Competitive 
compensation and benefits. Good work/life balance. Positive work environment with challenging tasks. 
Development opportunities. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122270902?trk=rj_jshp&refId=0a42fb55-0e85-4d44-929b-733a2806a956 
Vaga adicionada em 13 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

HR MANAGER Philip Morris International Brazil , Curitiba Full/Part-Time: Full-time HR Manager Sales & 
Marketing Are you inquisitive, creative and self-motivated? Do you want to make a difference in our company 
and be part of building something new? Are you able to take the lead, dealing with challenging timelines and 
working autonomously? If the answer is yes, ja, oui or igen, then we’d like to hear from you. We are looking for 
an HR Manager who is customer and results oriented, having excellent communication skills and a strategic 
view. Substantial experience in Human Resources, including Generalist or Business Partner roles, is necessary 
(+10 years minimum). A College or University degree in Business Administration, Psychology, Human Resources, 
or related is mandatory, as well and fluent English (both spoken and written). Experience in Business Partner 
roles for Sales in FMCG companies will be highly appreciated. RISE TO THE CHALLENGE Philip Morris Brazil is 
seeking talented people to join its Human Resources team in Curitiba or Sao Paulo. As our HR Manager for Sales 
& Marketing, you will manage a small team of Junior Business Partners, being responsible for the development 
of the HR strategy for our commercial areas in Brazil. It will be part of your scope to deploy key HR processes 
that are aligned to regional, local and functional requirements, as well as advising and influencing your clients 
in all matters related to HR. You must be able to provide change management expertise in order to add value 
and build competitive advantage through people, ensuring that business objectives are met or exceeded. You 
must be able to: Design the HR strategy for the Sales & Marketing areas in Brazil, aligning it to the local and 
regional HR strategies and supporting the success of the business strategy; Ensure deployment of all key HR 
Processes and Services, aligning them to the context of the affiliate and business areas, being in constant 
contact with PMI’s HR SSC and HR CoEs; Act as change agent, proposing new ways of thinking and making sure 
those ideas are implemented; Provide your internal clients with advice, consulting and coaching on all business 
matters that have an organizational or human aspect; Manage labor relations; Take part on performance 
reviews, making recommendations on staff development, progression and succession planning; FIND A NEW 
PATH Our Company offers you a fresh perspective. Here, you will never stop exploring and discovering. We take 
on-the-job learning to another level, giving you every opportunity to develop your career and reach your full 
potential. This position will advance your experience with innovative technologies, services, and processes. 
Backed by a competitive salary and compensation package, you will work in a professional setting with clients 
and team members from all over the world. JOIN A GLOBAL MARKET LEADER Philip Morris International Inc. 
(PMI) is the leading international tobacco company, with six of the world’s top 15 international brands, 
including the number one cigarette brand worldwide. PMI’s products are sold in more than 180 markets. In 
2014, the company held an estimated 15.6% share of the total international cigarette market outside of the 
U.S., or 28.6% excluding the People’s Republic of China and the U.S. PMI is an Equal Opportunity Employer. For 
more information, see www.pmi.com. Job ID 17022016 Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122272895?spSrc=&clkData=&trk=hp-feed-view-job Vaga adicionada em 
13 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/122270902?trk=rj_jshp&refId=0a42fb55-0e85-4d44-929b-733a2806a956
http://www.meunovotrabalho.com.br/
http://www.pmi.com/
http://www.meunovotrabalho.com.br/
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ANALISTA DE RH O GRUPO RIC está com oportunidade aberta para o cargo de ANALISTA DE RH (foco em folha 
de pagamento), para atuar em Curitiba. Requisitos: Superior completo, desejável pós graduação, pacote Office 
intermediário e experiência no Sistema Proteus/Totvs. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
claudia.lima@ricpr.com.br Vaga adicionada em 11 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA SR RECURSOS HUMANOS · 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 informar constando salário atual Enviar CV p/ rcyazbek@rcyazbek.com.br 
Vaga adicionada em 11 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE REMUNERAÇÃO Ouro Verde Curitiba – PR Descrição da vaga Desenvolver, elaborar e acompanhar 
o orçamento de Pessoal; Elaborar, acompanhar e direcionar indicadores de performance para acompanhamento 
da produtividade de recursos humanos e relatórios gerenciais; Construir análises e estudos de cargos e salários, 
em acordo com as regras, normas e políticas estabelecidas pela empresa, bem como mantê-las atualizadas e 
alinhadas as práticas de mercado; Participar da elaboração, revisão e análise da estrutura de cargos e salários, 
visando manter a equidade interna e externa referente às práticas de RH; Elaborar e revisar a descrição de 
cargos da empresa, por meio de entrevistas com os ocupantes dos cargos e gestores, verificando a necessidade 
de atualização e reavaliação de cargos e funções; Elaborar e participar de pesquisas de cargos e salários, 
tendências e práticas de remuneração junto a outras empresas, consultorias especializadas, e outras entidades 
relacionadas ao assunto; Efetuar, controlar e analisar mensalmente a movimentação de cargos e salários; 
Elaborar e controlar projetos de remuneração variável (participação nos resultados / remuneração variável 
comercial); Calcular os valores de remuneração variável e PLR, e assegurar sua correta aplicação; Analisar 
proposições de ajustes salariais, promoções e demais movimentações funcionários, garantindo que estejam de 
acordo com as políticas vigentes e fornecendo o suporte para as tomadas de decisão. Competências e 
experiência desejadas Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou afins; 
Desejável Pós-graduação em Gestão de Pessoas; Experiência nas atividades relacionadas acima; Conhecimento 
na metodologia Hay será um diferencial; Conhecimentos de estrutura de custo de mão de obra e avançado no 
pacote Office. Candidatar-se em    
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118755805?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 06 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR DESENV. HUMANO ORGANIZACIONAL Votorantim Curitiba e Região, Descrição da vaga 
Acompanhar as práticas de mercado referentes a gestão de pessoas com objetivo implantar melhorias em 
processos e procedimentos da área; Coordenar a aplicação das políticas, diretrizes, processos e ferramentas 
corporativas de DHO acompanhando os resultados e definindo planos de ação para correção de possíveis 
desvios; Gestão de equipe responsável por: Diagnosticar oportunidades e necessidades de treinamento e 
desenvolvimento; Garantir a implementação de ações de desenvolvimento e retenção; Desenvolver a liderança 
para atuar com efetividade na gestão de pessoas; Participar e implementar o plano de sucessão dos 
profissionais; Gerir o orçamento consolidado de pessoas; Apoiar a implementação de ações resultantes de clima 
organizacional, bem como contribuir para o incremento qualitativo do clima e dos níveis de produtividade.; 
Gerenciar os processos relacionados ao contrato de trabalho (administração de pessoal); Responsável pela 
gestão de remuneração da Votorantim Curitiba; Gestão de processos de Facilities; Processos de Segurança do 
Trabalho. Competências e experiência desejadas Experiência nos subsistemas de DHO (Treinamento e 
Desenvolvimento, Remuneração, Gestão de Clima, Atração e Captação), desejável experiência com gestão de 
equipes. Superior completo, desejável especialização; Inglês desejável. Candidatar-se em    
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118756783?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 06 /04/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
mailto:rcyazbek@rcyazbek.com.b
http://www.meunovotrabalho.com.br/
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118755805?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jobs
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118755805?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jobs
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118756783?trk=job_view_similar_jobs
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ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL Descrição da Vaga (M) CIC – Ensino médio completo. Necessário 
experiência com toda rotina de departamento pessoal, admissão/ demissão, folha de pagamento, benefícios, 
homologação, sindicato e recrutamento e seleção. Salário a combinar + benefícios. Horário comercial de 
segunda a sexta. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento.03@okbuck.com.br Vaga adicionada em 06 
/04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS GENERALISTA TOTVS Curitiba, PR Descrição da vaga Profissional para 
atuação no time de RH da TOTVS Curitiba, atuação como uma consultora interna/Generalista. Atuará com: 
Recrutamento e seleção Treinamento e Desenvolvimento Remuneração e Beneficios Resolução de Conflitos e 
todas questões pertinentes a RH. Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118723610?spSrc=&clkData=&trk=hp-feed-job-name Vaga adicionada 
em 05 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR DEPARTAMENTO PESSOAL Votorantim Curitiba e Região, Descrição da vaga Desafios e 
responsabilidades: Coordenar equipe de 25 pessoas, executando atividades em: admissão, movimentação, 
aplicação de acordo coletivo, compra de benefícios, manutenções cadastrais, empréstimos consignados, 
declarações e geração de relatórios gerenciais ; Garantir o cumprimento do ANA Acordo de Nível de Atividade, 
elevando o nível de serviço e a satisfação das empresas clientes Formar equipe orientada a resultado com 
habilidades para planejar, controlar, medir, analisar e melhorar processos de DHO continuamente. Desenvolver 
equipe de alta performance capaz de aplicar e disseminar o conhecimento técnico, sendo referência para as 
empresas, garantindo compliance às políticas, diretrizes, Leis e regulamentações. Formação acadêmica: 
Superior Completo em Administração, Economia, Contábeis ou Engenharia. Pós Graduação: RH, qualidade, 
gestão estratégica ou afins. Competências e experiência desejadas Solida experiência em administração de 
pessoal e todos os seus subsistemas. Ter liderado equipe com mais de 15 pessoas; Conhecimento do ambiente 
SAP HR; Experiência em condução de projetos envolvendo automatização e/ou migração de sistemas na área de 
RH, com ganhos comprovados; Desejável experiência com ferramentas de qualidade e ter o grade de greenbelt 
ou blackbelt será um diferencial. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117612896?trk=job_view_browse_map Vaga adicionada em 04 /04/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COMERCIAL/VENDAS 
ATENDENTE PÓS VENDAS Contratamos profissional de vendas com comprovada experiência em vendas por 
telefone, pós-vendas e retenção de clientes. Comunicativo, criativo, determinado e que tenha prazer em 
vender. Enviar CV c/ pretensão salarial e último salário para contato@alugarja.com.br Vaga adicionada em 
20/04/2016 

 

ASSISTENTE COMERCIAL  ( Bairro Cristo Rei) Atividades: Contato com cliente via telefone e e-mail, 

prospecção, relatório de vendas, visitas com carro próprio. Requisitos: Experiência na área comercial, carro 

disponível para o trabalho, conhecimento em Word, Excel, Windows, Internet e Digitação.  Enviar CV p/   

recrutamento@setcepar.com.br Vaga adicionada em  22 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu 

a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR COMERCIAL FS Curitiba Descrição da vaga O propósito da FS é facilitar e melhorar a vida das 
pessoas conectadas. Por isso, nossa gente é um bem muito valioso.  Fomos eleita pelo Great Place to Work 
como uma das melhores empresas para se trabalhar, porque investimos diariamente em um ambiente de 
trabalho acolhedor, inovador e desafiador. Recompensamos o crescimento dos nossos colaboradores na medida 
de seu talento, despertando o orgulho de fazer parte.  A FS está a procura de um profissional da área comercial 
com experiência no varejo. Este papel será responsável por supervisionar a rotina da equipe de vendas, criar e 
acompanhar o planejamento de vendas da carteira de lojas. Desejável conhecimento do segmento de 
tecnologia! Faça parte da FS! Competências e experiência desejadas Experiência na área comercial (varejo); 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/118723610?spSrc=&clkData=&trk=hp-feed-job-name
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117612896?trk=job_view_browse_map
http://www.meunovotrabalho.com.br/
mailto:contato@alugarja.com.br


 INFORMATIVO DE VAGAS DE EMPREGO 

 22-29/04/2016  
Atualizado: 24 /04/2016                            contato@meunovotrabalho.com.br  
 

 Todas informações das vagas aqui divulgadas são de responsabilidade de empresa que divulga 13 

Desejável graduação completa; Perfil inovador, apaixonado pelo que faz e com foco voltado para resultados. 
Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/124774863?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461181870280%2CVSRPtargetId%3A124774863%2CVSRPcmpt%3Aprimary  Vaga adicionada em 20 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

EXECUTIVO DE VENDAS   Intelbras Curitiba, BR Descrição da vaga Executivo de vendas I Atuará com 
atendimento a distribuidores, demonstração de produtos, acompanhamento de sell-out, acompanhamento e 
positivação de mix e relatórios sobre o desenvolvimento do distribuidor. Disponibilidade para residir em 
Curitiba  PR. Beneficios: A Combinar; Formação Acadêmica: Superior completo Experiência: Experiência na 
área comercial e politicas de canais será um diferencial. Salário: A combinar Cargo: Vendedor Empresa: 
INTELBRAS Indústria e comércio de aparelhos de telecomunicações. Ramo: Telecomunicação Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/142563195?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461182546848%2CVSRPtargetId%3A142563195%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 20 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM PRODUTO: Fisio-especialista em Vendas de Produtos é responsável por dar 
suporte à equipe de vendas dos produtos da linha de suporte a vida (monitores, cardioversores, DEA, ECG) e da 
linha de diagnóstico por imagem (ultrassom) nas contas estratégicas dos estados do Paraná e Santa Catarina. O 
profissional deverá mostrar o diferencial das soluções dos produtos das marcas ofertadas pela empresa, realizar 
análise de descritivos, qualificar oportunidades, responder as dúvidas técnicas, desenvolver relacionamento 
com os decisores administrativos, clínicos e técnicos. Realizar cotações, precificação e propostas Ser 
responsável pelo forecast de vendas Realizar analises de mercado, concorrentes e clientes Desenvolver 
relacionamento com os especificadores administrativos, técnicos e clínicos Reportar todas as informações de 
sua região dentro dos sistemas de CRM Expertise no produto / do mercado e gerenciamento de oportunidades 
Manter conhecimento detalhado e atualizado sobre os produtos. Capacidade para apresentar e discutir a 
tecnologia e os benefícios clínicos em termos relevantes para o cliente. Manter conhecimento atualizado sobre 
o mercado e a concorrência em relação a seus produtos/soluções/serviços. Atualizar continuamente o 
conhecimento dos clientes sobre as mudanças e as dificuldades relacionadas a questões clínicas e/ou 
operacionais Criar configurações e propostas para os produtos que atendam efetivamente as necessidades dos 
clientes. Atualizar as oportunidades na ferramenta de vendas (CRM) – gestão de oportunidade e funil de vendas 
Diferenciar soluções de produtos designados durante os vários estágios do processo de venda. Representar a 
empresa em conferencias médicas relevantes e exposições técnicas para promoção do produtos/soluções e da 
empresa. Características da vaga: Bacharelado ou Tecnólogo em disciplinas técnicas / engenharia biomédica / 
clínica / Fisioterapia respiratória Desejável experiência prévia com profissionais da saúde em hospitais, 
especialmente em áreas de tratamento intensivo, salas cirúrgicas e engenharia clínica. Preferencia em 
profissional com experiência em fisioterapia respiratória. Excelente habilidade de desenvolver e construir um 
relacionamento mútuo em todos os níveis dentro da empresa. Excelente habilidade de comunicação verbal e 
escrita no idioma local, assim como domínio básico do inglês Sólida habilidade para apresentações e excelente 
capacidade para sintetizar e explicar assuntos complexos Disponibilidade para viagens. Carteira de habitação 
válida. Entrar em contato com Gilmara/Juan. Enviar CV com pretensão salarial para juan@jdmed.com.br. 
Cadastrar CV no site www.jdmed.com.br. Ir na Rua Barão de Santo Angelo, 143. Vaga adicionada em 
15/04/2016 

  

COMERCIAL PARA LOCAÇÃO DE LOJAS: DE SHOPPING CENTER 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. Competências: Proatividade, negociação, 
comunicação, relacionamento interpessoal, foco no cliente/ resultados, flexibilidade 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). Entrar em contato com rh. Enviar CV 
para curriculo@grupogadens.com.br. Vaga adicionada em 15/04/2016 
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REPRESENTANTE COMERCIAL PR 1: 10 Vagas 10 Vagas Realizar vendas de produtos, mercado de cosméticos, 
para empresas e pessoas físicas, realizar visitas de apresentação de produtos, prospectar clientes, elaborar 
roteiros de visitas, elaborar pedidos, relatórios gerenciais, analisar pedidos, atendimento ao cliente. 
Requisitos: Ensino médio completo, desejável superior cursando. Graduação, pós graduação e experiência com 
vendas para salões de beleza, clínicas de estética e hotelaria serão diferenciais. Imprescindível português 
fluente, disponibilidade de horários e veículo próprio (carro ou moto , CNH A OU B). Tipo de Contrato: 
Autônomo. Política de comissionamento agressiva. Enviar CV para rh@terradasvendas.com.br, com o assunto 
REPRESENTANTE COMERCIAL PR. E-mails sem o assunto REPRESENTANTE COMERCIAL PR não serão avaliados. 
Enviar CV para rh@terradasvendas.com.br. Cadastrar CV no site www.terradasvendas.com.br. Vaga adicionada 
em 14/04/2016 

 

CORRETOR DE IMÓVEIS: para inicio imediato 4 Vagas Você pretende tornar-se um corretor de sucesso? Venha 
trabalhar conosco! Oferecemos ambiente de trabalho diferenciado, treinamento, imóveis exclusivos com 
grande giro de vendas (MCMV). Procuramos pessoas acima de 29 anos, com disponibilidade de horário e vivencia 
na área comercial, não é necessário experiência no ramo imobiliário, porem isso será um diferencial. (não 
respondo whatsapp). Entrar em contato com Torquato. Ligar para (41) 9612-3029. Enviar CV para 
altor.consultor@gmail.com. Vaga adicionada em 13/04/2016 

 

CONSULTOR DE VENDAS E MARKETING MULTI NÍVEL: Maiores de 18 anos Horário: Flexível (o tempo que a 
pessoa tem disponível para o trabalho) Não exige experiência. Premiações/ Bônus: conforme graduação na 
empresa. ( produtos da marca Hinode) Entrar em contato com Tiago no tiagomx07@gmail.com para maiores 
informações. Vaga adicionada em 09/04/2016 

 

ASSESSOR COMERCIAL 3: Ira trabalhar com abordagem externa e interna, atuará com atingimento de metas e 
foco em resultados. Prestar assessoria, em assuntos comerciais, envolvendo diagnósticos, planejamento 
estratégico de atuação, desenvolvimento dos trabalhos, propondo alternativas e soluções. Preferencialmente 
residir em São Jose dos Pinhais. Salario: Fixo + comissão, totalizando de R$ 2500,00 a R$ 3000,00, horário de 
trabalho das 13:00 as 21:00, sab: 12:00 as 16:00. Benefícios: VR, VT, plano de carreira. Entrar em contato com 
Talita. Enviar CV com pretensão salarial para vagassjp@outlook.com. Vaga adicionada em 09/04/2016 

 

 CONSULTOR DE NEGÓCIOS 25278: 2 Vagas 2 Vagas Superior completo ou cursando. Disponibilidade para 
viagens. Prospecção de clientes, Realizar visitas aos clientes, elaborar proposta e contratos de acordo com a 
aprovação do gestor, confeccionar propostas técnicas, contato com os clientes para cobrança quando 
necessário, realizar levantamento de necessidades, , emitir relatórios de visitas e prospecção de clientes, pós 
vendas. Experiência na área de Segurança Patrimonial e Segurança Escolta Armada. 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 04/04/2016 

 

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 
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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 

 

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 

 

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 07/04/2016 

 

ASSESSOR COMERCIAL: Ira trabalhar com abordagem externa e interna, atuará com atingimento de metas e 
foco em resultados. Prestar assessoria, em assuntos comerciais, envolvendo diagnósticos, planejamento 
estratégico de atuação, desenvolvimento dos trabalhos, propondo alternativas e soluções. Preferencialmente 
residir em São Jose dos Pinhais. Salario: Fixo + comissão, totalizando de R$ 2500,00 a R$ 3000,00, horário de 
trabalho das 13:00 as 21:00, sab: 12:00 as 16:00. Benefícios: VR, VT, plano de carreira. Entrar em contato com 
Talita. Enviar CV com pretensão salarial para vagassjp@outlook.com. Vaga adicionada em 09/04/2016 

 

ASSISTENTE COMERCIAL Setcepar Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas no Estado do Paraná 
Curitiba, BR Descrição da vaga Requisitos A combinar Curitiba Descrição Assistente comercial Atuará com 
atendimento ao cliente via telefone e vistas com carro próprio. Beneficios: Vale Refeição; Assistência Médica; 
Seguro de vida; Assistência Odontológica; Formação Acadêmica: Ensino médio completo. Experiência: 
Conhecimento em word, Excel, internet e digitação. Salário: A combinar Empresa: SETCEPAR Sindicato das 
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empresas de transportes de cargas. Ramo: Sindicato, Federação e Associação Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/140807646?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1460725142241%2CVSRPtargetId%3A140807646%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 15 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

COORDENADOR DE EDITORA Grupo UNINTER Curitiba e Região, escrição da vaga Coordenar os processos 
pertinentes a área comercial, desenvolvendo projetos comerciais em sincronia com setores internos e clientes. 
Promover interface entre os processos comerciais e financeiro/fiscal; Planejar e controlar os processos 
administrativos, técnicos e pedagógicos do setor; Definir indicadores e metas; Orientar e desenvolver equipes; 
Competências e experiência desejadas Ensino superior completo em Administração e Pós-graduação concluída. 
Sólida experiência com coordenação administrativa, fiscal e comercial em Editora. Candidatar-se em    
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122297099?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1460575660850%2CVSRPtargetId%3A122297099%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 13 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (M) CIC – Ensino médio completo. Necessário experiência com toda 
rotina de departamento pessoal, admissão/ demissão, folha de pagamento, benefícios, homologação, sindicato 
e recrutamento e seleção. Salário a combinar + benefícios. Horário comercial de segunda a sexta. Enviar CV c/ 
pretensão salarial p/ recrutamento.03@okbuck.com.br Vaga adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

REPRESENTANTE COMERCIAL TRENDRH Consulting Curitiba, BR Descrição da vaga Nivel de atuacao: 
Especialistas | Area de atuacao: Comercial e Vendas | Escolaridade minima: Ensino Medio (2o Grau) Completo | 
Principais atividades: Atender em vendas nos estados do: PR (Curitiba e regiao metropolitana) e em SP (Regiao 
ABC), com empresa de representacao constituida, regular junto ao CORE (juntar comprovante de pagamento de 
anuidade e certidao negativa), negativas INSS/FGTS/RECEITA FEDERAL. Nao e necessario exclusividade de 
empresa. Candidatar-se em    
https://www.linkedin.com/jobs2/view/139989478?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1460552250844%2CVSRPtargetId%3A139989478%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 13 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR INTERNO DE VENDAS Prodiet Nutrição Clínica contrata: Objetivo do Cargo: Coordenar todas as 
etapas das licitações com foco na ampliação de participação, pulverização, inovação e melhores negócios. os 
trabalhos dos Assistentes de Vendas. Graduação completa em Nutrição, Administração, Economia ou áreas 
afins; Conhecimento em processos de licitação e vendas internas; Domínio em informática modo usuário; 
Desejável conhecimento no sistema Microsiga/Protheus; Experiência em gestão de equipe; Para atuar em 
Curitiba/ CIC Enviar cv para jsantos@prodiet.com.br Vaga adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE ATENDIMENTO EM VENDAS Necessário Ensino Médio completo ou superior completo / cursando; 
Experiência em atendimento ao cliente, cadastro de clientes, faturamento / emissão de nota fiscal, emissão de 
boletos, cotações de cliente, atendimento telefônico, convênios médicos, compra de materiais de escritório, 
entre outros; Imprescindível conhecimento em Faturamento; Necessário conhecimento em Informática / 
desejável conhecimento Sistema Integrado (ERP Protheus); Habilidade em atendimento ao cliente interno e 
externo; Residir em Curitiba/PR e região. Possuir boa comunicação verbal e escrita; dinamicidade; 
organização; trabalhar em equipe, responsabilidade, sociabilidade e tomada de decisão. Remuneração: R$ 
1.304,83 + Premiação Variável Horário de Trabalho: Segunda à Sexta-feira das 8h00 às 18h00. Benefícios: 
Convênio Médico (desconto de R$ 1,00) + Convênio Odontológico (desconto de R$ 8,41) + Vale Refeição 
19,50/dia (desconto de R$ 1,00) + Vale Transporte ou Vale Combustível R$ 110,00 (desconto de R$ 1,00) + 
Convênio Farmácia + Seguro de Vida + Convênios com faculdades, Escolas Técnicas e Escolas de Idiomas Enviar 
CV p/ rhrecruta3@gmail.com, Vaga adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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ASSISTENTE INTERNO DE VENDAS – Setor Privado Prodiet Nutrição Clínica contrata: Objetivo do cargo: Dar 
suporte a equipe externa (Consultor (a) de Vendas, Distribuidores e Ponto de Vendas) para que o pedido de 
faturamento seja executado e consequentemente a venda finalizada. Possuir Ensino Médio completo; Desejável 
superior cursando ou completo (Administração, Gestão Comercial ou áreas afins); Desejável conhecimento em 
processos administrativos (contas a pagar, lançamentos de pedido, etc) Desejável conhecimento com sistema 
Microsiga (Protheus), ou similar de grande porte, no módulo Faturamento. Para atuar em Curitiba / CIC Enviar 
cv para jsantos@prodiet.com.br Vaga adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu 
a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE INTERNO DE VENDAS – SETOR PÚBLICO Prodiet Nutrição Clínica contrata:Objetivo do cargo: 
Participar com eficiência de todas as etapas do processo de licitação eletrônico ou presencial objetivando a 
Prodiet estar bem posicionada neste segmento. Possuir Ensino Médio completo; Desejável superior cursando ou 
completo (Administração, Gestão Comercial ou áreas afins); Possuir conhecimentos em processos de licitação 
(rastrear edital, participar de pregão, documentos); Possuir conhecimento da Lei 8666 específica de licitação; 
Desejável conhecimento com sistema Microsiga (Protheus), ou similar de grande porte. Desejável conhecimento 
em Nutrição, Dieta ou segmento médico Hopitalar; Para atuar em Curitiba / CIC Enviar cv para 
jsantos@prodiet.com.br Vaga adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

EXECUTIVO DE VENDAS Pelissari Gestão e Tecnologia Curitiba – Descrição da vaga Requisitos: Ensino superior 
completo em Adminstração, Marketing, cursos de TI ou Logística Experiência em vendas consultivas Experiência 
com apresentações técnicas Experiência na venda de soluções ERP Desejável: Conhecimento de outros sistemas 
empresariais (logística, CRM, etc.) Atuação comercial com SAP Atividades: O Executivo irá atuar com Novos 
Negócios, ou seja, buscando novos clientes para a Pelissari. O profissional irá atuar com todo portfólio da 
Pelissari, atendendo o interior do Paraná e o norte de São Paulo. Competências e experiência desejadas 
Negociação e Articulação: Capacidade de estabelecer acordos e consensos com pessoas e grupos, smpre 
buscando relações de ganha-ganha. Análise e Síntese: Capacidade de observar, analisar e compreender dados 
que definem uma determinda situação. Planejamento: Capacidade de planejar e organizar atividades, 
viabilizando o atingimento de metas e objetivos Tomada de Decisão: Habilidade para tomar decisões 
importantes no momento certo e de maneira assertiva. Cadastrar CV em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/120479549?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 10 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONSULTOR COMERCIAL PL VENDAS DE USADOS Ouro Verde CURITIBA-PR Descrição da vaga Prospecção; 
Desenvolvimento e ampliação da Carteira de Clientes; Administração da Carteira atual de clientes; Atuar na 
vendas de veículos pesados e equipamentos usados e sem garantia; Competências e experiência desejadas 
Superior Completo em Administração, Economia ou áreas afins. Vivência e conhecimento com equipamentos 
pesados (Caminhões / Empilhadeiras / Pá carregadeira). Vivência com negociações B2C e B2B. Disponibilidade 
para viagens (Fará prospecção de clientes na região Sul). Cadastrar CV em 
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/120404211?refId=91a4d001-6531-4d19-96ca-
6fde20d9cb2d&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-
null-60-null-null-leo5q~imuix1fu~ez Vaga adicionada em 10 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONSULTOR COMERCIAL PL EQUIPAMENTOS PESADOS Ouro Verde CURITIBA-PR escrição da vaga Prospecção; 
Desenvolvimento e ampliação da Carteira de Clientes; Administração da Carteira atual de clientes; Atuar na 
vendas de veículos pesados e equipamentos usados e sem garantia; Competências e experiência desejadas 
Superior Completo em Administração, Economia ou áreas afins. Vivência e conhecimento com equipamentos 
pesados (Caminhões / Empilhadeiras / Pá carregadeira). Vivência com negociações B2C e B2B. Disponibilidade 
para viagens (Fará prospecção de clientes na região Sul). Cadastrar CV em 
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https://www.linkedin.com/jobs2/view/120404211?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 07 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE COMERCIAL Vaga para Campina grande do Sul (região metropolitana de Curitiba) 
Responsabilidades: Liberação e acompanhamento de pedidos; Atendimento aos representantes; Elaborar 
relatórios e planilhas de controle; Contato direto com toda a base de clientes para: manutenção do 
relacionamento, resolução de problemas e vendas de oportunidades; Manter o banco de dados dos clientes 
atualizado; Elaborar propostas comercias; Integração com as demais áreas da empresa; Requisitos: Desejável 
cursando curso superior em Administração ou áreas afins. Experiência mínima de 2 anos como assistente 
comercial/Administrativo, facilidade na negociação, organização, dinamismo, pró atividade. Importante tem 
bom relacionamento interpessoal e fluência verbal. Gerenciamento de tempo. Facilidade com termos técnicos 
e venda de produtos especializados. Pacote Office intermediário. Salário: a combinar Benefícios: Plano de 
saúde, plano odontológico opcional, seguro de vida, VA, VR., treinamento técnico Currículos fora do perfil 
serão imediatamente descartados. Enviar CV p/ contatoscv@yahoo.com.br Vaga adicionada em 07 /04/2016 No 
e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE ATENDIMENTO EM VENDAS Grupo Empório Saúde – Necessário Ensino Médio completo ou superior 
completo / cursando; Experiência em atendimento ao cliente, cadastro de clientes, faturamento / emissão de 
nota fiscal, emissão de boletos, cotações de cliente, atendimento telefônico, convênios médicos, compra de 
materiais de escritório, entre outros; Imprescindível conhecimento em Faturamento; Necessário conhecimento 
em Informática / desejável conhecimento Sistema Integrado (ERP Protheus); Habilidade em atendimento ao 
cliente interno e externo; Residir em Curitiba/PR e região. Possuir boa comunicação verbal e escrita; 
dinamicidade; organização; trabalhar em equipe, responsabilidade, sociabilidade e tomada de decisão. 
Remuneração: R$ 1.304,83 + Premiação Variável Horário de Trabalho: Segunda à Sexta-feira das 8h00 às 18h00. 
Benefícios: Convênio Médico (desconto de R$ 1,00) + Convênio Odontológico (desconto de R$ 8,41) + Vale 
Refeição 19,50/dia (desconto de R$ 1,00) + Vale Transporte ou Vale Combustível R$ 110,00 (desconto de R$ 
1,00) + Convênio Farmácia + Seguro de Vida + Convênios com faculdades, Escolas Técnicas e Escolas de Idiomas 
Enviar CV p/ rhrecruta3@gmail.com, Vaga adicionada em 06 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONSULTOR COMERCIAL EXTERNO – Curitiba Atividades: Atuará com visitas externas em clientes, prospecção 
de clientes, manutenção da carteira, fechamento de contratos. Manter atualizada as informações sobre o 
mercado que atua, conhecendo a região, o segmento e buscando informações mercadológicas e possibilidades 
de novos negócios. Horário: Segunda à Sexta horário comercial Salário: Fixo + comissão (à combinar) 
Benefícios: Vale Refeição, km, Plano de Saúde, Odontológico, Cesta Básica e Plano de Carreira. Local: Curitiba 
Requisitos Profissionais: Superior Incompleto ou Completo. Experiência na função de no mínimo um ano e meio 
no ramo de transportes com carga fracionada. Necessário veículo próprio. Necessário residir em Curitiba. 
Enviar CV p/ recrutamento@prismarh-pr.com.br Vaga adicionada em 06 /04/2016 No e-mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONSULTOR DE VENDAS Ensino Superior Completo em Marketing ou Publicidade e Propaganda. Experiência em 
negociações e relacionamento com clientes em vendas de ciclos longos. Contrato CLT, salário fixo, comissões, 
reembolso de km e VR. Enviar CV p/ consultordevendascwb@gmail.com Vaga adicionada em 01 /04/2016No e-
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

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 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/120404211?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jobs
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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 

 

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 

  

COMPRADOR 
COMPRADOR 25312: Superior Completo Experiência com compras técnicas (itens industriais) Inglês 
Intermediário e conhecimento em SAP. Solicitar orçamentos aos possíveis fornecedores aprovados, analisar as 
cotações, selecionar o fornecedor e emitir pedido de compra junto ao fornecedor Planejar e efetuar compras 
de materiais/ contratação de serviços para as famílias de compras designadas Atuar para a implementação de 
Pedidos em Aberto, principalmente para as compras de baixo valor agregado Acompanhar a evolução das 
entregas previstas e agir prontamente para correção dos envios/não-conformidades, atuando junto aos 
fornecedores Pilotar os indicadores de performance (Taxa de Serviço/ Quantidade de Reclamações) e utilizá-los 
na gestão dos fornecedores Controlar a evolução dos preços, despesas financeiras, modalidades de frete, 
condições de pagamento e, informar a hierarquia caso haja irregularidades ou tendências Atuar na redução de 
custo, pontualidade de entrega e atendimento as especificações técnicas, baseados em orientações do sistema 
da qualidade da empresa e do grupo Auxiliar os clientes internos na descrição das necessidades de compras 
(especificações) Manter os dossiês dos fornecedores atualizados (contratos, informações cadastrais). Enviar CV 
para vagas.arau@rhcenter.com.br. Cadastrar CV no site www.rhcenter.com.br. Vaga adicionada em 
18/04/2016 

  

COMPRADOR  Formação Técnica / Superior  Realizar locação de máquinas, consumíveis (solda, gases, tintas);  

Contratar serviços terceirizados de corte e dobra de chapas, jateamento e pintura de peças, serviços de 

logística (caminhões, fretes, guindastes...)   Compra de EPI's, Uniformes, Caixas de madeiras, plásticos entre  

outros.  Desenvolver fornecedores. Acompanhar entrega dos pedidos e rotinas gerais do setor.  Indispensável 

experiência em indústria metalúrgica e formação técnica em mecânica. Enviar CV p/   cv@a1.ind.br   Vaga 

adicionada em  22 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no sit 

ewww.meunovotrabalho.com.br 

 

COMPRADOR DE EQUIPAMENTOS  TEMPORÁRIO  Formação Técnica / Superior  Irá realizar compras de 

equipamentos para a constituição de uma nova planta industrial  Equipamentos como: Tubulação, Bombas, 

Tanques, Materiais de instrumentação, medição e vazão.  Indispensável domínio do ERP SAP. Enviar CV p/   

cv@a1.ind.br   Vaga adicionada em  22 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no sit 

ewww.meunovotrabalho.com.br 

 

COMPRADOR Formação Técnica / Superior Realizar locação de máquinas, consumíveis (solda, gases, tintas); 

Contratar serviços terceirizados de corte e dobra de chapas, jateamento e pintura de peças, serviços de 

logística (caminhões, fretes, guindastes...) Compra de EPI's, Uniformes, Caixas de madeiras, plásticos entre 

outros. Desenvolver fornecedores. Acompanhar entrega dos pedidos e rotinas gerais do setor. Indispensável 

experiência em indústria metalúrgica e formação técnica em mecânica. Enviar CV p/ cv@a1.ind.br,  Vaga 

mailto:humanizacurriculo@gmail.com
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adicionada em 20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 

www.meunovotrabalho.com.br 

 

 COMPRADOR DE EQUIPAMENTOS – TEMPORÁRIO Formação Técnica / Superior Irá realizar compras de 

equipamentos para a constituição de uma nova planta industrial Equipamentos como: Tubulação, Bombas, 

Tanques, Materiais de instrumentação, medição e vazão. Indispensável domínio do ERP SAP. Enviar CV p/ 

cv@a1.ind.br,  Vaga adicionada em 20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 

www.meunovotrabalho.com.br 

 

ELETROTÉCNICO: Irá realizar atividades de cotação, negociação com cliente, lançamentos de notas, compras 
de materiais para escritório, materiais de limpeza e peças para maquinários. Ter experiência comprovada na 
área de compras, será um diferencial conhecimento em industria. Entrar em contato com Livia. Enviar CV com 
pretensão salarial para rhindustria.vagas@outlook.com. Cadastrar CV no site . Comparecer no endereço: São 
José dos Pinhais, bairro São Marcos. Vaga adicionada em 11 /04/2016 

 

AUXILIAR DE COMPRAS 25307: Superioro cursando em Administração ou Contábil. Auxiliar nas rotinas gerais de 
compras. Irá realizar controle de compras com faturamento direto. Auxiliar nas cotações, envio de ordem de 
compra, conferência de pedido, acompanhamento de prazos de entrega, qualidade dos produtos e operações 
follow-up junto aos fornecedores. 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 
13/04/2016 

 

ASSISTENTE DE COMPRAS: Irá realizar atividades de cotação, negociação com cliente, lançamentos de notas, 
compras de materiais para escritório, limpeza e maquinário peças para maquinários. Ter experiência 
comprovada na área de compras, será um diferencial conhecimento em industria. Entrar em contato com Livia. 
Ligar para (41) 0000-0000. Enviar CV com pretensão salarial para rhindustria.vagas@outlook.com. Cadastrar CV 
no site . Comparecer no endereço: São José dos Pinhais, bairro São Marcos. Vaga adicionada em 11/04/2016 

 

AUXILIAR DE COMPRA OK Buck Curitiba, Descrição da vaga / . salário R$1.500.00 + vt + va R$15.00 por dia. 
Horario: segunda a sexta 8h30 as 18h00 e sabado 8h00 as 12h00. Atuar cadastro de produtos (titulo e 
descricao). Coparar preco concorrentes. Relatorios gerais. Necessario conhecientos edio web e pacote oice. 
Regiao: uberaba Cadastrar CV em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/141608636?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461000490115%2CVSRPtargetId%3A141608636%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 10 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COMPRADOR I Grupo Boticário São José dos Pinhais Descrição da vaga Executar e implementar estratégia de 
abastecimento para as compras de sua responsabilidade na busca de redução de custos; Conduzir analises do 
mercado de atuação usando ferramentas e melhores práticas; Utilizar os indicadores de análises de gastos das 
compras de sua responsabilidade; Gerir os custos e orçamentos de suas categorias de insumos; Realizar 
benchmark na cadeia de abastecimento; Manter as informações dos movimentos mercadologicos do segmento 
de atuação; Promover prospecções locais de fontes de abastecimento; Monitorar a performance dos 
fornecedores sobre sua responsabilidade; Conduzir negociações de preços anuais com uso de ferramentas 
finaceiras (cost drives, produtividade, analise de volume); Suportadas pelo gestor da área. Desenvolver e 
implementar contratos de abastecimento quando necessário; Monitorar a situação financeira dos fornecedores 
de sua responsabilidade; Promover redução de custos através de mudanças deliberadas. Competências e 
experiência desejadas Superior Completo em Administração, Engenharia, Economia ou áreas afins . Experiência 
profissional com compras direto (embalagens), negociações com empresas terceiras. Inglês intermediário. 
Conhecimento de Outlook, Word, Excel, Power Point e SAP (MM). Cadastrar CV em  
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https://www.linkedin.com/jobs2/view/120443047?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1460486704906%2CVSRPtargetId%3A120443047%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 10 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

VENDEDOR 
VENDEDOR EXTERNO: Vendas externas de andaimes , atender carteira de clientes vigente e prospectar novos. 

Ter vivência nas áreas de indústria e Construção Civil . Disponibilidade para viagens Curso Superior concluído. 

Remuneração fixa + comissões , VR, VT, Plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida. Enviar CV com 

pretensão salarial para recrutamentoind2016@gmail.com. Comparecer no endereço: Rua Vereador Wladislau 

Bugalski 4250 Lamenha Grande - Almirante Tamandaré / Pr . - Vaga adicionada em 22/04/2016 

 

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 22 /04/2016 

  

VENDEDOR(A) INTERNO Contratamos profissionais de vendas com comprovada experiência em vendas por 
telefone. Comunicativo, criativo, determinado e que tenha prazer em vender.  Enviar CV c/ pretensão salarial 
e último salário para rh@alugarja.com.br Vaga adicionada em 20/04/2016 

 

VENDEDOR A Peguspam, empresa especializada na comercialização de produtos de materiais de Higiene, 

Limpeza e EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), está contratando profissionais para área de vendas em 

loja. Requisitos: ensino médio completo e experiência no varejo. Realizará atendimento ao cliente, vendas por 

telefone, ativas e receptivas. Salário a combinar + VT + AA + SV. Disponibilidade para trabalhar de segunda-

feira à sábado. Enviar CV com pretensão salarial para trabalheconosco@peguspam. com.br Vaga adicionada em  

22 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

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,Plano de Saúde ( subsidiado). Jornada de segunda a sexta-feira. Entrar 
em contato com rh. Enviar CV para yared1260@gmail.com. Vaga adicionada em 18/04/2016 

 

VENDEDOR INTERNO TELEVENDAS (Fem) Desenvolver negociações de vendas via telefone; realizar vendas e 

divulgação dos produtos da Empresa no mercado nacional; prospectar novos clientes e realizar as atividades 

complementares da função; Deve possuir experiência com vendas em qualquer segmento e boa comunicação. 

Ensino médio completo ou  cursando; conhecimentos básicos em informática; fluência verbal e facilidade para 

falar ao telefone.Fácil acesso ao bairro CIC. Salário a combinar + variável por metas conquistadas. Benefícios: + 

Refeição no local + Vale Alimentação + Estacionamento na Empresa – Após experiência:  Ass. Médica Unimed + 

Conv. Farmácia. Enviar CV c/ pretensão salarial p/  rh@mastercorp.com.br  Vaga adicionada em  22 /04/2016 

No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

mailto:rh@alugarja.com.br
http://www.meunovotrabalho.com.br/
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VENDEDOR EXTERNO (Masc): Perfil comercial. Disponibilidade total para viagens.Trabalho em equipe, boa 

comunicação verbal.Deve possuir CNH e carro particular. Experiência comprovada em atividades comerciais 

externas. Salário a combinar + variável por metas conquistadas. Benefícios: + Refeição no local + Vale 

Alimentação + Estacionamento na Empresa – Após experiência:  Ass. Médica Unimed + Conv. Farmácia.  Enviar 

CV c/ pretensão salarial p/  rh@mastercorp.com.br  Vaga adicionada em  22 /04/2016 No e-mail e na 

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

 

VENDEDOR Fastshop S/A Curitiba, BR  Descrição da vaga Vendedor Atuará com atendimento ao cliente, pós-
vendas e manutenção da base de clientes. Beneficios: Vale Transporte; Vale Refeição; Assistência Médica; 
Seguro de vida; Assistência Odontológica; Bonificação /Comissão; Formação Acadêmica: Ensino médio 
completo. Experiência: Experiência em vendas. Salário: De R$ 2.001,00 a R$ 2.500,00 Cargo: Vendedor 
Empresa: FAST SHOP Consultoria em Recursos Humanos. Ramo: Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção 
Candidatar-se em   Vaga adicionada em 20 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

VENDEDOR INTERNO: Experiência preferencialmente com vendas na indústria e pós vendas. Salário + comissão, 
VT, VA, Convênio farmácia, Seguro de vida em grupo, Plano de Saúde e Odontológico. Horário 2° à 6° das 
08:00hs às 18:00hs. Entrar em contato com RH. Enviar CV com pretensão salarial para 
vagaspinhais2016@yahoo.com.br. Vaga adicionada em 13/04/2016 

 

VENDEDORA: Venda de moda clássica e sofisticada. Atendimento ao cliente. Disponibilidade de horário. Ensino 
Médio Completo. Entrar em contato com Ana Eleutério. Enviar CV com pretensão salarial para 
talentos@blessrh.com.br. Vaga adicionada em 12/04/2016 

 

VENDEDOR: Com experiência preferencialmente com vendas em Ferramentas, experiência com vendas e pós 
vendas, negociação do preço do produto ou serviço vendido, negociação do prazo, das condições de pagamento 
e dos descontos da venda, é essencial capacidade de comunicação, comprometimento, 
responsabilidade,pontualidade, agilidade.Ensino médio completo, para CIC. Salário + comissão, benefício de VT 
e VR + Convênio de Saúde e Odontológico. Horário 2° à 6° das 08:00hs às 18:00hs e aos sábados das 8:00hs às 
12:00hs. Entrar em contato com Fabiane. Enviar CV para rh@ferramentaskennedy.com.br. Vaga adicionada em 
08/04/2016 

 

VENDEDOR INTERNO: Comportamental :Agressivo , Proativo, Criativo , Comunicativo, Trabalho em equipe, 
Foco no resultado, Otimista , Curioso , Prazer em vender. Técnico: Pacote office , Cursos em vendas , Curso 
superior de Administração ou Marketing (não é obrigatorio e sim desejavel). Já com experiencia em vendas de 
no minimo de 1 ano. Entrar em contato com Carolina/Allan. Ligar para (41) 3201-8034. Enviar CV para 
departamentopessoal1@seyconel.com.br. Comparecer no endereço: Rua Wenceslau Prodo 181. Vaga adicionada 
em 06/04/2016 

 

VENDEDOR INTERNO 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 Dyall. 
Enviar CV com pretensão salarial para vagas.ctba@rhcenter.com.br. Cadastrar CV no site 
www.rhcenter.com.br. Vaga adicionada em 07/04/2016 

 
 

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 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
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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 

 

VENDEDOR: A Peguspam, empresa especializada na comercialização de produtos de materiais de Higiene, 
Limpeza e EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), está contratando profissionais para área de vendas em 
loja. Requisitos: ensino médio completo e experiência no varejo. Realizará atendimento ao cliente, vendas por 
telefone, ativas e receptivas. Salário a combinar + VT + AA + SV. Disponibilidade para trabalhar de segunda-
feira à sábado. Enviar CV com pretensão salarial para trabalheconosco@peguspam.com.br Vaga adicionada em 
18 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

VENDEDOR EXTERNO Distribuidora Nova Geração Curitiba, BR Descrição da vaga Atuará com vendas de 
produtos das linhas: coca-cola ou mondelez; Divulgando as linhas de produtos da empresa, mantendo contato 
frequente com os clientes, para aumentar o volume de vendas e absorver clientela potencialmente ativa. 
Promover a venda de mercadorias, informando sobre suas qualidades e vantagens de aquisição. Prestar serviços 
aos clientes, tais como: troca de mercadorias e outros serviços correlatos. Necessário cnh (categoria a ) e 
disponibilidade para atuar com moto (empresa); Possuir experiência na função, boa comunicação, e habilidade 
no trabalho com metas. Empresa oferece: remuneração variável + moto (incluindo manutenção e combustível) 
+ vale refeição + seguro de vida Candidatar-se em    
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122254373?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 13 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

VENDEDOR INTERNO (M) Centro – Ensino médio completo. Necessário experiência na área. Salário R$ 1.290,00 
+ Comissão + benefícios. Horário de segunda a sexta das 08:30 ás 18:00 e sábados das 08:30 ás 12:00. Enviar CV 
c/ pretensão salarial p/ recrutamento.03@okbuck.com.br Vaga adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

VENDEDOR TÉCNICO PLENO – CURITIBA Medtronic Minimally Invasive Therapies Group Curitiba Descrição da 
vaga Como líder global em tecnologia, serviços e soluções de medicina, a Medtronic melhora as vidas e a saúde 
de milhões de pessoas a cada ano. Nós usamos nosso profundo conhecimento clínico, terapêutico e econômico 
para abordar os desafios complexos enfrentados pelos sistemas de saúde atualmente. Vamos levar os cuidados 
de saúde Juntos, além. Saiba mais em Medtronic.com Principais responsabilidades: Promover e vender 
estrategicamente os produtos da empresa, com base no conhecimento total de nossos produtos e serviços, 
através de parcerias éticas de longo prazo, tendo o bem estar do paciente como principal missão do cargo; 
Realizar a sequência no processo de vendas junto ao cliente: coleta de informações e briefing (pré-visita), 
discussão e registro dos próximos passos (pós-visita) e follow-up (próxima visita), usando salesforce.com; 
Executar a agenda de visitas e congressos conforme orientação de seu supervisor, mantendo salesforce.com 
atualizados; Manter os clientes e parceiros de negócios (distribuidores, representantes, agentes, etc.) 
informados sobre políticas comerciais internas, bem como normas e procedimentos; Acompanhar o pós venda, 
certificando a satisfação do cliente com nossos produtos e fidelidade dos mesmos; Acompanhar a execução do 
faturamento dos pedidos do seu território; Garantir que as metas mensais e trimestrais de vendas sejam 
atingidas (ou superadas), dando suporte necessário ao vendedor/parceiro comercial para realizar a venda; 
Entender as implicações e dificuldades do mercado público como os reembolsos, buscando alternativas para 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
mailto:recrutamento.03@okbuck.com.br
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não impactar o market share do seu território; Servir como um mentor e conselheiro para o entendimento e 
aplicação dos produtos e tecnologias da empresa; Ser reconhecido pelo cliente como uma referência; Região de 
atuação: Paraná e Santa Catarina Local de Residência: Curitiba Linha de Negócio: Patient & Monitoring 
Solutions Competências e experiência desejadas Formação superior completa: Experiência sólida em vendas 
diretas para hospitais no segmento de equipamentos e suprimentos médicos; Desejável experiência em gestão 
de distribuidores e em mercado público; Conhecimento da região e do mercado do Paraná e de Santa Catarina; 
Disponibilidade para viagens em 80% do tempo; Conhecimento intermediário do pacote Office, especialmente 
com Excel e Power Point; Inglês intermediário é desejável. Cadastrar CV em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118794824?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_browse_m
ap Vaga adicionada em 10 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

 VENDEDOR TÉCNICO para atuar em Curitiba / PR Atividades: venda técnica de serviços terceirizados / mão de 
obra qualificada na área de limpeza, conservação de ambientes, jardinagem, portaria e recepção. Prospecção 
de novos clientes, planilhas, relatórios, visitas externas. Necessário CNH B e veículo próprio. Enviar CV p/ 
kelly@makejob.com.br Vaga adicionada em 06 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

VENDEDOR INTERNO DE SERVIÇOS – SPIN Curitiba/PR Profissional será responsável por prospecção, captação 
de novos clientes e manutenção da carteira já existente, relacionamento com o cliente e venda principalmente 
venda de Serviços. Profissional vai trabalhar com vendas de serviços na área de educação corporativa, para 
capacitação de profissionais de vendas. Sendo venda de Treinamentos, Diagnósticos, Coaching, Palestras e 
Consultoria voltados para Equipes de Vendas Graduação: terceiro grau completo ou cursando Conhecimentos: 
desenvoltura para manter contato com os clientes, imprescindível conhecimento em técnicas de vendas. Por 
telefone e pessoal. Habilidade: saber abordar e levantar as necessidades dos clientes, elaborar propostas e 
negociar com compradores. Atitudes: ser proativo, iniciativa, foco, ética, comprometimento, 
autogerenciamento, auto-desenvolvimento. Experiência com Excel e pacote Office básico. Benefícios: Auxílio 
estudantil para graduação e pós-graduação, Seguro de vida em grupo, Tíquete-alimentação, Vale-transporte. 
Salário: R$ 1.600,00 + comissionamento por meta atingida; Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: 8h 
diárias com um intervalo de 1 hora de almoço. Enviar CV p/ rh@solucaocomercial.com Vaga adicionada em 07 
/04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

VENDEDOR INTERNO (M) Centro – Ensino médio completo. Necessário experiência na área. Salário R$ 1.290,00 
+ Comissão + benefícios. Horário de segunda a sexta das 08:30 ás 18:00 e sábados das 08:30 ás 12:00. Enviar CV 
c/ pretensão salarial p/ recrutamento.03@okbuck.com.br Vaga adicionada em 06 /04/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COBRANÇA E TELECOBRANÇA  
ATENDENTE DE COBRANÇA OBRIGATÓRIO EXPERIÊNCIA: 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 12/04/2016 

 

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 
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PODENDO SUPERAR O SALÁRIO + VT ou Auxilio combustível + VR (R$15,00/dia) + seguro de vida, após período 
de experiência Unimed, Cartão Farmácia. Horário de Segunda á Sábado (todas as vagas trabalham sábados das 
08:00 as 14:20h), vagas para o horário: 13:00 as 19:20, Alto da Glória Curitiba. Obrigatório experiência. Entrar 
em contato com Grupo Zaitter. Enviar CV para dho@propagar.com. Vaga adicionada em 12/04/2016 Gerir 
carteira de clientes com falta ou atraso nos pagamentos, Realizar contato com os clientes e negociar novas 
estratégias e prazos de pagamento. Irá atuar com serviços de atendimento e cobrança, dentre outras atividades 
relacionadas a função. Salário: R$ 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 

 

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 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/   relacionamento.ctba02@rhcenter.com.br  - Vaga adicionada em 22/04/2016 

 

mailto:relacionamento.ctba02@rhcenter.com.br
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ANALISTA ATUARIAL III – 25059 ESCOLARIDADE: Superior completo em Ciências Atuariais. REQUISITOS:Elaborar 
estrutura de consulta de dados nos sistemas de gestão de Operadora; realizar modelagens de daods; elaborar 
estudos de aplicação de modelos Estatísticos nos Planos de Saúde; Elaborar Análises de Carteira de Planos de 
Saúde;Elaborar Cálculos de Reajustes de Planos de Saúde;Realizar análise críticas dos dados para cálculo 
atuarial;   Elaborar Teste de Consistência das bases de dados; Elaborar Metodologias Estatísticas e Atuariais 
aplicadas aos Planos de Saúde; Realizar as Atualizações das Notas Técnicas Atuariais; Gerar dados para cálculos 
de Provisões Técnicas e elaboração das Notas Técnicas de Provisões; e outras atividades da área. 
Preferencialmente experiência na área da Saúde. Domínio do Excell. Conhecimento da Legislação de Planos de 
Saúde.  BENEFÍCIOS: Vale Alimentação, Assistência Médica, Vale Transporte, Assistência Odontológica, 
Transporte Médico. Enviar CV p/  relacionamento.ctba01@rhcenter.com.br- Vaga adicionada em 22/04/2016 

 

ASSISTENTE FINANCEIRO: Faturamento e Cobrança. Vivência na área de construção Civil Superior completo ou 

em formação. Remuneração compatível com a função + Pacote de Benefícios. Entrar em contato com RH . 

Enviar CV para vagasrmc@gmail.com. ALM. TAMANDARÉ/PR. - Vaga adicionada em 22/04/2016 

 

ANALISTA CONTÁBIL FISCAL 81210-00: Realizar lançamentos contábeis, conciliações de contas, fechamento 
de balanços e balancetes. Realizar lançamentos de notas fiscais, analisando os impostos das notas, visando 
identificar se está de acordo com a legislação. Emitir os relatórios dos livros fiscais e efetuar a conferência dos 
dados informados. Realizar a legislação de tributos, apuração de impostos e todas as obrigações acessórias 
Efetuar report ao gestor da área com informações relacionada a área contábil e fiscal da empresa. Experiência 
comprovada na área Contábil/ Fiscal em escritório contábil, Sped Fiscal/Contábil, sistema cordilheira. Salário 
de R$1.600,00 Vale alimentação R$369,20. Enviar CV para rh@grupoecoville.com. Comparecer no endereço: 
Rua Itatiaia, 320. Vaga adicionada em 15/04/2016 

 

ASSISTENTE CONTÁBIL: Exigido que esteja cursando (ou tenha cursado) Ciências Contábeis exigida experiência 
mínima de 6 (seis) meses com lançamentos, classificação e conciliação contábil de todas as contas 
patrimoniais, preferencialmente de empresas do Lucro Real ou Presumido desejável conhecimento do sistema 
Cordilheira desejável conhecimento em Excel (classificação, filtro, formatação e fórmulas básicas). Benefícios: 
salário compatível com a função, VT, VR, Plano de Saúde e Plano Odontológico Horário de trabalho: de Segunda 
à Quinta-feira, das 08:00 às 18:00 horas, e na Sexta-feira das 08:00 às 17:35 horas. Enviar curriculum com 
pretensão salarial para curriculo@forcontabil.cnt.br. Entrar em contato com Daiane. Enviar CV com pretensão 
salarial para curriculo@forcontabil.cnt.br. Vaga adicionada em 13/04/2016 

 

ASSISTENTE DE FATURAMENTO: Experiência de um 1 ano em Lançamento Notas fiscais de entrada, 
Conhecimento de Transporte, Conhecimento em impostos ICMS/IPI/PIS/COFINS e impostos retidos IR – ISS – 
PIS/COFINS/CSLL Comprometimento, assiduidade, trabalho em equipe estudando Ciências Contábeis ou 
Administração, e conhecimento em sistema ERP, Proteus Totvs será um diferencial. Entrar em contato com 
Sigilosa. Enviar CV com pretensão salarial para rh2016sigilo@gmail.com Vaga adicionada em 08/04/2016 

 

ASS / ANALISTA FINANCEIRO: Títulos para pagamento, conciliação bancária, relatórios mensais, provisões e 
indicadores de performance, cobrança ativa de clientes, conta a receber, envio de arquivo CNAB, toda a parte 
de análise de crédito, contas a pagar (inclusão nos bancos, desconto de duplicata, baixas), conhecimentos 
contábeis (conciliação e lançamentos contábeis). Noções de matemática financeira. Vivencia com sistema 
Microsiga (TOTVS) será um diferencial. Ensino Superior completo em Administração, Contábeis ou áreas afins. 
Entrar em contato com Sigilosa. Enviar CV com pretensão salarial para rh2016sigilo@gmail.com. Vaga 
adicionada em 08/04/2016 

 

SUPERVISOR FISCAL 25284 25284: Superior Completo, Pós-Graduação em Contabilidade, Administração ou 
Economia. Desejável Especialização em Impostos. REQUISITOS: Preparar e executar as declarações fiscais 
anuais e mensais da empresa, incluindo ICMS, IPI, PIS, e Confins e impostos retidos na fonte, revisão de 
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pagamento de impostos, auxiliar na revisão de faturas emitidas/recebidos,ligações com organizações de 
auditores externos, agentes fiscais externos e repartições fiscais se necessários, elaboração e apresentação das 
obrigações acessórias: DCTF, GIA, EFD, FISCAL, CONTRIB. EFD, GISS, DIRF. Diferencial ter trabalhado em 
multinacional. 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 
07/04/2016 

 

COORDENADOR FINANCEIRO: Requisitos: Possuir o Superior Completo em áreas correlatas – Administração, 
Ciências Contábeis, Economia e afins. Possuir ampla experiência na área financeira e seus subsistemas. 
Experiência em gestão de pessoas. O profissional fará a gestão dos processos financeiros de um grupo de 
empresas, respondendo pelo contas a pagar e contas a receber, fluxo de caixa, crédito e cobrança, aplicações 
financeiras e câmbio, acompanhamento de inadimplência, elaboração e apresentação de relatórios gerenciais e 
dos indicadores da área, gestão da equipe e demais rotinas do departamento financeiro. Benefícios: Assistência 
Médica Unimed e Odontológica, refeição no local + vale alimentação, seguro de vida, transporte e participação 
nos resultados. Entrar em contato com rh. Enviar CV com pretensão salarial para 
oportunidades.pr2015@hotmail.com. Vaga adicionada em 07/04/2016 

 

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 07/04/2016 

 

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. Entrar em contato com rh. Enviar CV para vagas.arau@rhcenter.com.br. Cadastrar CV no site 
www.rhcenter.com.br. Vaga adicionada em 07/04/2016 

 

ANALISTA SENIOR: Sexo MASCULINO Superior completo ou cursando após 8º período em ciências contábeis 
Experiência mínima de 2 anos em rotinas de fechamento contábil, conhecimento em registro de operações 
contábeis e exigências legais . Conhecimento das normas de contabilidade . Conhecimento na apuração dos 
tributos PIS, Cofins, IRPJ e CSLL . Conhecimento das obrigações acessórias . Experiência em análise de balanço, 
balancetes, conciliações (bancária, clientes, fornecedores, impostos) . Excel intermediário. Atividades: . 
Classificação contábil e lançamentos contábeis . Analisar e conciliar as contas patrimoniais e de resultado do 
balanço . Analisar e conciliação bancária . Realizar o fechamento contábil mensal dentro dos prazos 
estabelecidos e atendendo aos critérios e normas legais . Elaboração de controles internos (despesas, contas, 
fluxos, etc.). Salario R$ 2.000,00 à R$ 3.000,00 Enviar curriculum para: 
miguel@mfmcontabileconsultoria.com.br. Entrar em contato com Miguel Fernando Milarch. Enviar CV para 
miguel@mfmcontabileconsultoria.com.br. Vaga adicionada em 06/04/2016 

 

ANALISTA CONTABIL JR: Executar atividades relativas a análise e conciliações de contas contábeis assegurando 
que todas as Demonstrações Contábeis sejam elaboradas de acordo com os princípios contábeis e normas 
pertinentes. Administrar o fluxo de documentos entre o Escritório e o Cliente. Conhecimento em apuração de 
ISS, ICMS, ICMS ST, PIS, COFINS, IPI, IRPJ, CSLL, Retenções Municipais e Retenções Federais. Garantir que todas 
as obrigações acessórias ECF, SPED Contábil, SPED Contribuições, SPED Fiscal, DCTF sejam entregues de forma 
adequada e dentro do prazo estabelecido por lei. Monitorar e apontar riscos contábeis e fiscais existentes nas 
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operações realizadas pela empresa. Salário R$ 3.500,00 à R$ 4.500,00 Ensino Superior completo em Ciências 
Contábeis. Experiência anterior em todas as atividades da função. Entrar em contato com Miguel Fernando 
Milarch. Enviar CV para miguel@mfmcontabileconsultoria.com.br. Vaga adicionada em 06/04/2016 

 

ANALISTA DE ORÇAMENTO: 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. . Enviar CV com pretensão salarial para rh@berneck.com.br. Cadastrar CV no 
site www.berneck.com.br. Ir na Araucaria-PR. Vaga adicionada em 06/04/2016 

 

ASSISTENTE FINANCEIRO JR. (CRÉDITO): Atividades: Administração de carteira de pedidos realizando 
atividades e rotinas pertinentes à área de análise de crédito. Contato com o setor comercial, cobrança e 
representantes. Buscar referências e informações que possibilitem a liberação de crédito. Escolaridade: Ensino 
Médio Completo Informática: Pacote Office (Word/Excel/Power Point) Conhecimento: Rotinas de Análise de 
Crédito, SERASA. Experiência: 2 anos na área de atuação. Horário de trabalho: Segunda à sexta-feira das 8h00 
às 17h48 Benefícios: Refeitório no local, VA, VT, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida em 
grupo. Disponibilidade para trabalhar em São José dos Pinhais. Interessados enviar currículo com pretensão 
salarial para: recrutamento@multilit.com.br. Entrar em contato com Lais Santos. Ligar para (41) 2169 2684. 
Enviar CV com pretensão salarial para laissantos@multilit.com.br. Cadastrar CV no site multilit.com.br. 
Comparecer no endereço: Av. Rui Barbosa, 2929. Vaga adicionada em 04/04/2016 

  

ANALISTA DE FATURAMENTO Formação na área de Administração de Empresas ou afins. Imprescindível 
conhecimento em faturamento e tributação fiscal. Atividades: Cadastrar e validar pedidos de clientes; 
Cadastrar pedidos de feiras e eventos, acompanhar separação, envio e retorno na data programada; 
Acompanhar o andamento da separação dos pedidos através do sistema de gestão; Consolidar relatórios 
gerenciais de faturamento; Controlar arquivo de canhotos das NFs, juntamente com a guia de imposto 
antecipado devidamente paga; Emitir NFe de Importações e Exportações; Emitir NFe de venda e etiquetas para 
expedição; Emitir guias de substituição tributária; Emitir e enviar boletos referentes aos pedidos faturados; 
Emitir NFe em geral (remessa para industrialização, devolução, conserto e trocas, etc.); Enviar arquivo de 
notas para contabilidade gerar as guias de imposto mensais e validar estas informações; Estar atento a 
mudanças de tributação; Interface com clientes para questões referentes ao faturamento; Interface com 
parceiros logísticos e transportadoras; Interface entre a empresa e o escritório contábil e tributário 
terceirizado; Realizar cotação de frete e agendar coletas; Acompanhar o faturamento dos pedidos do 
Ecommerce e Telemarketing, junto com os assistentes destes setores. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
rose@grh.com.br Vaga adicionada em 15 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONTROLLER Holding em Campo Largo contrata: Implantação de Rotinas e controle, Coordenação e controle 
de inventários, Auditoria de processos, Documentos de processo, Levantamentos e análises econômico-
financeira(lucratividade, liquidez, preço de venda, margem de contribuição, custo fixo, custo variável), 
controle e acompanhamento de custos, Planejamento financeiro e orçamentário, Fechamento mensal custo do 
produto. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ micheli.kapp@abgbrasil.com Vaga adicionada em 14 /04/2016 No 
e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ENGENHEIRO DE VENDAS / EXPORTAÇÃO. A D`Gallotti Consultoria de Recursos Humanos está contratando para 
um de seus clientes Trata-se de uma multinacional alemã, líder do seu segmento no Brasil, com base em 
Curitiba. Requisitos obrigatórios: Formação superior em Engenharia preferencialmente Mecânica; Avaliamos 
também profissionais com curso Técnico em Mecânica pela UTFPR; Inglês Fluente é indispensável; espanhol 
desejável; Experiência na área TÉCNICO comercial; Atuação na manutenção e na captação de clientes, na 
prospecção do mercado internacional; Responsável pela administração de pedidos e repasse as áreas 
competentes; Suporte técnico a clientes e gerenciamento de possíveis reclamações; Disponibilidade para 

mailto:micheli.kapp@abgbrasil.com
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viagens nacionais e internacionais constantes. Competências comportamentais indispensáveis: foco em 
resultado, arrojo, determinação, facilidade para resolução de problemas, excelente comunicação, entre 
outras. Informar última remuneração Enviar CV c/ pretensão salarial p/ dg@dgallotti.com.br aos cuidados de 
Desirée. Vaga adicionada em 14 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE DE FATURAMENTO: Experiência de um 1 ano em Lançamento Notas fiscais de entrada, 
Conhecimento de Transporte, Conhecimento em impostos ICMS/IPI/PIS/COFINS e impostos retidos IR – ISS – 
PIS/COFINS/CSLL Comprometimento, assiduidade, trabalho em equipe estudando Ciências Contábeis ou 
Administração, e conhecimento em sistema ERP, Proteus Totvs será um diferencial. Entrar em contato com 
Sigilosa. Enviar CV com pretensão salarial para rh2016sigilo@gmail.com Vaga adicionada em 08/04/2016 

 

ANALISTA DE CONTROLADORIA Camargo & Campos Recursos Humanos Curitiba, BR Descrição da vaga Analista 
de controladoria Irá analise de dados, desvios e apontamentos, elaboração de relatórios gerenciais. Beneficios: 
A Combinar; Formação Acadêmica: Ensino superior completo em Administração de Empresas, Ciências 
Contábeis ou Econômicas. Experiência: Conhecimento em em apuração de resultados organizacionais. Salário: A 
combinar Cargo: Analista de controladoria Empresa: CAMARGO E CAMPOS RECURSOS HUMANOS Consultoria em 
recrutamento e seleção. Ramo: Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/140029566?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1460551627368%2CVSRPtargetId%3A140029566%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 13 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO Formação em Ciências contábeis Indispensável ter idioma inglês 
avançado Terá a responsabilidade da contabilidade geral, fiscal e tributária, visando assegurar os relatórios e 
registros de acordo com as normas contábeis – BRGAAP / IFRS e legislação pertinentes. Será responsável pelo 
Contas Pagar, Contas Receber, Fluxo de Caixa e atividades afins. Enviar cv para dejung@jungexecutive.com.br 
Vaga adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

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 – Paraná Enviar CV p/ 
portoalegre.financeiro@hotmail.com Vaga adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 AUXILIAR CONTÁBIL Descrição da Função: – Atuará no auxílio de fechamentos e conciliações contábeis e no 
desenvolvimento de apresentações e projetos de consultoria na área de gestão financeira. Conhecimentos 
necessários: – Noções de rotinas e processos de contabilização; – Conhecimento a nível de usuário em Excel, 
Word, Windows e Plataformas de E-mail (Outlook, Thunderbird, Lotus Notes, etc). Requisitos: – Ensino médio 
completo (desejável ensino superior cursando/completo em contabilidade ou áreas correlatas). Remuneração e 
Benefícios: – Salário: a combinar; – Plano de Saúde e Convênio Odontológico; – Vale Refeição; – Vale 
Transporte. Outras informações: – Horário de Trabalho: 08:00 às 12:00 | 13:00 às 18:00; – Local da vaga: Bairro 
Novo Mundo | Curitiba/PR. Contato: – Nome: Moizes – Telefone: (41) 3077-7750/(41) 3117-5283 Enviar CV p/ 
moizes@chagestao.com.br Vaga adicionada em 05 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
mailto:moizes@chagestao.com.br
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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 

 

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 

 

 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 

  

TELEMARKETING/TELEATENDENTE 
TELEVENDAS (F) Água Verde – Ensino médio completo. Necessário experiência na área. Salário R$ 1.071,00 + 
comissão + benefícios. Horário de segunda a sexta das 08:00 ás 18:00 e sábado das 08:00 ás 12:00. Enviar CV c/ 
pretensão salarial p/ recrutamento.03@okbuck.com.br Vaga adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

VENDEDOR INTERNO TELEVENDAS (Fem) Desenvolver negociações de vendas via telefone; realizar vendas e 

divulgação dos produtos da Empresa no mercado nacional; prospectar novos clientes e realizar as atividades 

complementares da função; Deve possuir experiência com vendas em qualquer segmento e boa comunicação. 

Ensino médio completo ou  cursando; conhecimentos básicos em informática; fluência verbal e facilidade para 

falar ao telefone.Fácil acesso ao bairro CIC. Salário a combinar + variável por metas conquistadas. Benefícios: + 

Refeição no local + Vale Alimentação + Estacionamento na Empresa – Após experiência:  Ass. Médica Unimed + 

mailto:portoalegre.financeiro@hotmail.com
mailto:monique@transprimo.com.br
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Conv. Farmácia. Enviar CV c/ pretensão salarial p/  rh@mastercorp.com.br  Vaga adicionada em  22 /04/2016 

No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

TELEVENDAS Descrição da Vaga (F) Água Verde – Ensino médio completo. Necessário experiência na área. 
Salário R$ 1.071,00 + comissão + benefícios. Horário de segunda a sexta das 08:00 ás 18:00 e sábado das 08:00 
ás 12:00. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento.03@okbuck.com.br Vaga adicionada em 06 /04/2016 
No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SECRETÁRIA RECEPCIONISTA 6 Horas para atuar em empresa de Hospedagem de Escritórios no Centro Cívico, 
em Curitiba. Será responsável pelo atendimento telefônico e atividades de secretaria dos clientes atendidos 
pela empresa, no período de 7:30 às 13:30 ou das 13:30 às 19:30h. Necessário experiência anterior em 
atendimento telefônico, uso de informática, habilidade no atendimento a clientes. Empresa oferece salário 
compatível + VR e VT. Enviar CV p/ ezilda@officeinn.com.br, Vaga adicionada em 05 /04/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR DE CALL CENTER Vaga para Ponta Grossa, contratação imediata. Preferencialmente com 
experiência na área. Habilidade em Gestão de Pessoas e processos administrativos. SALÁRIO: Salário + 
COMISSÃO (Ótimas oportunidades de ganhos) Favor indicar no corpo do e-mail, qual das vagas há interesse. 
Enviar CV p/ jean.lara@teleponta.com.br, ou deixar na Rua Ermelino de Leão, 1333, centro. Próximo ao 
Restaurante Popular. Vaga adicionada em 01 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br Vaga adicionada em 22 /04/2016 

 

MARKETING 
ASSISTENTE  DE MARKETING - TEMPORÁRIO (ARAUCÁRIA) - VAGA Nº 25295  ESCOLARIDADE: Superior 
Completo em Comunicação Social, Marketing ou Administração. REQUISITOS: Operacionalização de eventos; 
Contratação de fornecedores; Envio de materiais de marketing; Acompanhamento de contratos do setor junto 
departamento jurídico; Recebimento e conferência de notas fiscais do setor. BENEFÍCIOS: Vale Transporte ou 
Transporte Fretado, Refeição no local, Vale Refeição. HORÁRIO: 08:00 às 17:30 de segunda a sexta-feira.  
Enviar CV p/    relacionamento.ctba02@rhcenter.com.br  - Vaga adicionada em 22/04/2016 

 

COORDENADOR DE ASSESSORIA DE MERCADO – 25321 ESCOLARIDADE: Superior na área de Ciências Sociais 
Aplicadas com pós-graduação em Administração, Marketing ou afins. REQUISITOS: Gestão e acompanhamento 
das ações da assessoria de mercado; Gestão da equipe da Assessoria de Mercado;Elaboração de cronograma de 
visitas; Atendimento presencial as singulares;Atendimento a Diretoria das Singulares; Acompanhamento das 
ações nas Singulares; Acompanhamento dos resultados das ações. BENEFÍCIOS: Vale Alimentação, Assistência 
Médica, Vale Transporte, Assistência Odontológica, Transporte Médico.  Enviar CV p/  
relacionamento.ctba01@rhcenter.com.br 

 

CUSTOMER SERVICE ANALYST PLENO / ANALISTA DE CUSTOMER SERVICE PLENO (128219/1431)   Panalpina 

Curitiba, BR Descrição da vaga Req ID: 128219 Job Function: Marketing and Sales Full-Time/Part-Time: Full-
time Contract Type: Regular Employment Job Level: Professional Sub-department: Air Office Location: Curitiba 
(CWB), Brazil  Travel Required: up to 10%  Start Date: 05/02/2016  The Panalpina Group is one of the world's 
leading providers of supply chain solutions, combining its core products of Air Freight, Ocean Freight, and 
Logistics to deliver globally integrated, tailor-made end-to-end solutions. The Panalpina Group operates a 
global network with some 500 offices in more than 80 countries, and employs around 15,000 people worldwide. 
We are looking to hire a Customer Service Analyst Pleno / Analista de Customer Service Pleno (128219/1431) a 
person to be responsible for monitoring and guiding customers in the import / export process air or sea, 
providing logistics solutions aimed at reducing the time and cost, aiming operational excellence through good 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
http://www.meunovotrabalho.com.br/
mailto:relacionamento.ctba02@rhcenter.com.br
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service, professionalism and commitment in order to gain credibility in our services, aiming at the satisfaction 
and retention of customers and new business expansion. He/she will work closely with the Local Heads of 
Ocean and Air, and Products Air, Sea and O&G, under the direct management of the BU Manager. 
Responsibilities • Requesting, receiving, analyzing and executing shipping instructions and coordinate it 
according to the flow of the shipment coordination process defined in IMS, so as to eliminate any lack of 
information and documentation, aimed at the shipment occurs without operational failures.• Monitor 
intensively considered critical shipments / atypical and if necessary to use escalation to meet customer needs. 

• Participate in visits to customers together with sales representative in order to align operational procedures 
and improve relationship with customers.• Coordinate the receipt of claim from the customer, making the 
same record with the department ACIM according to flow defined in IMS and follow up until completion of the 
process in order to notify the final decision to the customer.• Ensure alignment to Country Sales Strategy by 
implementing required Sales Structure at BU level;• Identify potential operational failures and proactively take 
action to solve them and / or avoid them (using escalation, if necessary) and register the Incident Handling 
Tool (IHT) any irregularity which occurred in shipment, regardless of the root causes of the problem, aimed at 
monitoring the operating performance • Make the interface between other areas and participate in internal 
meetings to discuss operational issues and ensure customers expectations. Standards & Governance • Track and 
ensure adherence to Corporate sales policies, guidelines and standards in the BU, and coordinate and manage 
timely and efficient implementation of changes; • Ensure adherence to data quality standards; • Ensure full 
compliance by all CS functions on structure requirements & CS processes as defined by BUM and Head of 
Products; • Develop and implement performance reporting to measure and track BU operational performance; 
Qualifications • Bachelor's degree in Business Administration/Economics/Marketing/International Business • 3  
years of work experience (minimum) • Good knowledge of Microsoft® Office Software (Excel®, Word, 
PowerPoint® and others) Skills • Good knowledge of the air freight industry  • Good knowledge of the ocean 
freight industry  • Knowledge of Panalpina's strategy and products  • Knowledge of markets (customers, 
competitors, suppliers, overall environment)  Language  • Fluent in Country local language is preferred (written 
and spoken) • Fluent in English is mandatory (written and spoken) • Other languages (written and spoken) a  
plus Specifics for Job / Environment  Competencies – Leadership  • Solving problems: Ability to identify and 
resolve the common problems independently and without the local scaling and proactively recommend 
alternative solutions when faced with unusual situations • Analytical capacity  Ability to train others in 
operating procedures Competencies – Business • Organization skills to organize, including prioritizing, planning, 
assigning and controlling objectives • Decision making abilities • Competencies – Personal)Result Oriented and 
Customer focused • Analytical and planning skills (analyzing / referrals / creative thinking) • Ability to work in 
a diverse environment and culture • Good ability to communicate and network using advanced inter-personal 
skills • Good ability to present and articulate Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/143112363?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461270034737%2CVSRPtargetId%3A143112363%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 21 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR DE PROPAGANDA E MARKETING Empresa multinacional metalúrgica, situada em Curitiba. 
Requisitos: Vasta experiência na área de comunicação, publicidade, eventos, planejamento de budget e demais 
funções. Ensino Superior completo em áreas afins. Inglês Fluente (mandatório) e espanhol desejável. 
Conhecimentos básicos em ferramentas da área. Descrição: Melhorar a comunicação e a conexão com o cliente 
através da análise das necessidades, fazendo o desenvolvimento dos materiais de marketing. Acompanhar o 
lançamento de novos produtos (coordenar agências elaboração de campanhas). Fazer o controle do budget da 
área. Coordenar eventos (campanhas especiais, viagem de incentivo, reunião de vendas, feiras, workshops, 
entre outros). Disponibilidade para viagens. Enviar CV c/ pretensão salarial p/  recrutamento@fcrh.com.br 
Vaga adicionada em 20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE O Escritório Central do Deville em Curitiba está 
contratando:. Requisitos para a vaga: Superior completo ou cursando, preferencialmente turismo, hotelaria ou 
comunicação; Experiência na área de atendimento ao cliente; Inglês intermediário. Enviar CV p/  
anacarolina.rh@deville.com.br Vaga adicionada em 19 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/143112363?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A359564301461270034737%2CVSRPtargetId%3A143112363%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/jobs2/view/143112363?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A359564301461270034737%2CVSRPtargetId%3A143112363%2CVSRPcmpt%3Aprimary
mailto:recrutamento@fcrh.com.br
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SUPERVISOR DE MARKETING TRABALHO TEMPORÁRIO Curitiba, BR descrição da vaga Requisitos A combinar 
Curitiba Descrição Supervisor de marketing Irá elaborar estratégia no desenvolvimento de materiais 
promocionais e campanhas em mídia online e off line, realizar pesquisas de mercado e analisar comportamento 
do consumidor para atender as necessidades dos clientes e criar novos produtos ou serviços. Beneficios 
Formação Acadêmica: Superior completo Experiência: Experiência na área de marketing. Salário: A combinar 
Cargo: Supervisor de marketing Empresa: Agnes Trabalho Temporário Consultoria em recursos humanos. Ramo: 
Serviços Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/141598864?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461000576186%2CVSRPtargetId%3A141598864%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 18 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE MARKETING JUNIOR Gazeta do Povo Curitiba, BR Descrição da vaga Nivel de atuacao: 
Especialistas | Area de atuacao: Marketing e Comunicacao | Escolaridade minima: Superior Completo | 
Principais atividades: Planejamento e execucao de estrategias de marketing digital, off-line e promo para os 
jornais da empresa com foco institucional e nos produtos; Desenvolvimento de atividades e campanhas; 
Branding arquitetura e posicionamento; Implementacao de eventos, promocoes, relacionamento e atividades 
de pos-vendas; Interface com agencia de publicidade, agencia digital, agencia promo e parcerias. Candidatar-
se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/139996381?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1460552193035%2CVSRPtargetId%3A139996381%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 13 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUDITOR DE MERCHANDISING P049 Atividades: Multinacional no ramo de Pesquisas de Mercado. Atuará com 
pesquisas externas em estabelecimentos comerciais pré-definidos para a coleta de dados através de 
equipamento palm-top (Supermercados, Armazéns, Bares, Farmácias e etc.) Salário: R$ 1068,60 Benefícios: 
Assistência Médica, Assistência Odontológica, PLR atrelado as metas individuais e lucro da empresa, Vale-
transporte, Vale-refeição (R$ 19,00), Seguro de Vida. Despesas de Viagem: Jantar e Almoço (R$ 54,00), 
Hospedagem (R$ 75,00), Lavanderia (R$ 30,00). Local: Curitiba / PR Requisitos profissionais: Ensino Médio 
Completo (documento comprobatório de conclusão). Necessário disponibilidade TOTAL para viagens (média 15 
dias fora no mês) e CNH B. Preferencialmente experiência com atendimento ao cliente, vendas, promoção de 
produtos ou pesquisas de mercado. Cadastrar CV em www.prismarh-pr.com.br e candidatar-se a vaga P049 ou 
Enviar CV p/ recrutamento@prismarh-pr.com.br Vaga adicionada em 06 /04/2016 No e-mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE MKT Requisito: Formação em MKT ou áreas correlatas Atividades: trabalhar direto com a equipe 
de criação e área comercial para auxiliar e desenvolver novos projetos, realizar análises referentes às 
atividades de marketing, envolvendo campanhas promocionais e publicitárias, lançamento de produtos, 
embalagens, plotagens. Pesquisas e padronização, a fim de programar melhorias em geral e específicas da 
área. Fazer pesquisas de mercado, e analisando embalagens e outros para melhorar apresentação. Auxiliar na 
preparação de campanhas de mala direta, preparando o Mailing List, elaborando a redação do material a ser 
divulgado. Redigir peças de publicidade institucional, elaborando manuais, folhetos, quadros de avisos, 
cartazes, circulares, informativos, sinalizações e outros materiais relacionados com comunicação. Gestão de 
Marcas Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@certosabor.com.br Vaga adicionada em 05 /04/2016 
No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

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/ 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/139996381?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A359564301460552193035%2CVSRPtargetId%3A139996381%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/jobs2/view/139996381?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A359564301460552193035%2CVSRPtargetId%3A139996381%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http://www.meunovotrabalho.com.br/
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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 

 

ATENDENTES 

ATENDENTE PÓS VENDAS Contratamos profissional de vendas com comprovada experiência em vendas por 
telefone, pós-vendas e retenção de clientes. Comunicativo, criativo, determinado e que tenha prazer em 
vender. Enviar CV c/ pretensão salarial e último salário para contato@alugarja.com.br Vaga adicionada em 20 
/04/2016 

 

AUXILIAR DE ATENDIMENTO Superior completo ou em curso.  Experiência: Atendimento a alunos/ 

Matrículas/Emissão de Documentos Acadêmicos. Horário: 08:00 – 17:48hs  – De segunda a sexta-feira SALÁRIO : 

R$1.400,00 +  Vale refeição + Vale transporte.  Bairro São Braz. Enviar CV p/    utprh@hotmail.com Vaga 

adicionada em  22 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 

www.meunovotrabalho.com.br 

  

ASSISTENTE DE ATENDIMENTO DECATHLON FRANCE Curitiba, BR Descrição da vaga Requisitos A combinar 
Curitiba Descrição Assistente de atendimento ao cliente: 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 e responsável, com 
vontade de fazer uma carreira em uma empresa multinacional. Ser 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. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/140806769?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1460725070518%2CVSRPtargetId%3A140806769%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 15 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

TI/ INFORMÁTICA 
PROGRAMADOR PHP – VAGA Nº 24995 ESCOLARIDADE: Superior Completo. REQUISITOS: Ampla experiência em 
desenvolvimento de sistemas web com PHP, HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, AJAX. Conhecimentos em 
Programação Orientada a Objetos e modelagem MVC; modelagem de banco de dados MySQL. Experiências com 
Symfony2, Propel e web services (SOAP e Rest) são diferenciais. Desejável inglês técnico (leitura e escrita). 
BENEFÍCIOS: Vale Transporte, Refeição no local e Assistência Médica HORÁRIO: Horário das 8h às 18h de 2ª a 6ª 
feira Enviar CV p/   vagas.ctba@rhcenter.com.br - Vaga adicionada em 22/04/2016 

 

DESENVOLVEDOR PHP 1DP: Programação PHP, orientada a objeto com zend framework e modelo mvc. 

Programação javascript (jquery). Utilização de banco de dados mysql. Desejável conhecimento em GIT. Entrar 

em contato com Gisele Baptista. Ligar para (41) 9542-1996. Enviar CV com pretensão salarial para 

curriculo@changes.com.br. Cadastrar CV no site www.changes.com.br. Vaga adicionada em 20/04/2016 

 

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, 

mailto:contato@alugarja.com.br
mailto:utprh@hotmail.com
http://www.meunovotrabalho.com.br/
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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 Entrar em contato com Cinthia. Enviar CV para 
relacionamento.ctba02@rhcenter.com.br. Vaga adicionada em 20/04/2016 

 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA  Ensino médio completo. Experiência Montagem e manutenção de computadores.  

Horário: 13:00hs  as 22:00hs  – De segunda a sexta-feira, Sábado 08:00 as 12:00hs. SALÁRIO : R$1.470,00 + Vale 

refeição + Vale transporte.  Bairro São Braz. Enviar CV p/  utprh@hotmail.com Vaga adicionada em  22 

/04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE SUPORTE TÉCNICO  Visionnaire Curitiba, BR Descrição Auxiliar de suporte técnico Atuará com 
atendimento ao cliente, reconhecer as necessidades, requisitos e exigências do negócio estando alinhado com 
as melhores práticas. Beneficios: A Combinar; Formação Acadêmica Experiência: Experiência como auxiliar de 
suporte técnico. Salário: De R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00 Cargo: Auxiliar de suporte técnico Empresa: VISIONNAIRE 
INFORMÁTICA Desenvolvimento de softwares. Ramo: Informática/ Tecnologia Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/142617752?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461182064136%2CVSRPtargetId%3A142617752%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 20 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA Ensino médio completo. Experiência Montagem e manutenção de computadores. 
Horário: 13:00hs as 22:00hs De segunda a sexta-feira, Sábado 08:00 as 12:00hs. SALÁRIO : R$1.470,00 + Vale 
refeição + Vale transporte. Bairro São Braz. I Enviar CV p/  utprh@hotmail.com Vaga adicionada em 18 
/04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPPORT ENGENEER 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 
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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 
professional. 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/114129917?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461000348721%2CVSRPtargetId%3A114129917%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 18 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE DE TI Duplo International Curitiba, BR Descrição Estamos em busca de um funcionário com 
conhecimento na área de conserto, montagem, formatação de computadores. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/140811601?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1460724687948%2CVSRPtargetId%3A140811601%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 15 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE SEO Gazeta do Povo Curitiba, BR Descrição da vaga Nivel de atuacao: Especialistas | Area de 
atuacao: Tecnologia, Informatica e Internet | Escolaridade minima: Superior Completo | Principais atividades: 
Analise de audiencia e metricas. Atuar no planejamento dos produtos. Acompanhamento durante todo o ciclo 
de vida dos produtos. Realizacao de Testes A/B. Analise de alcance das publicacoes. Atuar em fatores OnPage e 
OffPage buscando problemas e oportunidades. Criacao de dashboards para acompanhamento em tempo real. 
Fortalecer e consolidar o processo de analise SEO na empresa. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/139998937?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1460552118096%2CVSRPtargetId%3A139998937%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 13 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE TESTES Plus-IT Consulting Curitiba e Região, Descrição da vaga Irá atuar em projeto 
internacional, mantendo contato e comunicação diária em Inglês, com outros sites da empresa. Contratação no 
regime CLT Full + benefícios Inicio imediato Indispensável residir ou ter disponibilidade para fixar residência 
em Curitiba Competências e experiência desejadas * Inglês Fluente * Experiencia em Performance Testing 
JMeter, Load Runner, Dynatrace e Splunk * Experiencia com Automacao de Testes Selenium, JBehave, JUnit 

* Experiencia em Web/Mobile application e Webservices (SOAP, REST) * Conhecimento em monitoramento e 
tunning de Java Virtual Machines e application servers * Experiencia tunning RDBMS (Oracle, SQL Server, DB2...) 
Candidatar-se em   https://www.linkedin.com/jobs2/view/120473416?trk=job_view_similar_jobs Vaga 
adicionada em 13 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE TESTES Plus-IT Consulting Curitiba e Região, Descrição da vaga Irá atuar em projeto 
internacional, mantendo contato e comunicação diária em Inglês, com outros sites da empresa. Contratação no 
regime CLT Full + benefícios Inicio imediato Indispensável residir ou ter disponibilidade para fixar residência 
em Curitiba Competências e experiência desejadas * Inglês Fluente Experiencia em Performance Testing 
JMeter, Load Runner, Dynatrace e Splunk Experiencia com Automacao de Testes Selenium, JBehave, JUnit * 
Experiencia em Web/Mobile application e Webservices (SOAP, REST) Conhecimento em monitoramento e 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/114129917?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A359564301461000348721%2CVSRPtargetId%3A114129917%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/jobs2/view/114129917?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A359564301461000348721%2CVSRPtargetId%3A114129917%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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tunning de Java Virtual Machines e application servers Experiencia tunning RDBMS (Oracle, SQL Server, DB2...) 
Candidatar-se em   https://www.linkedin.com/jobs2/view/120473416?trk=job_view_similar_jobs Vaga 
adicionada em 13 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE INFRAESTRUTURA JÚNIOR Camargo & Campos Recursos Humanos Curitiba, BR Descrição da vaga 
Analista de Infraestrutura júnior Irá manter servidor em pleno funcionamento, atendimento à usuários. 
Beneficios: A Combinar; Formação Acadêmica: Ensino superior completo. Experiência: Experiência na área de 
infraesturura com servidores e atendimento a usuários. Salário: A combinar Cargo: Analista de Infraestrutura 
Empresa: CAMARGO E CAMPOS RECURSOS HUMANOS Consultoria em recrutamento e seleção. Ramo: Recursos 
Humanos/ Recrutamento e seleção Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/140030410?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1460551925397%2CVSRPtargetId%3A140030410%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 13 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS Mestre-Cervejeiro.com Curitiba e Região, Descrição da vaga Gerenciamento, 
análise, produção de conteúdo e acompanhamento das mídias digitais e sociais da marca Mestre-
Cervejeiro.com. Apresentação de relatórios de metas, indicadores e estratégia de conteúdo de curto, médio e 
longo prazo. Competências e experiência desejadas Ter experiência na área de no mínino 3 anos. Ter 
comprometimento, organização e responsabilidade com a empresa e colegas. Gerenciar e produzir conteúdo, 
seja em texto como em imagem. Gostar de redes sociais e ser adepto a novas tecnoligias e mídais. Gostar de 
gastronomonia, lifestyle e cervejas artesanais. Ter experência prática em softwares gráficos (Adobe) e 
Wordpress. Candidatar-se em   https://www.linkedin.com/jobs2/view/122225932?trk=job_view_similar_jobs 
Vaga adicionada em 13 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR DE TI Buscamos profissionais com perfil de liderança, que tenha determinação, 
comprometimento e ótimo relacionamento interpessoal para compor nosso time. Responsabilidades: -
Coordenar as atividades de infraestrutura e telecomunicações corporativas, buscando melhorias contínuas nos 
processos e na qualidade das entregas. Manter um relacionamento com parceiros ligados à área de 
Infraestrutura, Telecomunicações e Sistemas, monitorando os serviços dos mesmos e zelando pela excelência 
de ações em termos de prazos, custos e qualidade. Planejar, organizar e gerenciar os serviços da área de 
tecnologia de informação. Desenvolver e implementar políticas e diretrizes que traduzam as melhores práticas 
existentes e/ou disponíveis no mercado, visando a otimização dos serviços e utilização dos recursos sob sua 
responsabilidade. Garantir a disponibilidade das aplicações/sistemas necessários ao funcionamento da planta, 
incluindo todos os processos end to end da fábrica. Avaliar as demandas das áreas clientes, priorizar e realizar 
o alinhamento das mesmas com as diretivas da América Latina. Propor planos de investimentos visando 
atualização tecnológica. Definir o budget necessário para a realização dos projetos e sustentação das soluções 
de TI da unidade fabril. Requisitos Superior completo nas áreas de Ciências da Computação/Tecnologia da 
Informação; Inglês Fluente; Experiência em Gerenciamento de Time de TI em Ambiente de Manufatura; 
Experiência em Tecnologia de Informação considerando plataformas de desenvolvimento (web, cliente servidor 
e grande porte), protocolos de comunicação e aspectos de infraestrutura de servidores e serviços. BENEFÍCIOS: 
Assistência Médica Unimed Assistência Odontológica Dental Uni Convênio c/ Farmácia para desconto em folha 
com subsidio de 50% Restaurante na empresa Seguro de Vida em Grupo Transporte Fretado Vale Alimentação 
Sodexo Plano de Previdência Privada Compra de carro 0Km com desconto Kit Escolar para dependentes Festas 
institucionais Convênios Educacionais PLR A FCA Planta Motores Campo Largo é uma empresa do grupo FCA Fiat 
Chrysler Automobiles, situada em Campo Largo/PR e responsável pela fabricação do motor E-torq 1.6 e 1.8 e E-
torq EVO 1.8. Tem aproximadamente 450 empregados e utiliza o WCM (World Class Manufacturing) como 
sistema de produção. Enviar CV p/ emylin.lamp@fcagroup.com Vaga adicionada em 04 /04/2016 No e-mail e 
na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

ASSISTENTE DE TI / Araucária PR Cursando superior em Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas ou 
Técnico de Informática; Necessário experiência com suporte técnico a usuários, manutenção de computadores 
e protocolo TCP / IP. Conhecimentos em Windows Sever 2012, Windows, Pacote Office; Desejável domínio de 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/120473416?trk=job_view_similar_jobs
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programação Web e operação de mídias sociais; Domínio de Corel Draw será um diferencial; Possuir fácil acesso 
a Araucária; (currículos sem pretensão salarial não serão analisados) Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
rh1@transtupi.com.br Vaga adicionada em 04 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

OPERADOR DE SUPORTE TÉCNICO – HELP DESK Ensino medio completo Conhecimento do sistema oeracional 
Linux, Conhecimento em Bando de dados e servido Windows. Resposnável pela configuração de redes e banco 
de dados. Disponibilidade para eventuais horas extras. Atividades de 2ª a 6ª Atuação em Ponta Grossa Enviar 
CV p/ curriculo@bmgestao.com.br Vaga adicionada em 05 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 

COMÉRCIO EXTERIOR  
ANALISTA DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL 25263 -: ESCOLARIDADE: Superior completo em Comércio Exterior 
REQUISITOS: Conhecimento e experiência nas rotinas de comércio exterior e em logística internacional 
marítima/aérea de importação/exportação Pedidos de importação dos fornecedores Pedidos de 
ExportaçãoGestão Logística Manter sistemas e planilhas atualizadas diariamente Cadastro e atualização de 
novos produtos/fornecedores no Sistema de Gerenciamento de Importações. Inglês de avançado a fluente. 
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 07/04/2016 

 

LOGÍSTICA/ESTOQUE/EXPEDIÇÃO 
AUXILIAR DE LOGÍSTICA: Comunicar ao responsável sobre qualquer inativação ou alteração de processos que 
influenciem na garantia da qualidade de produtos ou serviços, seguir padrão de elaboração e preservação de 
documentos e registros da empresa, participar de ações corretivas, levantar informações para rastreabilidade 
de produtos quando solicitadas, informar ao superior a existência de não conformidades para a averiguação da 
mesma, controlar documentos fora de uso e registros de acordo com o padrão aplicado, agendamento de 
entregas, levantamento de notas fiscais para cancelamento. Requisitos: Ensino médio completo e experiência 
de 1 ano, ser uma pessoa comunicativa, pró-ativa e com dinamismo, possuir CNH e resida em Curitiba. 
Benefícios: salário R$ 1.400,00, VR/VA, plano de saúde/ odontológica. De segunda a sexta. Enviar CV para 
vagabrsigilosa@gmail.com. Cadastrar CV no site vagabrsigilosa@gmail.com. - Vaga adicionada em 22/04/2016 

 

AUXILIAR DE LOGISTICA Leroy Merlin Curitiba, BR Descrição da vaga Auxiliar de logistica Atuará com 
conferência, movimentação, estoque e abastecimento de produtos. Atuará com a disponibilização dos produtos 
para a plena satisfação do cliente. Beneficios: Vale Transporte; Vale Alimentação/Cesta Básica; Assistência 
Médica; Seguro de vida; Participação nos lucros; Bolsa Escola/Faculdade; Assistência Odontológica; Cesta 
básica; Convênio com Farmácia; Estacionamento; Previdência privada; Restaurante na empresa; Formação 
Acadêmica: Ensino médio completo. Experiência: Desejável experiência como auxiliar de logística. Salário: De 
R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00 Cargo: Assistente de logística Empresa: LEROY MERLIN Comércio de materiais de 
construção e decoração. Ramo: Comércio Varejista Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/142559404?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461182607098%2CVSRPtargetId%3A142559404%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 20 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

AUXILIAR DE LOGÍSTICA / ESTOQUE: Ensino Médio Completo. Desejável experiência anterior em almoxarifado, 
controle de estoque, conferência, separação, expedição e recebimento de mercadorias, inventário, 
movimentação de mercadorias e demais atividades da área. Salário R$ 1.070,00 + R$ 330,00 de vale-refeição + 
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VT + seguro de vida. E Entrar em contato com ELAINE. Enviar CV para ctbavagas@outlook.com. Vaga adicionada 
em 11/04/2016 

 

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 25024   Tecnólogo/Superior cursando em Logística ou Administração. Realizar a 
expedição e registros para liberação de produtos, conferir os instrumentos cirúrgicos, realizar o controle diário 
de temperatura e umidade das salas de estocagem, efetuar os registros referentes ao sistema de qualidade, 
fazer roteirização de entregas. Horário comercial, empresa localizada no bairro Alto da XV. 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 06/04/2016 

 

ANALISTA DE LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO – 25263 ESCOLARIDADE: Formação em Comércio exterior. 
REQUISITOS: Conhecimento sólido e experiência nas rotinas de comércio exterior (pré e pós embarque) e  em 
logística internacional marítima/aérea de importação/exportação; Inglês de avançado a fluente. Pedidos de 
importação dos fornecedores ; Gestão das artes das embalagens de todos os produtos/fornecedores; Pedidos de 
Exportação;Gestão Logística;Lançamento de informações bancárias dos fornecedores ao dep. financeiro; 
Interface com setores de qualidade, marketing, planejamento, comercial e logística ;Participação em reuniões 
de planejamento de vendas/compras e cumprimento de lead times;  Manter sistemas e planilhas atualizadas 
diariamente; Tratativa de Não conformidade de produtos; Cadastro e atualização de novos 
produtos/fornecedores no Sistema de Gerenciamento de Importações. BENEFÍCIOS: Vale Alimentação, Vale 
Transporte, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Convênio Farmácia, café da manhã  Enviar CV p/  
relacionamento.ctba01@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 22 /04/2016 

 

SUPERVISOR DE CARREGAMENTO LOGÍSTICO – 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 

 

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (25304 Salário a combinar Curitiba/PR Atribuições: Irá atuar com a separação de 
pedidos, carga e descarga de caminhão e organização de estoque. Benefícios: Vale transporte, vale refeição, 
vale alimentação, plano de saúde e plano odontológico. Requisitos: Ensino Médio Completo Fácil acesso até o 
bairro boqueirão. Experiência mínimaem indústria na área de expedição/estoque/depósito. Disponibilidade de 
Trabalho: Manhã Tarde Tipo de Contrato: Efetivo Cadastrar CV em www.rhcenter.com.br Vaga adicionada em 
13 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 ANALISTA DE MATERIAIS SÃO PAULO Electrolux Curitiba Area, Descrição da vaga O Candidato(a) escolhido(a) 
terá em sua função principal toda a rotina diária de um estoque, com a organização, planejamento de estoque, 
novos pedidos, recebimento, controle do estoque mínimo, controle dos itens na vans dos assessores, análise 
critica do estoque atual com base no estoque mínimo, inventário cíclico e anual. Relacionamento com 
departamentos internos e externos, servindo como cliente e fornecedor. Acompanhar os atendimentos até sua 
conclusão garantindo o atingimento das metase KPI´s. Auxiliar a equipe de assessores no despacho diário. 
ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM: Importar dados das Notas Fiscais para 
o Sistema de Gestão de Depósito; Digitar os dados das Notas fiscais de fornecedores no Sistema de Gestão de 
Depósito; Conferir e segregar sistemicamente materiais não conforme, para devolução a fornecedores ou para 
descarte; Emitir Nota Fiscal de Fornecedor ou requisição de baixa/ incremento de estoque; Zelar pela 
integridade física dos materiais e organização do estoque da Top Service. CONTAGEM CÍCLICA E ANUAL: 
Parametrizar contagem; Emitir primeira relação de itens, disponibilizando-a para a contagem; Realizar a 
contagem das peças definidas pelo Sistema Siga (1a. 2a. e 3a. contagem); Registrar no Sistema resultado da 
contagem; Emitir segunda e/ou terceira relação de contagem, quando houver divergência na primeira; Analisar 
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motivos das divergências quando encontradas. EXPEDIÇÃO: Registrar no Sistema Siga, informações necessárias 
para o carregamento do produto e emissão das Notas Fiscais (quantidade de volumes, transportadora e 
cliente); Imprimir as Notas Fiscais de saída, com base no relatório de conferência; Agrupar os documentos do 
destinatário. (Nota Fiscal, Boleto Bancário, Carta de Correção se necessário); Emitir Nota Fiscal de 
transferência de materiais enviados para descarte. GESTÃO DE TRANSPORTES: Solicitar e analisar propostas de 
transporte, conforme necessidade; Avaliar fornecedores, conforme critérios definidos pela empresa; Repassar 
aos fornecedores selecionados, as normas e procedimentos para a efetivação de contrato; Cadastrar no Sistema 
novos fornecedores e tabelas de preços acordados com os mesmos; Acompanhar e avaliar os serviços prestados 
pelos Fornecedores, conforme critérios definidos pela empresa; Participar da elaboração de indicadores de 
desempenho de Fornecedores de Transporte (pontualidade de entrega, índices de avaria, etc). GESTÃO DE 
DEVOLUÇÃO E NÃO CONFORME: Controlar os índices de devoluções e sugerir melhorias. Competências e 
experiência desejadas Superior completo em Administração ou Logística. KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES 
REQUIRED Experiência em área administrativa e de estoque será um diferencial; Obsessão pelo atendimento ao 
cliente, conduzir para resultados; Comunicativo(a), orientado(a), com o pensamento ao atendimento ao cliente 
e resultados; Paciente, atenção aos detalhes, organizado(a) Cadastrar CV em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118796868?spSrc=&clkData=&trk=hp-feed-job-name Vaga adicionada 
em 05 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

JOVENS LÍDERES DE EQUIPE LOGÍSTICA Buscamos jovens talentos, determinados a fazer a diferença na 
empresa, com motivação, dedicação ao trabalho e busca constante por novos desafios e melhorias. 
RESPONSABILIDADES: Gestão da equipe de logística da fábrica, cumprimento dos indicadores, dentre outras 
atividades, com foco no desenvolvimento de pessoas, garantindo qualidade e segurança. EXPERIÊNCIA 
ANTERIOR: Em qualquer área, preferencialmente com vivência em gestão de pessoas. CONHECIMENTOS: Excel 
intermediário. Inglês técnico. FORMAÇÃO: Estar cursando a partir do 6º período dos seguintes cursos de 
formação: Engenharia de Produção ou Administração REMUNERAÇÃO: Compatível com o mercado BENEFÍCIOS: 
Assistência Médica Unimed Assistência Odontológica Dental Uni Convênio c/ Farmácia para desconto em folha 
com subsidio de 50% Restaurante na empresa Seguro de Vida em Grupo Transporte Fretado Vale Alimentação 
Sodexo Plano de Previdência Privada Compra de carro 0Km com desconto Kit Escolar para dependentes 
Maratona Cultural Prêmio Fiat de Educação Festas institucionais (1º de maio, dia das crianças, Natal) Convênios 
Educacionais PLR Enviar CV p/ rhcl@fcagroup.com Vaga adicionada em 11 /04/2016 No e-mail e na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE ESTOQUE Ensino Médio Completo. Experiência na função e fácil acesso para a região do CIC. 
Trabalha de segunda à sábado, com material didático. Enviar CV p/ danielemurarocoah@gmail.com Vaga 
adicionada em 04 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

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 22/03/2016 

  

ENGENHARIA 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  - 25257 ESCOLARIDADE: Graduação em Engenharia de Segurança 
do Trabalho ou ambiental; Desejável especialização na área. REQUISITOS: Experiência como Engenheiro de 
Segurança do Trabalho. Necessário Inglês Avançado 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  22 /04/2016 

 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/118796868?spSrc=&clkData=&trk=hp-feed-job-name
mailto:vagas.arau@rhcenter.com.br
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ENGENHEIRO ( A ) DESENVOLVIMENTO PRODUTO PL Groupe Renault São José dos Pinhais, PR Descrição da  
vaga OBJETIVO Atender os objetivos da empresa em Custo, Prazo e Qualidade no perímetro de Escapamento 
(incluindo protetores térmicos da linha de escapamento). Competências e experiência desejadas Formação: 
Eng. Mecânica, Eng. Produção, Eng. Materiais Idioma: Inglês (obrigatório): Francês (desejável) Pacote Office: 
Sim Experiência com desenvolvimento de fornecedores; Experiência com processos de produção como: solda, 
estamparia, dobra em tubos metálicos, etc. Experiência com térmica, acústica, mecânica dos fluídos. 
Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/124748533?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 20 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br  

 

ANALISTA DE SUSTENTABILIDADE Grupo EcoRodovias - São José dos Pinhais Descrição da vaga Analisar e 
acompanhar o desempenho socioambiental das unidades da empresa considerando a diversidade de setores de 
atuação, escala das atividades e complexidade dos processos envolvidos. Realizar o processo de coleta, 
consolidação, análise e comunicação dos indicadores de sustentabilidade das empresas do Grupo, por meio de 
ferramentas adequadas. Auxiliar a equipe envolvida nas atividades e projetos de sustentabilidade, por meio de 
levantamento de informações, documentação e registros, elaboração de relatórios, entre outros. Competências 
e experiência desejadas Superior completo em biologia, engenharia ambiental, engenharia florestal, geologia 
ou áreas correlatas. Desejável experiência com sistema de gestão (ISO 9001, ISO 140001 e OHSAS 18001). 
Desejável familiaridade com Gestão Ambiental e Segurança do trabalho.  Conheça Grupo EcoRodovias 
Administração de serviços · 1.001-5.000 funcionários · Empresa privada Empresa A Ecovia faz parte do Grupo 
EcoRodovias. A concessionária administra a BR 277 entre Curitiba e Litoral, a PR 508 – Alexandra Matinhos, PR 
407 – praias de Leste. Inscrições https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/124751001?refId=b431c8ce-
9ac9-4f42-9c6e-77cd268ceb20&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQE-0A0PZ9gfGw&trkEmail=eml-
jobs_jymbii_digest-null-63-null-null-1gua2n~inbotrv2~e7 Vaga adicionada em 22 /04/2016 Na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PROCESSOS   Superior em Engenharia Química  Experiência com a ferramenta COMOS  Irá 

trabalhar com projetos na área de engenharia de processos.  Elaborar documentos de engenharia, gerir as 

informações dentro de um projeto e  trabalhar na interface com as demais áreas (eng. mecânica, elétrica, civil 

e instrumentação)  Realização de balanço de massa e energia;  Elaboração de memoriais de cálculo;  

Elaboração de fluxograma, lista de linhas, lista de válvulas manuais, folha de dados de equipamentos.  

Estimativas de investimentos;  Necessário Inglês avançado;  Experiência em AutoCAD;  Noções de Simuladores 

de Processos; Enviar CV p/   cv@a1.ind.br   Vaga adicionada em  22 /04/2016 No e-mail e na entrevista, 

Informe que viu a vaga no sit ewww.meunovotrabalho.com.br 

 

ADMINISTRADOR DE COMOS  Superior em Engenharia  Experiência em projetos de plantas indústrias  Irá 

atender as necessidades da empresa em relação a implantação e desenvolvimento da ferrameta. Enviar CV p/   

cv@a1.ind.br   Vaga adicionada em  22 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no sit 

ewww.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PROCESSOS Superior em Engenharia Química Experiência com a ferramenta COMOS Irá trabalhar 
com projetos na área de engenharia de processos. Elaborar documentos de engenharia, gerir as informações 
dentro de um projeto e trabalhar na interface com as demais áreas (eng. mecânica, elétrica, civil e 
instrumentação) Realização de balanço de massa e energia; Elaboração de memoriais de cálculo; Elaboração de 
fluxograma, lista de linhas, lista de válvulas manuais, folha de dados de equipamentos. Estimativas de 
investimentos; Necessário Inglês avançado; Experiência em AutoCAD; Noções de Simuladores de Processos 
Enviar CV p/ cv@a1.ind.br,  Vaga adicionada em 20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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ADMINISTRADOR DE COMOS Superior em Engenharia Experiência em projetos de plantas indústrias Irá atender 

as necessidades da empresa em relação a implantação e desenvolvimento da ferramenta. Enviar CV p/ 

cv@a1.ind.br,  Vaga adicionada em 20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 

www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE ENGENHARIA DE PROCESSOS SR Groupe Renault São José dos Pinhais, PR Descrição da vaga 
OBJETIVO Pilotar a convergência da industrialização dos Veículos Projeto, qualidade AVES veículo montado, se 
apoiando nos indicadores standards e existentes nos pré-contratos dos acordos de Fabricação entre as vagas VC 
e MA. Competências e experiência desejadas Superior completo em Engenharia ou Tecnologia Mecânica, 
Produção Inglês: avançado Francês: intermediário Conhecimento em CATIA V5_V6 / GDG / SIGNE/PROMPT 
Desejável conhecimento dos Processos de Carroceria e Montagem Cadastrar CV em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/124748504?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 19 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE SUSTENTABILIDADE  Grupo EcoRodovias São José dos Pinhais Descrição da vaga Analisar e 
acompanhar o desempenho socioambiental das unidades da empresa considerando a diversidade de setores de 
atuação, escala das atividades e complexidade dos processos envolvidos. Realizar o processo de coleta, 
consolidação, análise e comunicação dos indicadores de sustentabilidade das empresas do Grupo, por meio de 
ferramentas adequadas. Auxiliar a equipe envolvida nas atividades e projetos de sustentabilidade, por meio de 
levantamento de informações, documentação e registros, elaboração de relatórios, entre outros. Competências 
e experiência desejadas Superior completo em biologia, engenharia ambiental, engenharia florestal, geologia 
ou áreas correlatas. Desejável experiência com sistema de gestão (ISO 9001, ISO 140001 e OHSAS 18001). 
Desejável familiaridade com Gestão Ambiental e Segurança do trabalho. Cadastrar CV em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/124751001?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 19 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

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 DE PLANEJAMENTO (p/ Curitiba/PR) Atividades: Implantar sistemas eficazes de planejamento de 
e controle em obras; criação e acompanhamento de KPI’s para itens chave como : estoque, custo, prazo e 
físico X financeiro. Aprimorar procedimento de compras a fim de minimizar erros de quantitativo e tipo. Criar 
mecanismos para prevenção de fraudes/roubos. Análise crítica de orçamento (orçamento X memorial x 
projetos) Aprovação de contratação de serviços e empreiteiros. Aprovação do pagamento de medições. 
Acompanhamento físico X financeiro em tempo real. Experiência necessária: Mínimo de 5 anos com habitação 
popular (padrão MCMV) Salário será informado durante processo seletivo Local: Matriz em Curitiba e obras na 
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região metropolitana de Curitiba, Campo Mourão e Londrina Enviar CV p/ rh@lyxengenharia.com.br Vaga 
adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR DE TELEMETRIA Ouro Verde Curitiba – Pr Descrição da vaga Atividades: Desenvolvimento e 
homologação de novos fornecedores de telemetria e rastreamento; Busca de novas tecnologias para 
monitoramento e controle de veículos e equipamentos; Desenvolvimento de politicas e indicadores de 
desempenho, através do monitoramento da frota de veículos leves e todos tipos de equipamentos pesados; 
Formação e gestão da equipe de trabalho tanto corporativo como nas operações; Gestão de KPI com 
indicadores de manutenção e acompanhamento da performance e produtividade dos equipamentos; 
Desenvolvimento de politica e fornecedores; Aplicação da politica de segurança, através do monitoramento e 
ações de correção de conduta junto a usuários e seus gestores. Competências e experiência desejadas 
•Experiência na área de telemetria, monitoramento e gestão de pessoas; •Ensino Superior completo; 
•Desejável Pós Graduação em Engenharia ou áreas afins. Cadastrar CV em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/111508440?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 07 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

PROJETOS/DESIGN  

PROJETISTA: Experiência em projetos de tubulação e exaustão. Horário: 07:30 às 17:30 seg. a quinta e das 
07:30 às 16:30 sextas. Salário a combinar. Enviar CV com pretensão salarial p/ mariliafagundes@gmail.com. 
Entrar em contato com Marilia. Enviar CV para mariliafagundes@gmail.com. Vaga adicionada em 20/04/2016 

 

PROJETISTA DESENHISTA: Elaborar folhas de projetos, desenhos de plantas, layouts, isométricos de 
tubulações,projetos mecânicos de estrutura metálicas em geral, projeto de implantação (maquete eletrônica). 
IMPRESCINDÍVEL domínio em AutoCad 2D e SolidWorks com projetos de grande porte de instalações mecânicas. 
Vivência como projetista de estruturas e tubulações. Salário à combinar. Expediente de segunda a sexta-feira, 
horário comercial. Entrar em contato com . Enviar CV para processoseletivo_vagas2013@hotmail.com. 
Cadastrar CV no site . Vaga adicionada em 14 /04/2016 

 

DESIGNER GRÁFICO Grupo UNINTER Curitiba e Região, Descrição da vaga Criação e desenvolvimento da 
identidade visual dos cursos e-learning, diagramação web, desenvolvimento de animações e interações em 
html5 e css3 para web, edição e tratamento de imagem. Competências e experiência desejadas Ensino superior 
completo em designer gráfico, web design, publicidade e propaganda ou cursos similares. Experiência no 
desenvolvimento de soluções para o meio web, desejável no ramo educacional. Necessário conhecimento em 
html5, css3, jquery e pacote Adobe. Candidatar-se em    
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122254373?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 13 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

  

TÉCNICO  

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 81240200: Técnico de Segurança Ensino técnico completo Vivência 
na área industrial ou transportes Desejável curso de supervisor em trabalho em altura (NR 35), (NR20) e (NR33) 
Experiência com auditorias de ISO9001 e SASSMAQ, documentações PPRA, PCMSO, PPT, FISPQ, controle de 
EPI’s, investigação de acidentes e treinamentos Fácil acesso ao bairro CIC – Curitiba-PR Salário + VR + VT + 
Plano de saúde e odontológico + Horário: De segunda a sexta das 8h às 18h. Entrar em contato com Karoline. 
Enviar CV com pretensão salarial para curriculo@tic.com.br. Vaga adicionada em 04/04/2016 

 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
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TÉC. DE MANUTENÇÃO MECÂNICA JR. (ARAUCÁRIA) - VAGA Nº 25242 ESCOLARIDADE: Técnico em Mecânica 
Industrial. Necessário NR 33, NR 35 e CREA ativo. REQUISITOS: Experiência em realizar manutenção preditiva, 
preventiva e corretiva máquinas e equipamentos, instalação e desenvolvimento de peças e soluções conforme 
necessidade da empresa. BENEFÍCIOS: Vale Transporte, Refeição no local, Vale Alimentação, Seguro de vida, 
Assistência Médica, Assistência Odontológica, PPR. HORÁRIO: disponibilidade para trabalhar em turnos. Enviar 
CV p/   relacionamento.ctba02@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 22 /04/2016 

 

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 MECÂNICO Soditech Ingénierie São José dos Pinhais, BR Descrição da vaga Requisitos A combinar São 
José dos Pinhais Descrição Técnico mecânico sênior Irá dar suporte ao responsável pelo projeto, verificando 
todas as peças que chegam de outros países e fornecedores locais. Beneficios: Assistência Médica; Assistência 
Odontológica; Restaurante na empresa; Transporte fornecido pela empresa; Formação Acadêmica: Ensino 
técnico em Mecânica. Experiência: Experiência no setor automobilístico. Salário: A combinar Cargo: Auxiliar 
técnico em mecânica Empresa: SODITECH Engenharia. Ramo: Engenharia Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/140811576?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1460724748091%2CVSRPtargetId%3A140811576%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 15 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

INSPETOR Laserflex Matrizes Gráficas Ltda Pinhais, BR Descrição da vaga Requisitos A combinar Pinhais 
Descrição Requisitos: cursando/completo 2º grau técnico em mecânica, ou superior em mecânica, domínio de 
instrumentos de medição, domínio de leitura e interpretação de desenho, conhecimentos do programa 
autocad/solidworks, experiência em controle de qualidade. Salario: R$2.000,00 Fornecemos Vale refeição valor 
de R$13,00 Cesta básica Convenio farmacia Vale transporte Plano de saúde após 06 meses. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/140809429?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1460724999879%2CVSRPtargetId%3A140809429%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 15 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

TÉCNICO DE IMPRESSORAS Atuar com manutenção técnica em impressoras laser e multifuncionais de várias 
marcas. Fazer reparos, troca de peças e configurações, suporte técnico em clientes, ter conhecimentos em 
instalar e configuração um equipamento na rede, realizar visitas, elaborar pareceres técnicos, atender clientes 
e prestar esclarecimentos de procedimentos, ter conhecimento em sistema operacionais Microsot Windows XP, 
Vista, Sevem, NT. Horario: 8h as 18h, segunda a sexta. Salario: R$ 1500,00+vt+alimentaçao no local+plano de 
saude UNIMED, com co-participaçao. Enviar CV p/ manoella.dalledonne @gmail.com. Vaga adicionada em 13 
/04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA TÉCNICO DE TELEMETRIA Ouro Verde Curitiba – Pr Descrição da vaga Atividades: Desenvolvimento e 
análise de politicas e indicadores de desempenho, através do monitoramento da frota de veículos e 
equipamentos; Acompanhamento a prestação de serviços de fornecedores; Aplicação da politica de segurança, 
atravésdo monitoramento e ações de correção de conduta junto a usuários e seus gestores; Relacionamento 
periódico com clientes através de envio de relatórios; Análise de relatórios de monitoramento propondo 
otimizar nossas operações; Tratamento de alertas e eventos. Competências e experiência desejadas Requisitos: 
Experiência em monitoramento de equipamentos e veículos em sistemas de telemetria. Desejável Graduação 
Completa ou Cursando em Engenharia Eletrônica e afins; Excel intermediário ou avançado; •Inglês básico ou 
intermediário; Cadastrar CV em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/111509150?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_browse_m
ap_backfill Vaga adicionada em 07 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/111509150?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_browse_map_backfill
https://www.linkedin.com/jobs2/view/111509150?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_browse_map_backfill
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TÉCNICO DE IMPRESSORAS Atuar com manutenção técnica em impressoras laser e multifuncionais de várias 
marcas. Fazer reparos, troca de peças e configurações, suporte técnico em clientes, ter conhecimentos em 
instalar e configuração um equipamento na rede, realizar visitas, elaborar pareceres técnicos, atender clientes 
e prestar esclarecimentos de procedimentos, ter conhecimento em sistema operacionais Microsot Windows XP, 
Vista, Sevem, NT. Horario: 8h as 18h, segunda a sexta. Salario: R$ 1500,00+vt+alimentaçao no local+plano de 
saude UNIMED, com co-participaçao. Enviar CV p/ manoella.dalledonne @gmail.com. Vaga adicionada em 06 
/04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

PROJETISTA DESENHISTA: Elaborar folhas de projetos, desenhos de plantas, layouts, isométricos de 
tubulações,projetos mecânicos de estrutura metálicas em geral, projeto de implantação (maquete eletrônica). 
IMPRESCINDÍVEL domínio em AutoCad 2D e SolidWorks com projetos de grande porte de instalações mecânicas. 
Vivência como projetista de estruturas e tubulações. Salário à combinar. Expediente de segunda a sexta-feira, 
horário comercial. Entrar em contato com . Enviar CV para processoseletivo_vagas2013@hotmail.com. 
Cadastrar CV no site . Vaga adicionada em 14/04/2016 

 

AUXILIAR MECÂNICO VEÍCULAR: Atividades: Efetuar consertos mecânicos ou elétricos, faz a troca de óleo e 
limpeza de motores. Lava as peças e outros componentes de motores e equipamentos. Auxilia na desmontagem 
e montagem de motores e máquinas. Executa outros serviços auxiliares de manutenção, operando 
equipamentos simples. Efetua a manutenção, limpeza e zela pelas ferramentas sob sua responsabilidade. 
Horário de trabalho: de segunda-feira a sexta-feira das 8h00min às 17h48min Salário: Negociável Benefícios: 
Refeitório no local, VA, VT, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida em grupo. Entrar em contato 
com Lais Pabriça. Enviar CV para laissantos@multilit.com.br. Cadastrar CV no site multilit.com.br. Comparecer 
no endereço: Av. Rui Barbosa, 2929. Vaga adicionada em 05/04/2016 

MECÂNICA  
MECÂNICO DIESEL Regime de contratação: CLT – Temporária Horário: Disponibilidade de Horário/Período: 08 
horas segunda a sábado, inclusive feriados. Ensino Médio Cursando Habilitação: Mínima B Local de Trabalho: 
Cavo João Negrão Exigência: Experiência comprovada Mecânica Diesel/Pesada Local de Trabalho: Cavo João 
Bettega – 5480 – CIC – Curitiba/Pr · Pr 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: Enviar CV p/ Taiana.soares@cavo.com.br Vaga adicionada em 18 /04/2016 
No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MECÂNICO HIDRÁULICO E ELÉTRICO Regime de contratação: CLT – Temporária Horário: Disponibilidade de 
Horário/Período: 08 horas segunda a sábado, inclusive feriados. Ensino Médio Cursando Habilitação: Mínima B 
Local de Trabalho: Cavo João Negrão Exigência: Experiência comprovada com mecânica Hidráulica e Elétrica 
pesada. Local de Trabalho: Cavo João Bettega – 5480 – CIC – Curitiba/Pr Pr 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: Enviar CV p/ .gazola@cavo.com.br / 
Andreza.viana@cavo.com.br Vaga adicionada em 18 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MECÂNICO INDUSTRIAL 25242 Salário a combinar Araucária/PR Atribuições: atividades: 1 realizar manutenção 
preventiva e corretiva nas maquinas e equipamentos linha de processo. Definir os equipamentos a serem 
utilizados para cada situação, juntamente com gestor da área. 2 interpretar desenho de mecânica em geral 
(peças e conjuntos). 3 dar suporte técnico assuntos relacionados área. 4 informar interessados sobre trabalhos 
realizados e fazer relatórios. 5 auxiliar no desenvolvimento de projetos de sistemas mecânicos, por meio de 
ações que visem à qualidade e produtividade desses processos. 6 aplicar corretamente as normas de mecânica 
relacionada com a construção de maquinas e aparelhos. 7 colaborar no desenvolvimento novos fornecedores de 
peças/maquinas. 6. Aplicar corretamente as normas de elétrica relacionada com a construção de maquinas e 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
http://www.meunovotrabalho.com.br/
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aparelhos. 7. Colaborar no desenvolvimento novos fornecedores de peças/maquinas. 8. Interpretar desenho de 
elétrica em geral (peças e conjuntos). Benefícios: Vale transporte, refeição no local, vale alimentação, seguro 
de vida, assistência médica, assistência odontológica, ppr Requisitos: Técnico/Pós-Médio Completo Necessário 
nr 33, nr 35 e crea ativo. Experiência em realizar manutenção preditiva, preventiva e corretiva máquinas e 
equipamentos, instalação e desenvolvimento de peças e soluções conforme necessidade da empresa. 
Disponibilidade de Trabalho: Nenhuma Cadastrar CV em www.rhcenter.com.br Vaga adicionada em 15 
/04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

PRODUÇÃO 
PREPARADOR DE CNC: PREPARADOR CNC: Requisitos: Conhecimento técnico e experiência em preparador e 
operador de usinagem, interpretação de desenho e instrumentos de medição. Benefícios: Salário à combinar + 
VT + VR 14,00 + Plano médico após experiência 90 dias + PLR. Horário de segunda a quinta das 07:30 as 17:15, 
sexta das 07:30 as 16:15. Preferência por quem resida em São José dos Pinhais ou proximidades. Perfil 
organizado, responsável, comprometido, comunicativo. Enviar CV para rh@modelcraft.com.br. Enviar CV para 
rh@modelcraft.com.br. Cadastrar CV no site www.modelcraft.com.br. Vaga adicionada em 15/04/2016 

 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO: AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino fundamental completo, masculino com experiência 
na função, preferência em marcenaria: Salário à combinar + VT + VR 14,00 + Plano médico após experiência 90 
dias + PLR. Horário de segunda a quinta das 07:30 as 17:15, sexta das 07:30 as 16:15. Preferência por quem 
resida em São José dos Pinhais ou proximidades. Perfil organizado, responsável, comprometido, comunicativo. 
Enviar CV para rh@modelcraft.com.br. Enviar CV para rh@modelcraft.com.br. Cadastrar CV no site 
www.modelcraft.com.br. Vaga adicionada em 15/04/2016 

 

ELETROTÉCNICO: Irá realizar atividades de cotação, negociação com cliente, lançamentos de notas, compras 
de materiais para escritório, materiais de limpeza e peças para maquinários. Ter experiência comprovada na 
área de compras, será um diferencial conhecimento em industria. Entrar em contato com Livia. Enviar CV com 
pretensão salarial para rhindustria.vagas@outlook.com. Cadastrar CV no site . Comparecer no endereço: São 
José dos Pinhais, bairro São Marcos. Vaga adicionada em 11/04/2016 

 

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 11/04/2016 

 

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 

  

http://www.rhcenter.com.br/
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AUXILIAR DE PRODUÇÃO Prodiet Nutrição Clínica contrata: Objetivo do cargo: Executar as atividades 
diretamente relacionadas com a produção mantendo o foco na qualidade Possuir ensino médio completo; 
Desejável conhecimento na fabricação de produtos do segmento alimentício, farmacêutico ou cosmético; 
Desejável curso técnico em Qualidade, Nutrição e afins. Para atuar em Curitiba/ CIC. Enviar cv para 
jsantos@prodiet.com.br Vaga adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 

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 11/04/2016 

 

SOLDADOR Consultale RH Curitiba, BR Descrição da vaga Soldador Atuará com solda arame tubular, realizará 
processos de soldagem, corte, eletrodo revestido e entre outras atividades. Beneficios: Vale Transporte; 
Restaurante na empresa; Bonificação /Comissão; Formação Acadêmica: Ensino médio completo. Experiência: 
Desejável conhecimento como soldador. Salário: A combinar Cargo: Soldador Empresa: RH AGILIDADE LOCACAO 
DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTD SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA. Ramo: Recursos Humanos/ 
Recrutamento e seleção Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/135362912?trkInfo=searchKeywordString%3AConsultale+Rh%2CsearchLoc
ationString%3A%2C+%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A14%2CMSRPsearchId%3A35956430_1459
947002047&refId=35956430_1459947002047&trk=jobs_jserp_job_listing_text Vaga adicionada em 05 /04/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MANUTENÇÃO 
SUPERVISOR ( A ) DE MANUTENÇÃO  Groupe Renault São José dos Pinhais, PR Descrição da vaga Irá atuar na 
manutenção preventica e corretiva. Competências e experiência desejadas  Superior Completo em Tecnólogo 
Mecânica, Eletromecânica, Automoção Eletrônica ou Mecatrônica, ou Engenharias  Experiência com 
manutenção preventiva e corretiva --Experiênica com gestão de pessoas  Inglês intermediário  Disponibilidade 
para viagens e trabalhar em turnos  Disponibilidade para residir em Curitiba Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/124759799?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461182228520%2CVSRPtargetId%3A124759799%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 20 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO, com curso técnico ou curso de formação em Mecânica. Indústria Química 

localizada em Araucária contrata para atuação na área de Manutenção Industrial. Detalhar no currículo as 

experiências e atividades já desenvolvidas. Experiência em Industria Química será um diferencial. Salário: De 

acordo com o cargo Benefícios: Participação de Resultados + Alimentação no local + Vale Alimentação R$ 300 + 

Vale Transporte + Plano de Saúde Amil e Plano Odontológico SulAmérica + Estacionamento no local. Enviar CV 

p/  araucaria.vaga@gmail.com Vaga adicionada em 20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 

vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  
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AUXILIAR DE MANUTENÇÃO Indústria Química localizada em Araucária contrata para atuação na área de 

Manutenção Industrial. Detalhar no currículo as experiências e atividades já desenvolvidas. Experiência em 

Industria Química será um diferencial. Salário: De acordo com o cargo Benefícios: Participação de Resultados + 

Alimentação no local + Vale Alimentação R$ 300 + Vale Transporte + Plano de Saúde Amil e Plano Odontológico 

SulAmérica + Estacionamento no local. Enviar CV p/  araucaria.vaga@gmail.com Vaga adicionada em 20 

/04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

INSTRUMENTISTA Indústria Química localizada em Araucária contrata para atuação na área de Manutenção 
Industrial. Detalhar no currículo as experiências e atividades já desenvolvidas. Experiência em Industria 
Química será um diferencial. Salário: De acordo com o cargo Benefícios: Participação de Resultados + 
Alimentação no local + Vale Alimentação R$ 300 + Vale Transporte + Plano de Saúde Amil e Plano Odontológico 
SulAmérica + Estacionamento no local. Enviar CV p/  araucaria.vaga@gmail.com Vaga adicionada em 20 
/04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

ANALISTA DE MANUTENÇÃO PL  Groupe Renault Curitiba e Região, Descrição da vaga Dar Suporte e 
Acompanhar os Pilotos Usina da Preparação Manutenção Projeto de métiers diversos (incluindo fornecedores de 
equipamentos) quanto às suas tarefas, identificação de riscos e relatórios, aportando uma visão sintética das 
atividades/standards; Formar acompanhar a rede de atores da Preparação da Manutenção antes e durante os 
projetos na placa América para atingir os objetivos de Confiabilidade, Mantenabilidade, Disponibilidade e 
Custos da manutenção; Capitalizar, transferir e difundir o retorno as experiências dos projetos anteriores das 
usinas (novas tecnologias, novos métodos, novos objetivos,...) para melhoria da performance na pilotagem dos 
projetos da Placa América; Acompanhamento e redação de Pré-Contratos e Contratos Industriais em relação à 
política e às práticas de manutenção das fábricas; Auxiliar, Orientar e Animar as Engenharias Processo em 
relação a Equipamentos em Desativação e/ou Obsolescência Competências e experiência desejadas Superior 
completo: Engenharias ou Tecnologias (Mecânica/Elétrica/Mecatrônica/Gestão da Produção./...). Desejável: 
Curso Técnico e/ou Pós-Graduação; Vivência na área de manutenção em fábricas de Veículos e/ou Mecânica; 
Experiência/Conhecimentos nas etapas de condução de projetos e instalações industriais 
Experiência/Conhecimentos das Ferramentas e Políticas da Manutenção, da Preparação da Manutenção na fase 
Projeto e dos Sist.de Informação da Manutenção; Idioma Francês Intermediário/Avançado. Desejável: Espanhol 
e/ou Inglês; Pacote Office: Conhecimentos avançados; Disponibilidade para Viagens. Cadastrar CV em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/124739396?trk=job_view_company_other_jobs Vaga adicionada em 19 
/04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE MANUTENÇÃO JR: Indústria em São José dos Pinhais Requisitos: Recém formado em Engenharia 
Elétrica, com ênfase na área industrial (não serão aceitos currículos de outras engenharias ou cursos). 
Habilidade em Informática – autocad e pacote office Cursos em projetos elétricos, Inversor/soft starter, 
instrumentação. Experiência em indústria, conhecimento em dimensionamento/especificação para materiais 
elétricos, inversores, soft-starters, automação industrial, instrumentação, planejamento de manutenção e uso 
de software para gestão de manutenção. Disponibilidade para trabalhar em São José dos Pinhais, de segunda a 
sexta-feira. Horário comercial. Atividades principais: Planejamento e controle de manutenção, criar planos de 
manutenção preventiva, promover o suporte técnico para o planejador/supervisor e equipe da manutenção 
elétrica. Identificar melhorias e inovações necessárias à evolução do trabalho e da produtividade, articulando-
se com a equipe de manutenção/projetos/melhoria contínua no sentido de desenvolver projetos, garantindo a 
atualização tecnológica de forma contínua na sua área de atuação. Entre outras atividades do setor. 
Imprescindível colocar a pretensão salarial. colocar no assunto do E-mail “vaga de Engenharia Elétrica 
Analista”. Entrar em contato com rh. Enviar CV com pretensão salarial para 
oportunidadesaojosedospinhais@gmail.com. Vaga adicionada em 12/04/2016 

 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL PONTA GROSSA 25290: Analisar os problemas detectados e solicitar 
a autorização para a realização do serviço -Desmontar, ajustar ou trocar peças conforme o problema 
encontrado -Solicitar peças e materiais necessários à execução dos serviços -Abrir e fechar ordem de serviço. -
Zelar pela utilização de materiais e ferramentas -Manter o local de trabalho limpo e organizado -Zelar pelo 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/124739396?trk=job_view_company_other_jobs
http://www.meunovotrabalho.com.br/
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equipamento que está operando -Usar os equipamentos de segurança necessários à execução de suas tarefas -
Realizar o serviço com rapidez, responsabilidade e qualidade -Comunicar dúvidas ao Superior Imediato -Cumprir 
as normas da empresa. 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 
07/04/2016 

 

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO Escolaridade: Curso Técnico. Experiência: Manutenção corretiva e preventiva de 
empilhadeiras elétricas, motores e redutores, chicotes elétricos; Manutenção corretiva e preventiva de 
empilhadeiras a combustão, e sistemas hidráulicos, motor e transmissão; Necessário ter Carteira de 
Habilitação. Residir em Quatro Barras ou próximo a Região. Enviar CV p/ massumpcao@csicargo.com.br Vaga 
adicionada em 11 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO Berry Plastics Corporation Curitiba e Região, Descrição da vaga Reportando-se 
ao Gerente de Manutenção este profissional será o responsável coordenar a equipe de manutenção mecânica e 
eletrônica, garantindo a continuidade dos processos. Seu foco será a elaboração e implantação de uma efetiva 
estratégia de manutenção preventiva e preditiva, solução de problemas e melhoria contínua garantindo a 
confiabilidade dos equipamentos. Responsável pelo desenvolvimento individual e coletivo de sua equipe bem 
garantir o desempenho dos equipamentos e máquinas da unidade industrial. Suas atividades incluem a 
identificação dos problemas e barreiras que impedem a total disponibilidade das máquina e equipamentos, 
liderando ações de melhoria contínua. Alem disso, será o reponsável por elaborar e implantar projetos que 
visem o cumprimento das metas de produção, atuando na sua preparação e justificativa de custos. O 
profissional ideal possui uma sólida orientação para segurança sendo um de seus facilitadores. Como somos uma 
empresa com foco em melhoria contínua sólidos conhecimentos de Lean Manufactoring e Six Sigma serão um 
plus, o profissional ainda deverá apoiar os programas de 5s e TPM. Competências e experiência desejadas 
Formação em Engenharia Mecänica; Vivência em indústria do ramo Plástico e/ou Papeleiro; Conhecimento 
avançado em Lean Six Sigma; Vivência em investigação e análise de causa raiz e confiabilidade; Inglês 
Intermediário. Cadastrar CV em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118780897?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 07 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ELETRICISTA 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO, com curso técnico em Eletrônica ou curso de formação em Eletricista; 

Indústria Química localizada em Araucária contrata para atuação na área de Manutenção Industrial. Detalhar no 

currículo as experiências e atividades já desenvolvidas. Experiência em Industria Química será um diferencial. 

Salário: De acordo com o cargo Benefícios: Participação de Resultados + Alimentação no local + Vale 

Alimentação R$ 300 + Vale Transporte + Plano de Saúde Amil e Plano Odontológico SulAmérica + 

Estacionamento no local. Enviar CV p/  araucaria.vaga@gmail.com Vaga adicionada em 20 /04/2016 No e-mail 

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

  

QUALIDADE/MEIO AMBIENTE 
INSPETORA DE QUALIDADE Inspeção do processo produtivo · Controle de pesos (líquido/drenado) do produto 
final · Análise visual de matéria-prima, insumos e produto acabado · Inspeção de boas práticas de produção (32 
funcionários). Desejável experiência em indústria alimentícia. Enviar CV c/ pretensão salarial p/   rh-
cv@bol.com.br  . Entrar em contato com rh.  P/  CIC   Vaga adicionada em 20/04/2016 

 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/118780897?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jobs
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118780897?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jobs
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ANALISTA DE SUSTENTABILIDADE Grupo EcoRodovias - São José dos Pinhais Descrição da vaga Analisar e 
acompanhar o desempenho socioambiental das unidades da empresa considerando a diversidade de setores de 
atuação, escala das atividades e complexidade dos processos envolvidos. Realizar o processo de coleta, 
consolidação, análise e comunicação dos indicadores de sustentabilidade das empresas do Grupo, por meio de 
ferramentas adequadas. Auxiliar a equipe envolvida nas atividades e projetos de sustentabilidade, por meio de 
levantamento de informações, documentação e registros, elaboração de relatórios, entre outros. Competências 
e experiência desejadas Superior completo em biologia, engenharia ambiental, engenharia florestal, geologia 
ou áreas correlatas. Desejável experiência com sistema de gestão (ISO 9001, ISO 140001 e OHSAS 18001). 
Desejável familiaridade com Gestão Ambiental e Segurança do trabalho.  Conheça Grupo EcoRodovias 
Administração de serviços · 1.001-5.000 funcionários · Empresa privada Empresa A Ecovia faz parte do Grupo 
EcoRodovias. A concessionária administra a BR 277 entre Curitiba e Litoral, a PR 508 – Alexandra Matinhos, PR 
407 – praias de Leste. Inscrições https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/124751001?refId=b431c8ce-
9ac9-4f42-9c6e-77cd268ceb20&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQE-0A0PZ9gfGw&trkEmail=eml-
jobs_jymbii_digest-null-63-null-null-1gua2n~inbotrv2~e7 Vaga adicionada em 22 /04/2016 Na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO/QUALIDADE (DOGA DO BRASIL) DOGA Pinhais Descrição da 
vaga Requisito Imprescindível : Domínio da ferramenta Windchill/Creo Parametric (antigo Pro Engineer) 
Competências e Responsabilidades: Atuar no desenvolvimento de produtos e novas aplicações; Planejar, 
desenvolver documentos técnicos com especificações, estimativa de custos, avaliar processos e levantar 
informações para interpretar as necessidades dos clientes; Auxiliar e apoiar a equipe de vendas com suporte 
técnico e de prospecção de novos negócios a potenciais clientes; Planejar e conduzir testes, elaborar relatórios 
gerenciais, acompanhamento de amostras orientando as áreas envolvidas, relacionamento de nível operacional 
ao gerencial. Realizar visitas técnicas, agendando treinamento e ministrando palestras sobre a utilização e 
manutenção correta dos produtos, a fim de orientar os clientes e garantir maior durabilidade dos produtos; 
Acompanhar processos de desenvolvimento e aprovação do produto (FMEA, PPAP) para aplicações automotivas; 
Leitura e interpretação de instrumentos de medição e esquemas elétricos; Realizar atividades de assistência 
técnica, análise de produtos não conforme, visitas de acompanhamento no cliente. Uso de ferramentas de 
qualidade como MASP e 8D; Conhecimento em Pro/ENGINEER e INTRALINK; Habilidade com Pacote Office e 
Sistemas MRP; Leitura e Interpretação de Desenhos Técnicos / Desenhista 3D. Formação Técnica em Mecânica 
ou Cursando Engenharia Mecânica. Inglês ou Espanhol Avançado; Ter bom relacionamento interpessoal, 
capacidade de trabalhar em grupo, criativo e dinâmico; Carteira de habilitação; Local de Trabalho: Pinhais/ PR 
Cadastrar CV em https://www.linkedin.com/jobs2/view/124702449?trk=job_view_browse_map_backfill Vaga 
adicionada em 19 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

TÉCNICO DE ETE 25311   Técnico em Química, Meio Ambiente ou afins. Irá atuar com tratamento de efluentes, 
análises laboratoriais, coleta de amostras, descrição de processos e rotinas do setor. Escala 6x2, com 
disponibilidade para 1º e 2º turno. Região Metropolitana de Curitiba. 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 19/04/2016 

 

COORDENADOR(A) DE QUALIDADE Brasilsat Harald S/A Curitiba, BR Descrição da vaga Principais atividades 
pertinentes a função. Habilidades esperadas Experiência com sistema de gestão de qualidade, ISO 9001:2008, 
auditorias internas e externas, revisão de documentos, formulários e coordenação de equipe. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/141523593?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461003281962%2CVSRPtargetId%3A141523593%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 18 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

INSPETOR DE RECEBIMENTO Multinacional localizada na região metropolitana de Curitiba contrata: Garantir a 
qualidade de peças compradas para o processo produtivo, realizar análises, apoiar as áreas operacionais na 
resolução de problemas, apoiar a área de Qualidade na análise, condução e controle de não-conformidades, 
controlar performance de fornecedores. Principais Atividades Administrar quantidade de componentes com 
problemas de qualidade Analisar, encaminhar e dispor componentes não-conformes Realizar análises de 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/124702449?trk=job_view_browse_map_backfill
https://www.linkedin.com/jobs2/view/141523593?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A359564301461003281962%2CVSRPtargetId%3A141523593%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/jobs2/view/141523593?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A359564301461003281962%2CVSRPtargetId%3A141523593%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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componentes e materiais, de acordo com especificações, e registrar resultados, Acompanhar a efetividade de 
ações de fornecedores localmente Administrar e controlar os trabalhos de empresas contratadas para 
atividades de contenção (seleção e retrabalho); Emitir relatórios e indicadores de desempenho da qualidade de 
fornecedores Promover a melhoria contínua e redução de custos dos processos através de projetos de melhoria 
contínua; Agir de acordo com as políticas de meio ambiente, saúde, segurança, qualidade e energia. Conduzir 
projetos de resolução de problemas de fornecedores Requisitos: Técnico completo em Mecânica, Eletrônica ou 
Mecatrônica, Desejável experiência de no mínimo dois anos em Inspeção e Recebimento, Metrologia, processos 
produtivos e/ou Controle de Qualidade Desejável Inglês Técnico REMUNERAÇÃO: Compatível com o mercado 
BENEFÍCIOS: Assistência Médica Assistência Odontológica Restaurante na empresa Transporte Fretado Vale 
Alimentação PLR Cadastrar CV em vagas.com.br/v1335280 Vaga adicionada em 18 /04/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE CONTROLE DA QUALIDADE Prodiet Nutrição Clínica contrata: Objetivo do Cargo: assegurar a 
qualidade dos produtos através de análises microbiológicas e físico-químicas Superior completo nas áreas de 
Farmácia, Biologia, Química, Engenharia de Alimentos. Vicência em controle da qualidade de alimentos, 
medicamentos ou cosméticos; Experiência em controle de qualidade físico-químico e microbiológico; Vivência 
em desenvolvimento de métodos de análise; Conhecimento em informática como usuário (Pacote Office) Para 
atuar em Curitiba/ CIC Enviar cv para jsantos@prodiet.com.br Vaga adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE QUALIDADE – TEMPORÁRIO p/ Hospital Marcelino Champagnat ( pode ser PCD) Vaga temporária 
p/ Curitiba/PR das 8h as 17h48 Descrição do cargo: Promover educação continuada ddos conceitos e 
ferramentas de gestão de qualidade. Realizar auditorias internas dos processos assistenciais e administrativos 
Padronizar e controlar documentos. Acompanhar reltórios de não conformidades e melhorias no processos. 
Auxiliar na padronização e validação da coleta de dados para geração de indicadores. Requisitos: Ensino 
Superior completo. Vivência na área hospitalar. Enviar CV p/ claudia@paloski@grupomarista.org.br Vaga 
adicionada em 11 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

INSPETOR DE QUALIDADE – 25213 ESCOLARIDADE: Ensino médio completo. REQUISITOS: Curso de qualidade. 
Necessário experiência. Realizará inspeção de peças, dará suporte a linha de produção entre outras atividades 
pertinentes a função. BAIRRO: Costeira em São José dos Pinhais. Salário R$1.355,00. BENEFÍCIOS: Vale 
transporte, assistência médica e odontológica, alimentação no local, vale alimentação, seguro de vida, 
convênio farmácia e PPR. HORÁRIO: Disponibilidade para trabalhar em turnos Efetivo Enviar CV p/ 
vagas.sjp@rhcenter.com.br Vaga adicionada em 11 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

ALIMENTAÇÃO/ GASTRONOMIA 

   

ÁREA DE SAÚDE 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO / TEMPORÁRIO- 25267 ESCOLARIDADE: Técnico em Enfermagem do 
Trabalho; REQUISITOS: Experiência com rotinas ambulatoriais; Urgência e emergência; Socorrista e 
conhecimento em informática. BENEFÍCIOS: Vale Transporte, Alimentação no Local, Enviar CV p/ 
vagas.arau@rhcenter.com.br Vaga adicionada em  22 /04/2016 

 

FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EM PRODUTO: Fisio-especialista em Vendas de Produtos é responsável por dar 
suporte à equipe de vendas dos produtos da linha de suporte a vida (monitores, cardioversores, DEA, ECG) e da 
linha de diagnóstico por imagem (ultrassom) nas contas estratégicas dos estados do Paraná e Santa Catarina. O 
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profissional deverá mostrar o diferencial das soluções dos produtos das marcas ofertadas pela empresa, realizar 
análise de descritivos, qualificar oportunidades, responder as dúvidas técnicas, desenvolver relacionamento 
com os decisores administrativos, clínicos e técnicos. Realizar cotações, precificação e propostas Ser 
responsável pelo forecast de vendas Realizar analises de mercado, concorrentes e clientes Desenvolver 
relacionamento com os especificadores administrativos, técnicos e clínicos Reportar todas as informações de 
sua região dentro dos sistemas de CRM Expertise no produto / do mercado e gerenciamento de oportunidades 
Manter conhecimento detalhado e atualizado sobre os produtos. Capacidade para apresentar e discutir a 
tecnologia e os benefícios clínicos em termos relevantes para o cliente. Manter conhecimento atualizado sobre 
o mercado e a concorrência em relação a seus produtos/soluções/serviços. Atualizar continuamente o 
conhecimento dos clientes sobre as mudanças e as dificuldades relacionadas a questões clínicas e/ou 
operacionais Criar configurações e propostas para os produtos que atendam efetivamente as necessidades dos 
clientes. Atualizar as oportunidades na ferramenta de vendas (CRM) – gestão de oportunidade e funil de vendas 
Diferenciar soluções de produtos designados durante os vários estágios do processo de venda. Representar a 
empresa em conferencias médicas relevantes e exposições técnicas para promoção do produtos/soluções e da 
empresa. Características da vaga: Bacharelado ou Tecnólogo em disciplinas técnicas / engenharia biomédica / 
clínica / Fisioterapia respiratória Desejável experiência prévia com profissionais da saúde em hospitais, 
especialmente em áreas de tratamento intensivo, salas cirúrgicas e engenharia clínica. Preferencia em 
profissional com experiência em fisioterapia respiratória. Excelente habilidade de desenvolver e construir um 
relacionamento mútuo em todos os níveis dentro da empresa. Excelente habilidade de comunicação verbal e 
escrita no idioma local, assim como domínio básico do inglês Sólida habilidade para apresentações e excelente 
capacidade para sintetizar e explicar assuntos complexos Disponibilidade para viagens. Carteira de habitação 
válida. Entrar em contato com Gilmara/Juan. Enviar CV com pretensão salarial para juan@jdmed.com.br. 
Cadastrar CV no site www.jdmed.com.br. Ir na Rua Barão de Santo Angelo, 143. Vaga adicionada em 15 
/04/2016 

 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: com experiência -CRO ativo Organizar e executar atividades de higiene bucal. 
Auxiliar e instrumentar o dentista nas intervenções clínicas. Manipular materiais de uso odontológico, Horário 
da combinar Salario R$1101,00 benefícios VT + VA (R$ 330,00 sem desconto em folha) +Seguro de Vida, após 90 
dias Plano de Saúde + Cartão farmácia.. Entrar em contato com Grupo Zaitter. Enviar CV para 
dho@propagar.com. Vaga adicionada em 13/04/2016 

 

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 

 

MÉDICO DO TRABALHO Regime CLT Horário: segunda a sexta (4 horas ) Período da manhã CRM ativo – 
obrigatório Especialização comprovada em Medicina do Trabalho Experiência em Saúde Ocupacional Local de 
Trabalho: Cavo João Bettega – 5480 – CIC – Curitiba/Pr 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: Enviar CV p/ Taiana.soares@cavo.com.br Vaga adicionada 
em 18 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM CENTRO OBSTÉTRICO HNSG Hospital Nossa Senhora das Graças Responsável por 
auxiliar processos dos setores, coordenar plantão, realizar atendimentos emergenciais e demais rotinas com 
qualidade e pró-atividade.Atuando no setor obstétrico. Não é necessário experiência como técnico de 
enfermagem. Beneficios: A Combinar; Formação Acadêmica: Ensino Técnico em enfemagem completo 
Experiência: E interesse em trabalhar em CO. Salário: A combinar Cargo: Técnico em enfermagem Empresa: 
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS Hospital. Ramo: Saúde/ Hospitalar Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/141496243?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430

http://www.meunovotrabalho.com.br/
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1461003457009%2CVSRPtargetId%3A141496243%2CVSRPcmpt%3Aprimary  Vaga adicionada em 18 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

QUÍMICO OU FARMACÊUTICO (Analista de Assuntos Regulatórios Responsável Técnico) Requisitos: Formação 
completa em Química ou Farmácia; Possuir CRF ou CRQ ativo; Experiência em assuntos regulatórios; Bons 
conhecimentos em MS Office (Word, Excel); Conhecimento em área de cosméticos será um diferencial. 
Atividades: Atualizar as certidões pertinentes aos processos em análise na Anvisa; Controlar o protocolo de 
documentos nos órgãos sanitários e regulatórios competentes, a fim de manter ações legais da empresa e 
produto; Elaborar e/ou atualizar Instruções de Trabalho (IT). Manter atualizado o sistema de gestão da 
qualidade, procedimentos, manuais além de programar e realizar auditorias internas; Atuar na área de controle 
de qualidade de produtos e embalagens cosméticas; Providenciar documentos de registro de produtos para 
importação e exportação; Acompanhar inspeções de Órgãos regulatórios, como Vigilância Sanitária, Anvisa e 
Bombeiros; Manter atualizadas as pastas de documentos exigidos por estes órgãos, como: Certidões das 
empresas e terceiristas, exames admissionais e periódicos dos colaboradores, limpeza de caixa d’agua, 
dedetização e validação dos extintores; Acompanhamento dos processos de qualidade no Centro de 
Distribuição, desde a liberação de produto, controle de retém, medição de temperatura e demais 
procedimentos internos; Revisão de artes e dizeres de rotulagem, conforme registros na Anvisa, para a área de 
comunicação; Responsável pelo acompanhamento e direcionamento das atividades do estagiário da área; 
Responsável Técnico perante o Conselho de Classe e Vigilância Sanitária. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ 
rose@grh.com.br Vaga adicionada em 15 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

  

AUXILIAR DE ENFERMAGEM Horário: Escala 12 x 36. Diurno. Benefícios: Vale transporte + refeição no local + 
Salário de acordo com a função. Enviar CV p/ oportunidadenova16@gmail.com Vaga adicionada em 13 /04/2016 
No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

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 ou 
taiana.soares@cavo.com.br Vaga adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ENFERMEIRO DO TRABALHO Berry Plastics Corporation Curitiba e Região, Descrição da vaga Respondendo ao 
Gerente de Segurança do Trabalho, será responsável por cumprir o calendário anual do programa de saúde 
ocupacional, assim como, elaborar o plano de vacinação. Também será de sua responsabilidade prestar 
assistência aos colaboradores, com consulta de enfermagem, solicitação e agendamento de exames e avaliar 
sua evolução clinica. Prestar primeiros socorros, atendimentos de urgência e emergência no local de trabalho e 
prestar serviços de prevenção a integridade física e mental dos colaboradores. Competências e experiência 
desejadas Experiencia como Enferemeiro do Trabalho. Formação em Enfermagem Cadastrar CV em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117615739?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 06 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

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 
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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 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 

 

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 

 

JURÍDICO 

ADVOGADO: com experiência na área de Direito Desportivo do Trabalho – Salário a Combinar. Entrar em 
contato com rh. Enviar CV para financeiro@cbmadvogados.adv.br. Vaga adicionada em 08/04/2016 

 

EDUCAÇÃO/SERVIÇO SOCIAL 
INSTRUTOR DE LINGUA INGLESA 2: Ministrar aulas de acordo com a programação de turmas e alunos definidos 
pela escola no início do semestre letivo. Promover o aprendizado e capacitação dos alunos na língua para a 
qual o aluno esta matriculado. Receber, corrigir e devolver atividades preparadas pelos alunos na aula 
subsequente a entrega do mesmo, comentando pontos falhos e esclarecendo duvidas registrar, controlar e 
cobrar atividades pendentes por aluno. Participar de treinamentos e reuniões mensais, semanais ou 
extraordinárias obrigatórios de acordo com programação definida pela escola. Avaliar alunos conforme 
parâmentros e escala de notas pré-estabelecidos encaminhar casos especiais para coordenação pedagógica. 
Registrar frequência de seus alunos. Encaminhar alunos para reposição das aulas as quais faltaram. Encaminhar 
os alunos com dificuldade para aulas de reforço. Superior Completo em Letras, residir nas proximidades de São 
Jose dos Pinhais, Salario R$ 1500,00 a R$ 2500,00. VT, VR, Curso de Idiomas, horario de trabalho, Seg a Sex 
13:00 as 21:00, sab 08:00 as 16:00. Entrar em contato com Talita. Enviar CV com pretensão salarial para 
vagassjp@outlook.com. Vaga adicionada em 07/04/2016 

 

TÉCNICO (A) DE ENSINO – PL Fiep Federação das Indústrias do Estado do Paraná Curitiba, BR Descrição da vaga 
Requisitos A combinar Local de trabalho: Curitiba. Atividades Principais Rotinas Administrativas e Técnicas em 

http://www.meunovotrabalho.com.br/


 INFORMATIVO DE VAGAS DE EMPREGO 

 22-29/04/2016  
Atualizado: 24 /04/2016                            contato@meunovotrabalho.com.br  
 

 Todas informações das vagas aqui divulgadas são de responsabilidade de empresa que divulga 55 

cursos de TICs (tecnologia da informação e comunicação). Ministrar conteúdos técnicos em cursos de 
graduação, aperfeiçoamento, qualificação, cursos técnicos, aprendizagem, gerenciar projetos em TICs e 
Educação. Coordenar cursos e produtos em educação na área de TICs, atuar em treinamentos da olimpíada do 
conhecimento. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/141600155?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461003069163%2CVSRPtargetId%3A141600155%2CVSRPcmpt%3Aprimary  Vaga adicionada em 18 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EDUCAÇÃO AMBIENTAL), Curitiba – PR Grupo Boticário Curitiba, BR 
descrição da vaga Empresa Contratante Dados da Vaga de Emprego ANALISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA II 
(V1074232) Requisitos/Perfil Desejado Formação Superior em cursos da área de Humanas, preferencialmente 
Pedagogia. Pós-Graduação voltada à cultura e educação, mestrado em educação será considerado diferencial. 
Vivência com elaboração de conteúdo voltado à Educação Ambiental. – Vivência na gestão de projetos e 
desenvolvimento de métricas de mensuração voltada à cultura e educação. – Inglês avançado. – Conhecimentos 
avançados em Excel e Powerpoint. Atribuições e Responsabilidades Elaborar e executar projetos de alta 
complexidade voltados a cultura e educação. – Contribuir na gestão de projetos voltados a educação e cultura, 
através do controle de contratos, convênios e parcerias firmadas com terceiros. – Garantir que os projetos 
estejam alinhados com a visão estratégica do Instituto, disseminação de educação e cultura para a sociedade. 
Desenvolver métricas de mensuração de resultados voltados à educação e cultura. – Planejar e monitorar o 
orçamento das ações previstas. – Subsidiar a Coordenação na melhoria de processos existentes e propor novos 
processos. – Propor ferramentas e metodologias aplicáveis na educação para adultos, bem como, os 
instrumentos qualitativos e quantitativos para efetiva mensuração de resultados e impactos. 

Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/141499646?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461003355089%2CVSRPtargetId%3A141499646%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 18 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

PROFESSOR (A) DE ENSINO MÉDIO Colégio Sesi Internacional Fiep Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
Curitiba, BR Descrição da vaga Atividades Principais Ministrar aula de Inglês, Afterschool workshop assim como 
eventuais disciplinas eletivas em inglês para alunos do ensino médio do Colégio SESI Internacional. Organizar os 
objetivos e conteúdo de maneira coerente com o currículo, o desenvolvimento dos estudantes e seu nível de 
aprendizagem. Utilizar métodos e procedimentos que promovem o desenvolvimento do pensamento autônomo. 
Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/141600086?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461003135387%2CVSRPtargetId%3A141600086%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 18 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSESSOR EDUCACIONAL Grupo Marista Curitiba e Região, Descrição da vaga Conduzir os aspectos pedagógicos 
dos segmentos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio junto à equipe de coordenadores e professores da Rede 
de Colégios, desenvolvendo e implementando o planejamento curricular e com a finalidade da eficiência e 
eficácia no processo ensino-aprendizagem; Contribuir na elaboração do Planejamento Estratégico, nos 
diferentes fóruns propostos pelas Áreas, Acompanhar a implantação dos processos pedagógicos e projetos 
educacionais da Rede de Colégios; Trabalhar na formação pedagógica dos Diretores Educacionais, Coord. 
Psicopedagógicos e Professores considerando as diretrizes de qualidade educacional da Rede; Estudar e propor 
recursos didáticos adequados a Proposta Pedagógica; Atuar na produção de conhecimentos, registro de 
atividades desenvolvidas e escrita de documentos educacionais e pedagógicos de referência; Gerenciar a 
implantação do sistema educacional. Competências e experiência desejadas Graduação completa em cursos de 
Licenciaturas ou áreas afins; Desejável Mestrado em Educação; Desejável experiência com gestão educacional e 
liderança; Experiência com gestão de projetos. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117658289?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 04 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/117658289?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jobs
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117658289?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jobs
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COORDENADOR EDUCACIONAL Grupo Marista Curitiba e Região, Descrição da vaga Para trabalhar no Colégio 
Marista de Brasília / DF Maristão Coordenar o processo pedagógico da equipe de professores, em consonância 
com os documentos e encaminhamentos Institucionais; Conduzir os projetos pedagógicos junto à equipe de 
professores; Coordenar e orientar as atividades dos Assistentes Psicopedagógicos e Coordenadores de área; 
Analisar atividades e instrumentos avaliativos elaborados pela equipe educacional; Orientar e acompanhar a 
realização dos planos de ensino; Desenvolver junto aos professores instrumentos de sistematização, avaliação e 
registro de observação para regulação das aprendizagens dos estudantes; Coordenar a organização de aspectos 
relativos ao tempo e aos ambientes de aprendizagem; Coordenar a escolha e a elaboração de lista de materiais 
didáticos a serem adotados, em consonância com os princípios da proposta pedagógica; Coordenar os conselhos 
de classe para acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes; Assessorar a Direção Educacional na 
condução de avaliações institucionais; Buscar melhorias e/ou inovações metodológicas e tecnológicas para que 
sejam aprimoradas e atualizadas as mediações do processo de ensino-aprendizagem; Avaliar o desempenho 
profissional dos colaboradores vinculados diretamente à Coordenação Pedagógica; Demais atividades 
pertinentes à função. Competências e experiência desejadas Experiencia com gestão de pessoas e 
conhecimento em gestão de projetos. Graduação em Pedagogia ou áreas afins; Desejável especialização na 
área educacional Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117658287?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 04 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

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 
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 

VAGAS PARA PCD'S  80520370 : 10 Vagas   Estamos contratando pessoas com deficiencia para compor nosso 
quadro. Temos oportunidades no centro de Curitiba, destinadas a cobrança e limpeza. Para se candidatar é 
preciso estar cursando ou ter concluido o Ensino Médio ou Superior. Não há necessidade de experiencia para 
cargos operacionais e para cargos de liderança/ estratégicos será feita analise curricular. Entrar em contato 
com Alessandra. Enviar CV para alessandra.polidoro@bellinatiperez.com.br ou 
euclides.sora@bellinatiperez.com.br. Comparecer no endereço: AV. Marechal Floriano Peixoto, 306, 14º andar.  
Vaga adicionada em 22/04/2016 

 

RECEPCIONISTA PCD ( PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) em Curitiba – PR Atendimento telefônico e repassar 
ligações Anotar recados Recepção de clientes na loja e encaminhamento destes para o setor responsável Carga-
horária:Segunda a Sexta Salário:R$ 1.183,00 Benefícios:Vale transporte Vale refeição Assistência médica 
Unimed PPR Requisitos Escolaridade mínima: Médio  Concluído Obrigatório Experiências e qualificações: 
Experiência na função Cadastrar CV em http://keeper.selecty.com.br Vaga adicionada em 06 /04/2016 No e-
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/117658287?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jobs
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117658287?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jobs
mailto:cibele.camposcardoso@gmail.com
http://keeper.selecty.com.br/
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TRANSPORTADORAS  
 MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO empresa paranaense, do ramo de transporte de passageiros e cargas 
fracionadas seleciona: Necessário ter experiência como motorista de ônibus rodoviário ou de carreta. CNH D ou 
E, e curso de transporte coletivo de passageiros. Ira transportar passageiros para os destinos de Guarapuava, 
Irati e Prudentópolis. Trabalhará em escala branca, média 06x01. A empresa oferece treinamento, 
remuneração e benefícios. Necessário residir em Curitiba/PR. Enviar CV p/ rh@jaraujo.com.br Vaga adicionada 
em 07 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MOTORISTA ENTREGADOR: ensino fundamental completo; para trabalhar com entregas de produtos em 
curitiba e região metropolitana. com habilitação para carteira d ou e com curso do moop e direção defensiva 
responsável ágil dinâmico experiência na função conhecimento das vias de curitiba e região metropolitana 
salário: 1500,00 por mês benefícios: plano de saude, plano odontológico, seguro de vida, vt, vr: 350,00 horário 
de trabalho: 2ª A 6ª FEIRA DAS 08:00 ÀS 18:00 . Enviar CV p/ r.h@gammadistribuidora.com.br Vaga adicionada 
em 07 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

DIVERSOS/SERVIÇOS GERAIS 
EMPREGADA DOMÉSTICA Para trabalhar em casa de família localizada no centro de Curitiba/PR no horário das 
11:30 ás 21:00 hs de segunda a sexta-feira, irá realizar as atividades de limpeza em geral.  Necessário 
apresentar referências profissionais. Enviar CV para vagas.pr2014@hotmail.com ou entrar em contato via fone 
(41) 2169-4177 falar com Cleverson (Ligar somente em horário comercial). Vaga adicionada em 22/04/2016 

  

OLHEIRO 25287: Não é necessário experiência. Buscar novos talentos e potenciais conforme orientação da 
empresa. Enviar CV para vagas.arau@rhcenter.com.br. Cadastrar CV no site www.rhcenter.com.br. Vaga 
adicionada em 12/04/2016 

 

PESQUISADOR – Curitiba Atividades: Multinacional no ramo de Pesquisas de Mercado. Atuará com pesquisas 
externas em estabelecimentos comerciais pré-definidos para a coleta de dados através de equipamento palm-
top (Supermercados, Armazéns, Bares, Farmácias e etc.) Salário: R$ 1294,80 Benefícios: Assistência Médica, 
Assistência Odontológica, PLR atrelado as metas individuais e lucro da empresa, Vale-transporte, Vale-refeição 
(R$ 19,00), Seguro de Vida. Despesas de Viagem: Jantar e Almoço (R$ 54,00), Hospedagem (R$ 75,00), 
Lavanderia (R$ 30,00). Local: Curitiba / PR Requisitos profissionais: Ensino Médio Completo (documento 
comprobatório de conclusão). Necessário disponibilidade TOTAL para viagens (média 15 dias fora no mês) e 
CNH B. Enviar CV p/ recrutamento@prismarh-pr.com.br Vaga adicionada em 06 /04/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

OPERACIONAL 
PINTOR MEIO OFICIAL: Vivencia 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 11/04/2016 

 

ENCARREGADO DE FABRICAÇÃO / SOLDA Ensino médio completo, de preferência formação superior. 
Experiência com fabricação de estruturas metálicas. Experiência em todos os processos de solda. Indispensável 
estabilidade em empregos anteriores indústria metalúrgica  Leitura e interpretação de desenhos. Irá liderar 
equipe de trabalhando, garantido a qualidade, produtividade e segurança no trabalho. Enviar CV p/ 
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cv@a1.ind.br, Vaga adicionada em 20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

OPERADOR DE PRODUÇÃO/EMPILHADEIRA Indústria Química localizada em Araucária contrata profissionais 
com experiência em Operação de Empilhadeiras para atuar na expedição e/ou na produção. Atividades: Operar 
empilhadeira para receber, conferir, manusear, acondicionar e identificar os insumos. Carregar caminhões. 
Remuneração Inicial de 1.200 + 30%= R$ 1.600,00 Benefícios: Participação de Resultados + Alimentação no local 
+ Vale Alimentação (R$300)+ Vale Transporte + Plano de Saúde e Plano Odontológico. Enviar CV p/  
araucaria.vaga@gmail.com  Vaga adicionada em 20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

 OPERADOR DE PRODUÇÃO FORMOL/RESINAS Indústria Química localizada em Araucária contrata Operadores 
para a produção com curso Técnico em Química (ou cursando). Experiência com RESINAS, FORMOL, operação de 
REATORES, CALDEIRAS, PLANTAS DE FORMOL, bem como UTILIDADES será um diferencial. Faixa de 
Remuneração 2.800,00 + Participação de Resultados + Alimentação no local + Vale Alimentação (R$300) + Vale 
Transporte + Plano de Saúde e Plano Odontológico. Enviar CV p/  araucaria.vaga@gmail.com  Vaga adicionada 
em 20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

VIDRACEIRO I  Cortar, riscar moldes, lapidar e limpar os vidros conforme requisição; Encaixilhar/colar/vedar e 
limpar os vidros (na produção ou nas obras); Realizar manutenção preventiva das ferramentas e máquinas: 
lubrificação, troca de lixas e rebolos, etc.; Operar pontes rolantes; Operar lapidadoras de vidro; Operar 
máquina corte de vidros; Armazenar os vidros processados nos cavaletes; Salário: R$ 1.600,00 + VR +VT Local 
de Trabalho: Araucária Horário: das 08:00 às 18:00 com 1:00 de intervalo Requisitos: Experiência de no mínimo 
1 ano como Vidraceiro. Enviar CV p/  – rh@alubauen.com.br Vaga adicionada em 18 /04/2016 No e-mail e na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO Ensino médio completo. Horário: 13:00hs as 22:00hs De segunda a sexta-feira, 
Sábado 07:00hs as 16:00hs, por escala. SALÁRIO : R$1.160,00 + Vale refeição + Vale transporte. Bairro São Braz. 
Enviar CV p/  utprh@hotmail.com Vaga adicionada em 18 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE SUPERMERCADO Encarregado de Hortifrúti Super Muffato Curitiba, BR Descrição da vaga 
Requisitos A combinar Curitiba Descrição Encarregado de Hortifrúti Atuará na gestão do setor de hortifrúti, 
realizar atendimento ao cliente, gerenciamento de equipe de funcionários e acompanhamento das tarefas e 
demais atividades. Beneficios Formação Acadêmica: Ensino Médio completo. Experiência: Desejável experiência 
em supermercado e varejo. Salário: A combinar Cargo: Empresa: SUPER MUFFATO Supermercado. Ramo: 
Comércio – Outros Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/140809911?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1460724891841%2CVSRPtargetId%3A140809911%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 15 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

OPERADOR DE MONITORAMENTO 25301 Salário a combinar Araucária/PR Atribuições: Irá atuar com o 
monitoramento de softwares de segurança, atendimento a clientes e rotinas administrativas. Escala 12x36 das 
7:00 às 19:00. Benefícios: Vale transporte, vale alimentação, assistência odontológica, seguro de vida e 
adicional por assiduidade. Requisitos: Ensino Médio Completo Não é necessário experiência na área, porém o 
candidato deve ter disponibilidade de horários, inclusive no contra-turno. Disponibilidade de Trabalho: Manhã 
Tarde Sábado Domingo Cadastrar CV em www.rhcenter.com.br Vaga adicionada em 15 /04/2016 No e-mail e 
na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
http://www.meunovotrabalho.com.br/
http://www.rhcenter.com.br/


 INFORMATIVO DE VAGAS DE EMPREGO 

 22-29/04/2016  
Atualizado: 24 /04/2016                            contato@meunovotrabalho.com.br  
 

 Todas informações das vagas aqui divulgadas são de responsabilidade de empresa que divulga 59 

ESTÁGIOS  

ESTAGIO LOGISTICA: lançamento de notas e baixas em sistema , programação de carga, suporte a gestão da 

área, emissão de relatórios gerencias . estar cursando administração de empresas, logística ou áreas a fins . 

excel avançado. bolsa auxilio de r$ 900,00 + vt + vr r$ 14,54 ao dia. horário das 08:00 as 15:00. possibilidade de 

efetivação. Ligar para (41) 3208-4800. Enviar CV para recrutamentoind2016@gmail.com. Comparecer no 

endereço: LAMENHA GRANDE / ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR. - Vaga adicionada em 22/04/2016 

 

ESTÁGIO DE RH – 25103 (São José dos Pinhais/PR) ESCOLARIDADE: Cursando Administração ou RH (presencial 
e a partir do 3º período). REQUISITOS: Não é preciso experiência, apenas conhecimentos do Pacote Office e 
fácil acesso até a região de São José dos Pinhais. Irá atuar com arquivo de documentos, autorização de 
pagamentos e assistência em endomarketing. BENEFÍCIOS: Transporte Fretado, Vale Alimentação e Plano de 
Saúde. HORÁRIO: Segunda a Sexta das 8:00 às 14:40.  Enviar CV p/   vagas.sjp@rhcenter.com.br- Vaga 
adicionada em 22/04/2016 

 

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 22/04/2016 

 

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 22/04/2016 

 

ESTÁGIO NA ÁREA COMERCIAL Atividades: Auxiliar o vendedores, arquivar documentos, organizar a 

documentação do setor, manter planilhas atualizadas, auxiliar o cliente em caso de dúvidas. Desejável 

espanhol. Cursando: Administração de empresas, Comércio Exterior Bolsa Auxílio – 800,00 Vale Refeição Vale 

transporte Seguro de Vida Enviar cv para patricia.cequinel@hotmail.com Vaga adicionada em  22 /04/2016 No 

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

 

ESTÁGIO NA ÁREA COMERCIAL  Atividades: Auxiliar o vendedores, arquivar documentos, organizar a 
documentação do setor, manter planilhas atualizadas, auxiliar o cliente em caso de dúvidas. Desejável 
espanhol. Cursando: Administração de empresas, Comércio Exterior Bolsa Auxílio – 800,00 Vale Refeição Vale 
transporte Seguro de Vida   Enviar cv para patricia.cequinel@hotmail.com  Vaga adicionada em  22 /04/2016 
No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

 ESTAGIÁRIO DE PLANEJAMENTO  Cursando Engenharia ou Administração.  Irá auxiliar no setor de projetos, 

com gerenciamento, planejamento e controle de produção;  Necessário domínio do pacote Office;  Desejável 

experiência em gestão de projetos ou PCP;  Desejável conhecimento em MS Project; Enviar CV p/   

cv@a1.ind.br   Vaga adicionada em  22 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no sit 

ewww.meunovotrabalho.com.br 
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ESTAGIÁRIO DE TÉCNICO EM MECÂNICA  Cursando Técnico em Mecânica  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  22 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no sit ewww.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTÁGIO EM ENGENHARIA QUÍMICA / PROCESSOS  Cursando Engenharia Química.   Irá trabalhar com projetos 

na área de engenharia de processos.  Elaborar documentos de engenharia, auxiliando na gestão das 

informações dentro de um projeto e  trabalhando na interface com as demais áreas (eng. mecânica, elétrica, 

civil e instrumentação)  Realização de balanço de massa e energia;  Elaboração de memoriais de cálculo;  

Elaboração de fluxograma, lista de linhas, lista de válvulas manuais, folha de dados de equipamentos.  

Estimativas de investimentos;  Necessário Inglês avançado;  Experiência em AutoCAD;  Noções de Simuladores 

de Processos; Enviar CV p/   cv@a1.ind.br   Vaga adicionada em  22 /04/2016 No e-mail e na entrevista, 

Informe que viu a vaga no sit ewww.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTAGIÁRIO  Volvo Group Descrição da vaga The Volvo Trucks brand has been built up over decades and enjoys 
a solid position worldwide. It is one of the world’s best known and respected brands within the commercial 
vehicle industry. It is associated with the core values quality, safety and environmental care. Position 
Description O estagiário atuará na área de Sales Engineering e será responsável pelas atividades descritas 
abaixo. Principais responsabilidades: Suporte ao projeto Growth Plan; Suporte para definição técnica e cotação 
de soluções de transporte; Acompanhamento aos processos pedido e fabricação de veículos e implementos; 
Suporte para manutenção, desenvolvimento e melhoria dos sistemas de controle e gerenciamento de cotações; 
Suporte a criação de material técnico sobre oferta de produtos. Requisitos necessários: MS Office intermediário 
(Word, Excel, PowerPoint); Disponibilidade para estágio de 30 horas semanais (8h às 15h ou 10h às 17h); 
Habilidades necessárias: comunicação, relacionamento interpessoal, iniciativa e proatividade; Inglês fluente e 
espanhol desejável; Formação: Cursando a partir do 2º ano do curso superior de Engenharia Mecânica. Last 
application date 05-May-2016 Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/124754273?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461182293772%2CVSRPtargetId%3A124754273%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 20 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

ESTAGIÁRIO(A) ADMINISTRAÇÃO Bematech S/A Curitiba, BR Descrição da vaga Principais atividades  Auxiliar 
nas análises projeto, realizando mapeamento de demandas e necessidades. Auxiliar os Analistas na elaboração 
das listas de precificação de produtos. Prestar um suporte à equipe comercial em assuntos referentes à preços 
e suas tributações. Habilidades esperadas  Cursando superior em Administração, Economia e área correlatas. 
Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/142412812?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461182759052%2CVSRPtargetId%3A142412812%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 20 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

ESTAGIÁRIO   Volvo Group Brasil -Paraná –Curitiba Descrição do cargo  O Volvo Student Experience abre 4 vagas 
para o Banco Volvo. Os estagiários serão responsáveis por atuar nas áreas descritas abaixo e farão job rotation 
entre 2 equipes do Banco para o desenvolvimento profissional. Principais responsabilidades:  O estagiário 
atuará em uma das áreas do banco: finanças, operações, crédito ou consórcio, e após um ano em uma das 
áreas, fará o job rotation; Será responsável pelo suporte nas áreas, atuará com melhoria nos processos, 
operacionalização das atividades; Participará de projetos e iniciativas específicas das áreas e será responsável 
por sugerir melhorias; Atividades específicas das áreas serão:  Crédito: suporte nas atividades de análise de 
propostas de crédito e etc.; Consórcio: apoio nas atividades de acompanhamento de carteira, gestão do 
processo de consórcio e etc.; Operações: apoio nas atividades de contratos novos e renegociações, 
acompanhamento de carteira e etc. Finanças: apoio nas atividades de análise financeira, balanço e resultados, 
apresentações financeiras e etc. Requisitos necessários:  Inglês avançado; MS Office intermediário (Excel, 
Word, PowerPoint); Habilidades necessárias: trabalho em equipe, iniciativa, comunicação e proatividade; 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/142412812?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A359564301461182759052%2CVSRPtargetId%3A142412812%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/jobs2/view/142412812?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A359564301461182759052%2CVSRPtargetId%3A142412812%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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Interesse em atuar em carreira bancária. Formação:  Cursando a partir do 3º período nos cursos de 
Administração, Contábeis, Economia ou Engenharias. Data limite da publicação  05/Maio-2016 Candidatar-se 
em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/124752698?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461182374285%2CVSRPtargetId%3A124752698%2CVSRPcmpt%3Aprimary  Vaga adicionada em 20 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

ESTAGIO RADIOLOGIA: para clinica odontológica inicio imediato. Entrar em contato com ODONTO BRASIL. 
Enviar CV para dho@propagar.com. Vaga adicionada em 13/04/2016 

 

ESTÁGIO EM ENGENHARIA QUÍMICA / PROCESSOS Cursando Engenharia Química.  Irá trabalhar com projetos na 

área de engenharia de processos. Elaborar documentos de engenharia, auxiliando na gestão das informações 

dentro de um projeto e trabalhando na interface com as demais áreas (eng. mecânica, elétrica, civil e 

instrumentação) Realização de balanço de massa e energia; Elaboração de memoriais de cálculo; Elaboração de 

fluxograma, lista de linhas, lista de válvulas manuais, folha de dados de equipamentos. Estimativas de 

investimentos; Necessário Inglês avançado; Experiência em AutoCAD; Noções de Simuladores de Processos; 

Enviar CV p/ cv@a1.ind.br,  Vaga adicionada em 20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 

vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTAGIÁRIO DE TÉCNICO EM MECÂNICA Cursando Técnico em Mecânica 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 

20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTAGIÁRIO DE PLANEJAMENTO Cursando Engenharia ou Administração. Irá auxiliar no setor de projetos, com 
gerenciamento, planejamento e controle de produção; Necessário domínio do pacote Office; Desejável 
experiência em gestão de projetos ou PCP; Desejável conhecimento em MS Project; Enviar CV p/ cv@a1.ind.br, 
Vaga adicionada em 20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTÁGIO FISCAL: Superior cursando Ciências Contábeis. Desejável experiência na área fiscal. Horário diurno, 
vaga para atuar em Araucária. Entrar em contato com Cinthia. Enviar CV para 
relacionamento.ctba02@rhcenter.com.br. Vaga adicionada em 07/04/2016 

 

ESTAGIO EM RH Indústria localizada em Araucária contrata: Estagiário para atuar no setor de Recursos 
Humanos Superior cursando, Psicologia, Pedagogia, Administração ou Gestão de Recursos Humanos. Horário de 
09:00 às 15:00h de segunda a sexta feira. Atividades: Auxiliar na organização do arquivo da empresa, auxiliar 
nas atividades de atendimento aos funcionários, dar suporte nas atividades de recrutamento e seleção, 
treinamentos internos e demais rotinas do setor de Recursos Humanos. Bolsa Auxilio: 1.000,00 Benefícios: 
Alimentação no local, Auxílio Transporte + Plano de Saúde. Enviar CV p/  araucaria.vaga@gmail.com  Vaga 
adicionada em 20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br  

 

ESTAGIO EM LABORATORIO (SGI) Indústria Química localizada em Araucária contrata estagiário (a) para 
Laboratório de Qualidade, que esteja cursando Técnico ou Superior em Química. Atividades: Auxiliar nas 
atividades do laboratório de Qualidade e nas atividades inerentes ao Sistema de Gestão Integrada. 
Conhecimento na norma ISO 9001 será um diferencial. Carga horária diária de 06 horas a combinar. Bolsa 
Auxilio R$ 800,00 + Vale Transporte, Plano de Saúde e Alimentação no local. Enviar CV p/  
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araucaria.vaga@gmail.com  Vaga adicionada em 20 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br  

 

ESTAGIO DEPTO PESSOAL 80020-090: Escritório contábil: estamos em processo contratação área contábil para 
inicio imediato. candidatos com perfil dinâmico, proativo, com foco no aprendizado, para desenvolvimento 
futura carreira profissional. Entrar em contato com Vera. Enviar CV para vera@guazzelliconsultores.com.br / 
irene@guazzelliconsultores.com.br. Comparecer no endereço: Rua Marechal Deodoro , 497. Vaga adicionada em 
06/04/2016 

 

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 

 

ESTÁGIO – QUALIDADE Apoiar a elaboração, revisão e implementação dos documentos internos, visando manter 
o sistema da qualidade atualizado conforme realidade dos processos; Auxiliar para manter atualizados os 
controles e registro de documentos internos e externos; Auxiliar na organização de eventos internos de 
treinamento relativos a qualidade e meio ambiente; Auxiliar no desenvolvimento de material de apoio para 
treinamentos e divulgação do Sistema da Qualidade: apostilas, cartilhas, cartazes, etc. Ajudar na elaboração 
dos fluxogramas de documentação do sistema de Gestão da Qualidade Auxiliar no acompanhamento de 
auditorias internas e externas do Sistema da Qualidade Auxiliar a implementação de ações corretivas, 
preventivas e rastreabilidade de responsabilidade da equipe de Produção; Auxiliar na compilação e 
consolidação de todos os indicadores dos objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade; Auxiliar o 
acompanhamento junto à Produção, os programas de: manutenção preventiva de máquinas de produção e de 
calibração de equipamentos; Auxiliar no programa para proteger e salvaguardar os registros e documentos da 
empresa relacionados ao Sistema de Gestão; Auxiliar nas inspeções da qualidade na produção. Bolsa auxílio: R$ 
790,00 + VR +VT Local de Trabalho: Araucária Horário: das 08:00 às 15:00 com 1:00 de intervalo. Requisitos: 
Cursar Técnico ou superior em Qualidade Enviar CV p/  rh@alubauen.com.br Vaga adicionada em 18 /04/2016 
No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTÁGIO – TÉCNICO Apoiar na formatação e conferência da documentação técnica necessária para o 
planejamento da produção; de orçamentos de baixa complexidade com acompanhamento de profissionais mais 
experientes; Auxiliar na elaboração de relatórios de baixa complexidade conforme orientação específica; 
Arquivar documentos conforme procedimentos; Bolsa auxílio: R$ 790,00 + VR +VT Local de Trabalho: Araucária 
Horário: das 08:00 às 15:00 com 1:00 de intervalo. Requisitos: Cursar Técnico em mecânica ou afins Enviar CV 
p/ – rh@alubauen.com.br Vaga adicionada em 18 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO Pró-Estágios Curitiba, BR descrição da vaga Descrição Auxiliar no atendimento 
pessoal ao cliente externo, esclarecendo dúvidas e informando sobre andamento do serviço solicitado. Abrir 
protocolo de serviços, emitir 2 via de prestação recibos de quitação do saldo dovedor do imovel, taxas e 
escrituras e custas. efetuar inscrições e atualizações no sistema de cadastro. ATENÇÃO!! Para validar a sua 
candidatura você deve seguir os seguintes passos: 1)Realizar o cadastro no nosso site (www.proestagios.com.br 
); 2) Candidatar-se à vaga desejada; 3) Preencher o currículo completo, com todas as suas informações, como 
contato, experiências e atividades complementares, pois esses dados que serão encaminhados para a empresa. 
Após isso aguarde ser chamado para a entrevista diretamente pela empresa. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/141600017?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A35956430
1461003209434%2CVSRPtargetId%3A141600017%2CVSRPcmpt%3Aprimary Vaga adicionada em 18 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
http://www.meunovotrabalho.com.br/
https://www.linkedin.com/jobs2/view/141600017?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A359564301461003209434%2CVSRPtargetId%3A141600017%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/jobs2/view/141600017?trk=vsrp_jobs_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A359564301461003209434%2CVSRPtargetId%3A141600017%2CVSRPcmpt%3Aprimary


 INFORMATIVO DE VAGAS DE EMPREGO 

 22-29/04/2016  
Atualizado: 24 /04/2016                            contato@meunovotrabalho.com.br  
 

 Todas informações das vagas aqui divulgadas são de responsabilidade de empresa que divulga 63 

ESTÁGIO ADM/FINANCEIRO Realizar conferência e controlar documentos; Organizar os pagamentos diários; 
Encaminhar documentos aos setores pertinentes; Manter os arquivos de documentos atualizados e em boa 
ordem; Realizar tarefas administrativas de suporte, conforme solicitado; Auxiliar no preenchimento de 
planilhas de notas fiscais do controle de obras; Auxiliar na conciliação bancária; Auxiliar no controle de contas 
a receber; Bolsa auxílio: R$ 790,00 + VR +VT Local de Trabalho: Araucária Horário: das 08:00 às 15:00 com 1:00 
de intervalo. Requisitos: Cursar Administração, Gestão Financeira ou Contábeis. Enviar CV p/ – 
rh@alubauen.com.br Vaga adicionada em 07 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no 
site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESTÁGIO INFRAESTRUTURA Cursos: Área de Tecnologia da Informação. Desejável: Suporte primeiro 
nível/básico em infraestrutura (Computadores, Redes e Servidores ); Plataformas Windows, Windows Server e 
Linux. Atividades: atendimento de chamados em primeiro nível; atendimento a colaboradores; Suporte 
hardware; Horário: 08:00 às 15:00 (1hr de almoço) Local: Batel, Curitiba PR Informar disponibilidade de início 
Enviar CV c/ pretensão salarial p/ recrutamento@spro.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 

 

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 
saída). Enviar CV p/ adrianavolacorh@gmaill.com vaga para Ponta Grossa Vaga adicionada em 31 /03/2016 No 
e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

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 

  

PONTA GROSSA e região 

OPERADOR DE SUPORTE TÉCNICO – HELP DESK Ensino medio completo Conhecimento do sistema oeracional 
Linux, Conhecimento em Bando de dados e servido Windows. Resposnável pela configuração de redes e banco 
de dados. Disponibilidade para eventuais horas extras. Atividades de 2ª a 6ª Atuação em Ponta Grossa Enviar CV 
p/ curriculo@bmgestao.com.br Vaga adicionada em 05 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Ensino fundamental completo Executar atividades relacionadas a carga e 
descarga. Suporte para envase de produtos e amarração de Bag’s . Suporte para limpeza e controle de 
materiais do setor. 2ª a 6ª feira – Residir na região de Uvaranas/Ponta Grossa Enviar CV p/ 
curriculo@bmgestao.com.br Vaga adicionada em 05 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a 
vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR DE CALL CENTER Vaga para Ponta Grossa, contratação imediata. Preferencialmente com 
experiência na área. Habilidade em Gestão de Pessoas e processos administrativos. SALÁRIO: Salário + 
COMISSÃO (Ótimas oportunidades de ganhos) Favor indicar no corpo do e-mail, qual das vagas há interesse. 
Enviar CV p/ jean.lara@teleponta.com.br, ou deixar na Rua Ermelino de Leão, 1333, centro. Próximo ao 

mailto:recrutamento@spro.com.br
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Restaurante Popular. 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, 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 

 

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 
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 

 

 

SANTA CATARINA 

AUXILIARES TRAINEE CONTABIL E FISCAL – 6 Vagas. Estar estudando contabilidade a nível técnico ou superior. 
Diferencial para quem tiver alguma experiência. Candidatos (as) com desejo de iniciar profissão nestas áreas 
em escritório de contabilidade. Ter conhecimento em informática e facilidade em aprendizagem. Preencher o 
formulário conforme a função de interesse. Empresa oferece salário inicial de R$ 900,00 mais transporte. P/ 
Joinville/SC. Cadastrar CV em http://rhseller.com.br/diversas/vagas-efetivas/ Vaga adicionada em 18 
/04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

PROJETISTA MECÂNICO – Experiência na função e domínio em solidworks. Função: Desenvolver projetos para 
fabricação de máquinas, ferramentas e equipamentos mecânicos, de acordo com as normas e especificações 
técnicas. Definir etapas dos processos, analisar viabilidade de produtos e montagem e realizar levantamento de 
custos e materiais. Salario a combinar. P/ Joinville/SC. Cadastrar CV em 
http://rhseller.com.br/diversas/vagas-efetivas/ Vaga adicionada em 18 /04/2016 Na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE CONTABIL (Contabilidade) – 5 Vagas – Empresa do ramo contábil contrata profissional com os 
seguintes conhecimentos: 3 anos de experiência na função em escritório de contabilidade, emissão de 
balancetes, experiência em classificação de Documentos, lançamentos, conciliação contábil, diferencial se 
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conhecer sistema QUESTOR. Formado Técnico Contábil ou Faculdade Contábeis (pode ser em andamento). 
Salário de R$ 2.000,00 dependendo do tempo de experiência + VT, VR, Plano de Saúde após 90 dias e Ginastica 
Laboral. P/ Joinville/SC. Cadastrar CV em http://rhseller.com.br/diversas/vagas-efetivas/ Vaga adicionada em 
18 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ASSISTENTE FISCAL – 4 Vagas l – Formação na área contábil. 5 anos de experiência na área, especialmente em 
escritório de contabilidade e preferencialmente conhecer o sistema Questor. FUNÇÕES: Exercer balancetes, 
calcular impostos (PIS, COFINS, ICMS etc.), verificar impostos retidos, classificar a contabilidade, contatar o 
cliente, analisar contas patrimoniais e lançar folhas de pagamento, fechamentos fiscais, executar baixas de 
recebimento, revisar as movimentações bancárias e solucionar pendências, organizar documentações 
referentes à contabilidade da empresa, atuar no lançamento e validação de notas fiscais, análise de 
documentos fiscais, apuração de impostos federais, estaduais e municipais, retenções na fonte, substituição 
tributária e controle de arquivos XML, realizar a classificação e lançamentos contábeis, fazer a análise e 
conciliação de contas, realizar a conferência de relatórios contábeis, atuar com a classificação, conciliação 
contábil de contas patrimoniais e resultados, elaborar o balanço patrimonial, balancetes, demonstração de 
resultados, demonstração de origens, aplicações e depreciações de ativos imobilizados, cuidar dos tributos 
diretos, indiretos, obrigações acessórias federais, estaduais e municipais. Empresa oferece inicial salário de R$ 
2.000,00 + benefícios. P/ Joinville/SC. Cadastrar CV em http://rhseller.com.br/diversas/vagas-efetivas/ Vaga 
adicionada em 18 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR FISCAL (Contabilidade)  Experiência de pelo menos 1 anos na função, preferencialmente em 
escritório contábil. Conhecimento cálculo de impostos federais estaduais e municipais, cálculos impostos 
Simples Nacionais, Lucro Presumido, Lucro real, contribuições, envio obrigações assessórias (DIME, SINTEGRA, 
DCTF, SPED). Conhecimento ICMS-ST, envio guias IRRF, PIS COFINS retidos sobre notas serviços recebidos. 
Conhecimento programa validador SPED. O conhecimento do sistema QUESTOR será um diferencial. Empresa 
oferece salário inicial de R$ 1.500.00, reajuste após experiência mais benefícios. P/ Joinville/SC. Cadastrar CV 
em http://rhseller.com.br/diversas/vagas-efetivas/ Vaga adicionada em 18 /04/2016 Na entrevista, Informe 
que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

AUXILIAR CONTABIL (Contabilidade) Empresa do ramo contábil contrata profissional com os seguintes 
conhecimentos: Classificação dos Documentos, lançamentos, conciliação contábil, emissão de balancetes, 
arquivos, conhecimento Sistema QUESTOR. Cursando Técnico ou Faculdade Contábeis. Experiência mínima 2 
anos na área. Salário de R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00 dependendo do tempo de experiência + VT, VR, Plano de 
Saúde após 90 dias e Ginastica Laboral. P/ Joinville/SC. Cadastrar CV em 
http://rhseller.com.br/diversas/vagas-efetivas/ Vaga adicionada em 18 /04/2016 Na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MONTADORES ELETROMECANICO (3 vagas efetivas) – Formação em técnico mecânico e eletrônica Experiência 
mínima de 2 anos em instalação de painéis elétricos. Funções: Montagem de estruturas, rolamentos e mancais, 
motor redutores, acabamento em peças, corte em perfis, instalação de painéis elétricos. Horário de trabalho 
das 07:30 as 17:18 horas de segunda a sexta feira. Empresa oferece salário entre R$ 1.400,00 a R$ 1.600,00 
dependendo da experiência. Benefícios: Vale Alimentação + plano de saúde (após 3 meses de experiência). 
Imprescindível ter disponibilidade para viagens. P/ Joinville/SC. Cadastrar CV em 
http://rhseller.com.br/diversas/vagas-efetivas/ Vaga adicionada em 18 /04/2016 Na entrevista, Informe que 
viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SOLDADOR TIG Formação como técnica – Experiência mínima de 3 como soldador TIG diferencial se tiver 
conhecimento em MIG e Elétrica. Horário de trabalho das 07:30 as 17:18 horas de segunda a sexta feira. 
Empresa oferece salário entre R$ 1.700,00 a R$ 1.900,00 dependendo da experiência. Benefícios: Vale 
Alimentação + plano de saúde (após 3 meses de experiência). Imprescindível ter disponibilidade para viagens. 
P/ Joinville/SC. Cadastrar CV em http://rhseller.com.br/diversas/vagas-efetivas/ Vaga adicionada em 18 
/04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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SÃO PAULO  
SECRETÁRIA EXECUTIVA Descrição: Exp. em secretariado executivo. Atuar c/ suporte a diretoria da empresa. 
Administrar agenda pessoal das direções, despachar com a direção, colher assinatura, priorizar, marcar e 
cancelar compromissos, definir ligações telefônicas. Atend. telefônico, marcação de reuniões, agendamento de 
salas, controlar documentos e correspondências, entre demais atividades. Ter exp. Ter boa escrita, ser 
organizado e ter facilidade c/ pacote Office. Superior em Secretariado Executivo ou áreas afins. CV p/: 
recursoshumanos.rhcred@gmail.com  Vaga adicionada em  22 /04/2016 No e-mail e 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 18 /04/2016 
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 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
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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 18 /04/2016 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 18 /04/2016 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 
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. 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/113094465?trk=job_view_company_other_jobs
http://www.meunovotrabalho.com.br/
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-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 18 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CLOUD CONSULTANT Red Hat BR-Sao Paulo Descrição da vaga Job summary The Red Hat Consulting team is 
looking for a Cloud Consultant to join us in Sao Paulo, Brazil. In this role, you will work as a part of an on-site 
delivery team responsible for designing and deploying cutting-edge automation, Infrastructure-as-a-Service 
(IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), and other related solutions. You'll help deliver freedom, flexibility, 
choice, and superior performance to clients. As a Cloud Consultant, you will have the opportunity to travel to 
customer sites to gain an understanding of their overall IT, cloud, and business needs, as well as learn about 
their specific environment and gain knowledge to deploy strategies, integration points, and optimizations. 
Primary job responsibilities Implement and integrate Red Hat open, hybrid cloud solutions including Red Hat 
Enterprise Linux OpenStack Platform, OpenShift, and Red Hat CloudForms Collaborate with project and client 
team members to meet timelines and goals Contribute to project documentation and diagrams including ticket 
or bug management Mentor and share your knowledge with clients Develop and implement automation and 
integration for our clients' cloud and system infrastructure solutions using Ruby or Python Define and promote 
the adoption of automation techniques and DevOps processes to improve the cloud life cycle, including 
infrastructure and application uptime, availability, and time-to-market Implement solutions using cloud 
technologies, design principles, integration points, and automation methods Required skills 3+ years of 
technology experience (including classes), e.g. consulting, operations, help desk or service desk, development, 
and related internships 3+ years of experience with Linux, preferably Red Hat Enterprise Linux (RHEL) or a 
derivative 1+ year(s) of experience with the Ruby or Python languages 1+ year(s) of experience with Red Hat 
cloud products including Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, OpenShift, and Red Hat CloudForms 
Experience with the design and operation of cloud infrastructure Hands-on experience with DevOps or Agile 
processes Experience with operating system architecture and concepts including virtualization (e.g. KVM) and 
container (e.g. Docker) implementations Experience using public cloud technologies and providers, e.g. 
Amazon Web Services or Microsoft Windows Azure Experience implementing system infrastructure and cloud 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/105793377?trk=job_view_brows
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solutions including data storage, networking, monitoring, and security Experience working with Bash and 
similar command line tools Excellent communication skills, both verbal and written, as well as good 
presentation skills Comfortable working with highly distributed teams, including interacting with the open 
source communities through email and IRC Experience working in a quality assurance role or working with 
ticketing systems or bug tracking tools is preferred Ability to self-study and quickly learn and put new ideas 
into practice Passion for open source, software, tooling, and automation 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. Company description At Red Hat, we connect an innovative 
community of customers, partners, and contributors to deliver an open source stack of trusted, high-
performing solutions. We offer cloud, Linux, middleware, storage, and virtualization technologies, together 
with award-winning global customer support, consulting, and implementation services. Red Hat is a rapidly 
growing company supporting more than 90% of Fortune 500 companies. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/101356043?trk=job_view_browse_map Vaga adicionada em 18 /04/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ARIBA SENIOR CONSULTANT SAP São Paulo – SP Descrição da vaga Requisition ID: 106706 Work Area: Consulting 
and Professional Services Expected Travel: 0 80% Career Status: Professional Employment Type: Regular Full 
Time COMPANY DESCRIPTION As market leader in enterprise application software, SAP helps companies of all 
sizes and industries innovate through simplification. From the back office to the boardroom, warehouse to 
storefront, on premise to cloud, desktop to mobile device – SAP empowers people and organizations to work 
together more efficiently and use business insight more effectively to stay ahead of the competition. SAP 
applications and services enable customers to operate profitably, adapt continuously, and grow sustainably.  

The Ariba Consultant is charged with customer focused delivery and Ariba solution expertise. The Consultant is 
responsible for delivering sound, quality tasks and deliverables on time and within budget. Consultants are 
focused on the rapid transformation of client organizations into world-class managers of spend, through 
innovative, high-quality, global, Spend Management Solutions that create sustainable bottom-line results. As a 
member of the Software Implementation Team, the Field Consultant serves as Ariba solutions specialist on 
application functionality. He/or she is responsible for contributing to the content and applying the Ariba 
Consulting Deployment process to meet customer needs within the realm and scope of the Statement of Work 
(SOW). Essential Duties and Responsibilities Customer Focus Uses knowledge of customer’s business and 
industry to assess findings and shape solutions. Ensures client success within the realm and scope of the 
Statement of Work (SOW). Speaks to a variety of customers from different departments, at different levels, 
and in large or small groups (e.g., client project manager, technical team). Knows customer problems and 
anticipates their needs. Assists with identifying client issues. Recognizes the service needs associated with a 
client-focused business model. Dedicated to delivering exceptional results. Develops positive relationships with 
the client team while delivering tasks. Assists customers through the lifecycle of an Ariba implementation. 
Supports the design process with customers leveraging Ariba Best Practices as appropriate. Assists customers in 
the development of processes and procedures which leverage Ariba solution functionality being deployed. 
Contributes to functional and technical design documents. Participates in project management tasks to help 
ensure deliverables are on time, within budget. Shares knowledge and experience through training and 
communications with customers. Ariba Solution Expertise Builds solution, customer, and industry knowledge by 
leveraging the appropriate resources (internally at Ariba and externally at the client) . Synthesizes learnings 
into a logical story using quantitative/qualitative data and/or sound reasoning. Communicates to effectively 
resolve problems or issues. Solves client problems by using Ariba solutions. Quickly learns new Ariba solutions in 
order to present them credibly and confidently to clients and Ariba consultants. Teamwork Maintains regular 
communication with team members (e.g., face-to-face, via voicemails, emails) Proactively collaborates with 
teammates to anticipate and respond to issues that could impact solution delivery (e.g., change in scope, 
arising issues). Displays proactive communication with the client (i.e., face-to-face meetings and phone calls 
are more frequent than emails). Partners internal and external resources to optimize client impact. Proactively 
supports team members for the better good of the client engagement and Ariba. Assists in coordinating 
activities between the customer and Ariba internal teams such as Product and Technical Support, Field 
Technology, Product Management, and Education. Preferred Qualifications A minimum of one (5) to three (7) 
years consulting experience in systems implementation, process re-engineering or a related discipline with a 
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national or regional consulting firm or equivalent is required. Broad knowledge of spend management strategies 
and/or procurement, or sourcing is a plus. Industry experience a plus. Demonstrated ability to successfully 
work with multi-functional teams is preferred. Strong analytical and organizational talent. Excellent written, 
verbal, and presentation skills. Experience with Ariba solutions desired. Work experience using project 
management methods or pursuing PMI desired. Basic Minimum Qualifications Bachelor’s degree in business, 
marketing or technical discipline or equivalent experience. Masters degree, MBA, or equivalent experience is 
desired. Ability to travel 80%. SAP'S DIVERSITY COMMITMENT To harness the power of innovation, SAP invests in 
the development of its diverse employees. We aspire to leverage the qualities and appreciate the unique 
competencies that each person brings to the company. SAP is committed to the principles of Equal Employment 
Opportunity and to providing reasonable accommodations to applicants with physical and/or mental 
disabilities. If you are interested in applying for employment with SAP and are in need of accommodation or 
special assistance to navigate our website or to complete your application, please send an e-mail with your 
request to Recruiting Operations team (Americas: Careers.NorthAmerica@sap.com or 
Careers.LatinAmerica@sap.com , APJ: Careers.APJ@sap.com , EMEA: careers@sap.com ). Requests for 
reasonable accommodation will be considered on a case-by-case basis. Additional Locations: No Selection 
Candidatar-se em https://www.linkedin.com/jobs2/view/107058916?trk=job_view_similar_jobs Vaga 
adicionada em 18 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

QUINTIQ BUSINESS CONSULTANT Sao Paulo Dassault Systèmes Brazil,São Paulo Descrição da vaga Support the 
customer in optimizing the 3DS Solution value by demonstrating the product functionalities and contributing, 
through product expertise, to the solution implementation & deployment success Position Description Form a 
vision for the SCP&O needs of customers; Become the sparring partner for the planning department of the 
customer for all their planning challenges; Take ownership of your solution; You will be functional responsible 
within the implementation team; Gathering clear customer requirements within the project scope; 
Documenting the conceptual, logical and technical architecture for the project; Implementing cutting edge 
industry solutions for challenging customer problems; Defining and execute clear tests of your designed 
solutions; Training customers in the use of their new SCP&O solutions; Forming a long-lasting working 
relationship with the customer Education A master's or PhD in operations research, business informatics, 
knowledge engineering, computer science or related studies Requirements At least five years of experience in a 
similar role; Experience in object-oriented modeling, optimization techniques; Experience in project work and 
enterprise IT systems; Operational and project implementation knowledge; Experience in documenting 
processes; Experience in creating process diagrams; The ability to listen to customers; Ability to design the 
best possible solution for their particular challenge; In addition to Portuguese, an excellent command of English 
and Spanish is required. Compensation & Benefits Compensation and 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/114130277?trk=job_view_similar_jobs Vaga 
adicionada em 18 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SECURITY CONSULTANT IBM SÃO PAULO escrição da vaga The IBM Security Consultant position is for individuals 
with experience in professional services looking for an opportunity to be part of a diverse and expert security 
consulting services group. Our security delivery team is responsible for conducting comprehensive information 
security assessments and PCI assessments, designing solutions for clients to help address security issues 
discovered during the assessments and helping deploy security technology solutions and Managed Security 
Services to enhance our clients’ security posture IBM Security consultants are responsible for leading and 
provide overall project and engagement management for these various services contracts. Security consultants 
are expected to have superb written and verbal communication skills, an ability to work independently with 
minimal supervision, and exhibit professional business conduct at all times. Main Responsibilities: Support and 
lead billable client activities ensuring that the engagement delivers to client expectations on time and within 
budget, as well as delivering planned profit to IBM. Select, tailor and apply formal methodologies, approaches, 
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frameworks, tools and techniques to analyze client requirements, develop hypotheses, and draws 
conclusions/recommend solutions. Participate in, and/or be responsible for the creation, harvesting, 
protection and reuse of IBM's intellectual capital. Establish a professional and consultative relationship with 
client executives and effectively articulate IBM’s value proposition Lead opportunity identification and 
qualification activities and progress deals through signing Participate in solution design for proposals and 
statements of work that align to the client needs Negotiate with clients to incorporate changes to client 
requirements in contracts and engagement scope. Identify and assist in closing opportunities for follow-on 
business with the client. Technical/Professional Expertise Preferred: Experience in IT Security with deep 
understanding of challenges, technologies, trends and business issues; Strong engagement management and 
delivery skills with track record of high customer satisfaction; Ability to use knowledge gained from previous 
engagements, IBM's intellectual capital, knowledge of the market / industry, and own research to develop 
creative hypotheses and formulate conclusions; Willingness and experience participating in knowledge sharing 
activities like industry conferences; Excellent communication and presentation skills including the ability to 
effectively communicate and influence across all management and organizational levels both internally and 
externally; Proven ability to produce clear, concise, accurate written communicationbility to travel 50-70%, 
with capability to adapt to diverse work environments, new assignments, systems and tools, as needed; In-
depth knowledge of a specific competency and/or industry, as required. Language: English Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/124700453?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 18 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

CONSULTOR DE MARKETING DE RELACIONAMENTO MarketData São Paulo e Região, Descrição da vaga MISSÃO: 
Estabelecer relacionamento estreito e frequente com os sponsors do projeto (especialmente os de níveis de 
decisão mais altos); Mobilizar a equipe envolvida no projeto para garantir a qualidade e o cumprimento dos 
prazos; Interpretar os briefings dos clientes, contribuindo de forma proativa com a ação; Propor soluções ou 
alternativas relevantes no planejamento, desenvolvimento e execução do projeto; Elaborar e gerenciar 
ativamente o cronograma do projeto, garantindo prazos adequados para a execução das tarefas; Aprofundar 
constantemente os conhecimentos sobre DBM/CRM (modelagem, marketing direto, web analytics), do negócio 
do cliente e da MarketData, servindo de referência aos consultores mais juniores; Propor e desenvolver 
estudos, análises e investigações sobre a base de dados de forma a extrair oportunidades, orientações ou 
recomendações relevantes para o cliente; Sempre mensurar os resultados das ações e do projeto como um 
todo; Definir e gerir prioridades, analisando impactos e propondo alternativas práticas e viáveis; Identificar 
novas oportunidades de negócio no cliente e para o cliente nas áreas relacionadas ao projeto; Identificar riscos 
de descontinuidade dos projetos e agir rapidamente com o Gerente Executivo de Negócios para contornar a 
situação; Gerir e compartilhar conhecimento (experiências, projetos, soluções ou cases) com os demais 
funcionários. Competências e experiência desejadas REQUISITOS: Formação Superior em Administração, 
Marketing ou afins; Imprescindível experiência profissional com análise e conhecimento de métricas de dados 
de Marketing Direto; Atuação com Excel e Power Point (nível avançado); Domínio e prática em geração de 
planilhas analíticas, estudos de dados, geração de gráficos e tabelas dinâmicas. Desejável experiência em 
projetos que envolvam marketing segmentado. Regime de contratação: CLT Benefícios: Vale 
Refeição/Assistência Médica/Assistência Odontológica/Auxílio creche/Seguro de Vida/Vale Transporte/Auxílio 
Educacional após 1 ano. Local de trabalho: Brooklin Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117686893?trk=job_view_browse_map Vaga adicionada em 16 /04/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ESPECIALISTA DE NEGÓCIOS SUPPLY CHAIN, MARKETING E VENDAS E/OU INOVAÇÃO Nestlé São Paulo, SP 
Descrição da vaga Implementação e Deployment; Gestão de Projetos; Revisão e confirmação das especificações 
funcionais; Conhecimento de sistemas e implementação de ferramentas nas áreas; Orientação à processo; 
Atuação em Supply Chain, Marketing e Vendas e Inovação. Desafiar o processo atual para melhorar e 
simplificar. Competências e experiência desejadas Formação Superior Completa em Tecnologia da Informação, 
Ciências da Computação e/ou correlatas; Inglês Fluente é imprescindível; Espanhol fluente é desejável 
(atuação LATAM); SAP Hana e Office 365 desejável. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122287298?trk=job_view_browse_map Vaga adicionada em 15 /04/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/117686893?trk=job_view_browse_map
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SENIOR BUSSINESS CONSULT WSI São Paulo/Rio de Janeiro We Simplify the Internet (WSI) São Paulo e Região, 
Descrição da vaga WSI is looking for individuals who would like to own their own franchise business. Individuals 
who have the financial resources to make an investment into their own successful Consulting business in our 
exponentially growing market. ***THIS FRANCHISE OPPORTUNITY REQUIRES A FINANCIAL INVESTMENT.*** WSI is 
the world’s largest and oldest Internet Consulting company. Specialized in providing Digital Marketing 
Solutions, WSI services companies of all sizes from SME to Fortune 500. Currently the #1 rated Internet and 
Technology Franchise globally, WSI has more than 1000 offices in 80 countries. WSI Consultant Opportunity WSI 
consultants (operating as independent franchisees), provide businesses around the world with complete online 
digital / internet marketing solutions that ensure a positive return on the marketing dollars invested. Many of 
our franchisees were executives or managers within corporations, who became interested in branching out for 
themselves and taking greater control of their future. Often they had become disillusioned with the stress, 
hierarchy and insecurity of working in a corporation, and began their search for something with significant 
growth potential that would create a stable financial future for themselves and their families. Your Role as a 
WSI Consultant Like a modern day architect, your job is to assess each clients' business needs using WSI's patent 
pending Lifecycle™ System and then to prescribe the perfect – most profitable digital / internet business 
strategy… custom tailored to generate profits for their business. Your clients Internet Solution is then 
independently built at one of WSI's Global Production Centers. Unparalleled growth of Digital Marketing The 
growth potential of the Digital / Internet Marketing Industry is unparalleled. Projected to reach 4.2 trillion 
dollars by 2016, the massive shift to online, spurred further by explosive mobile and tablet growth, is 
transforming today's business landscape. Wherever we look, marketing/advertising dollars are being shifted to 
the internet and digital marketing. No Technical Experience Required As a WSI franchise owner, you don’t need 
to have a technical background. By following our proven system with the help of our production centers, and 
support infrastructure you are well positioned to provide sophisticated and proven digital consulting services to 
your clients that deliver quantifiable results. In turn generating a long-lasting recurring revenue stream from 
your WSI business. Complete Training and Ongoing Support At WSI, we put the power of the digital world into 
your hands. We provide you with complete training, tools and the ongoing support infrastructure necessary, 
enabling you to achieve your business, financial and personal goals. High growth Business Due our high level of 
growth, WSI is looking for individuals interested in business ownership, to become part of our network of 
successful professionals Executives like yourself, who brought their experience, passion and desire for greater 
control in their life, into our proven franchise model. Competências e experiência desejadas WSI is looking for 
individuals with a strong desire and ability to own their own business. An Entrepreneurial Spirit and a desire to 
excel  The ability to follow a proven system A passion for helping businesses within your community to succeed 
Enjoy ongoing learning Confident Leadership Ability Strong Communication and Interpersonal Skills Strong 
analytical / problem solving skills High level of interest in business trends and practices, including an 
understanding of business strategies and structures Experience at the Mid Senior level or business ownership. 
Financially able to invest in a business. If you are articulate, competent, passionate, and dedicated to making a 
profound impact on others, we'd like to speak with you. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/122289878?refId=ef5bd7a9-5951-47a0-a65b-
5db78622e3b9&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-
null-65-null-null-leo5q~in1p53uc~1a Vaga adicionada em 15 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

BUSINESS DEVELOPMENT (BANKING) São Paulo Gemalto São Paulo Area, Descrição da vaga Gemalto Brazil is 
seeking an experienced Business Development professional to join the Marketing & Business Development team 
to develop new business opportunities around the finance and payment industries in Brazil. The position 
involves leading the end-to-end business development execution including identification and materialization of 
strategic opportunities, making compelling presentations to commercial, marketing and technical audiences, 
building successful pitches, presenting technical demonstrations, speaking at events and with the press and 
translating Gemalto positioning to the market. The ideal candidate will have extensive experience and 
knowledge in digital payments technology for both card present/card not present environments, understanding 
of EMV standards, emerging mobile payments and transactions flow. Demonstrated passion to technology and 
ability to translate complex technical subjects in a didactical but commercial way. Keen to ideate, create and 
deliver new, innovative pitches to potential customers and partners.Proven record of accomplishment working 
with a diverse and transversal organization sales, marketing, product and services teams in order to follow-up, 
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identify and turn into business the identified opportunities. This position is located in Sao Paulo office and 
requires travelling. Competências e experiência desejadas Strong business and technical expertise in the 
payment industry and its standards such as EMV, Cloud Based Payment, Payment Schemes Specifications. 
Experience on selling solutions to financial institutions and processors in general. Strong analytical skills with 
the ability to analyze opportunities from many angles (both quantitative and qualitative), and drives 
appropriate performance tracking and analysis. Exceptional communication, interpersonal and presentations 
skills and ability to develop strong working relationships inside and outside of Gemalto. Strong ability to 
influence without authority, sell concepts internally and actively drive streamlined decision making across 
stakeholders. Self-starter who works effectively in a fast paced environment and is comfortable managing 
ambiguity to materialize opportunities with minimal guidance. Expertise in building business cases to format 
the opportunities taking into account strategy development, market segmentation, competitive analysis, and 
financial analysis. A deep understanding of product marketing, financial acumen, analytical rigor and a passion 
for digital payments. Energetic and collaborative team player able to imply a pro-active attitude across teams. 

Education: B.A./B.S. required, MBA preferred Additional Requirements Professional experience in business or 
market development at multiple companies providing solutions for financial institutions. Proven success 
working in an international environment in a transversal organization with remote management and 
coordination (Brazil, Mexico, US, France). \ Multilingual preferred with business and conversational proficiency 
in English. Candidatar-se em https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/123322629?refId=ef5bd7a9-5951-
47a0-a65b-5db78622e3b9&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-
jobs_jymbii_digest-null-56-null-null-leo5q~in1p53uc~1a  Vaga adicionada em 15 /04/2016 Na entrevista, 
Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

HUMAN RESOURCES SPECIALIST SÃO Paulo Gemalto São Paulo Descrição da vaga Training: You will support the 
implementation of the local Trainings defined in the Training Plan Communication: You will support the 
Internal Communication, Events and People Quest actions of the site Recruitment: You will recruit the best 
talent in the timeframe defined You will support the Managers in the screening and interview process You will 
make sure that Gemalto is visible in the social media and optimize it as a recruiting tool Administration / 
Payroll & Benefits: You will give support to the employees and managers in topics related to HR administration 
(personal administration) You will support the local benefits administration and do the interface with payroll. 
Competências e experiência desejadas To succeed at this job, you must have: Solid knowledge about the 
Brazilian labor legislation, strong organizational skills and the ability to manage multiple processes and 
priorities while delivering assignments on-time in a dynamic environment. It would be preferred if you have 
experience with Microsoft Office You must be fluent in English and Spanish. We would like someone to join our 
team who is able to work in a fast-paced and ambiguous environment, able to communicate in a professional 
manner and independent with a high degree of personal integrity including the ability to manage sensitive or 
confidential information. You need to have a Degree in Business Administration, Human Resources, Psychology 
or a related field. We are looking for someone with experience as HR Generalist. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122264200?trk=job_view_company_other_jobs Vaga adicionada em 15 
/04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR DE RH JBS São Paulo Descrição da vaga Planejar, organizar e administrar as funções e 
processos de Recursos Humanos voltados para Recrutamento e Seleção e Parceria de RH. Atuar como 
embaixador da Cultura JBS. Implementar indicadores e gerar cronograma anual/mensal fazendo o 
acompanhamento e promovendo ações preventivas na unidade. Desenvolver, implementar e manter 
atualizadas, diretrizes, políticas, planos de ações, para atividades de recursos humanos, atendendo as 
estratégias da companhia, bem como as exigências legais. Como parceiro de RH e participante chave nas áreas 
de negócios, fornecer consultoria estratégica em todos os aspectos que impactam em pessoas e equipes, 
atuando de forma consultiva visando traduzir a estratégia do negócio dentro da estratégia de RH. Identificar e 
capitalizar as oportunidades de dirigir e/ou liderar mudanças, utilizando modelos específicos da corporação 
para estruturá-las, proativamente, visando facilitar as iniciativas de gerenciamento de mudanças dentro das 
áreas de negócios. Dar coach aos líderes das áreas atendidas em busca de soluções para as dificuldades de 
gestão assim como atuar como consultor para os processos de avaliação de desempenho. Procurar tendências e 
raízes das causas como oportunidades de melhoria da satisfação dos associados, das equipes e da organização. 
Competências e experiência desejadas Pré-requisitos: Curso Superior Completo Experiência na função de 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/122264200?trk=job_view_company_other_jobs
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Coordenador ou Consultor de Recursos Humanos Conhecimento nos diversos subsistemas de RH Conhecimento 
em Pacote Office – Intermediário Competências: Visão estratégica Empatia Liderança Proatividade 
Comprometimento Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122288959?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 15 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

 ANALISTA COMERCIAL Atividades: Prospecção de novos clientes. Acompanhamento de clientes até entrega do 
projeto. Atualização de cadastro de clientes. Retenção de clientes. Análise de processos de venda. Análise do 
volume de faturamento. Monitorar as operações e dar suporte a todas áreas de vendas internas.· Visita a 
cliente. Experiência e habilidades: Experiência na área. Ter trabalhado em E-commerce será um diferencial. 
Desejável Ensino Superior completo na área Comercial. Boa dicção, bom relacionamento, bom trabalho em 
equipe Horário de trabalho e benefícios: Horário: De segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00 com 01h00 de 
intervalo para almoço Local de Trabalho: São Paulo – Vila Mariana Salário: R$ 3.000,00 + variável conforme 
atingimento de metas Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Tíquete-
refeição, Vale-transporte Regime de contratação: CLT (Efetivo) A FBITS E-Commerce One Stop Shop é 
especialista em soluções para E-Commerce de médio a grande porte, aliando todo seu know-how tecnológico a 
estratégias de vendas e eficácia operacional com um profundo estudo do comportamento dos usuários, 
aprimorando a experiência de compra e fidelizando clientes para cada um de seus parceiros. Começou suas 
operações em 2006 com desenvolvimento de software. Em 2010 especializou-se como fornecedora de soluções 
para comércio eletrônico. Uma empresa sólida e inovadora com grandes clientes em seu portfólio. Enviar CV p/ 
rh@fbits.com.br Vaga adicionada em 14 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE TESOURARIA para atuar em São Paulo/SP Necessário ter sólidos conhecimentos em contabilidade 
e finanças, fluxo de caixa, relacionamento com bancos e negociação. Importante possuir experiência em 
empresas multinacionais de grande porte. Enviar CV c/ pretensão salarial p/ esttela.oliveira@prosegur.com 
Vaga adicionada em 14 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA SÊNIOR DE GERENCIAMENTO DE CATEGORIA Nestlé São Paulo Descrição da vaga Gerenciamento de 
todo o universo de categorias da nestlé. Criação de planogramas Interface com marketing e vendas Análise de 
sortimento adequado para o ponto de venda Definição de posicionamento dos SKU's no PDV. 
Ambientação/comunicação adequada Responsável por atender Wal Mart e Sams Club. Competências e 
experiência desejadas Conhecimento nas ferramentas spacement e nielsen Conhecimento avançado em Excel 
Candidatar-se em https://www.linkedin.com/jobs2/view/122230373?trk=job_view_browse_map   Vaga 
adicionada em 13 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE TRADE MARKETING PL – PRICING Mexichem São Paulo – SP Descrição da vaga Responsável pela 
estratégia de preços por sku levando em conta a rentabilidade, estratégia por canal, Ebitda por região e 
orçamento comercial das marcas Amanco e Plastubos. Desenvolvimento e acompanhamento de política 
comercial da Plastubos, força de vendas e mix de produtos de ambas marcas de acordo com a estratégia do 
grupo Mexichem. Efetuar estudos de acompanhamento de preços e custos para garantir a rentabilidade dos 
produtos ou para criar preços de produtos novos (lançamentos); Análises de ações de vendas Efetuar análises e 
liberar pedidos bloqueados no SAP Revisar constantemente as políticas de preços Realizar visitas a 
clientes/vendedores dentro do território nacional em busca de comprovações de preços praticados por sku 
Preparação das informações financeiras requeridas pelo PIVO e elaboração de cenários Montagem do Plano 
Estratégico Anual, baseado em premissas macro e micro econômico, projeções internas de vendas, custos e 
objetivos de crescimento Montagem dos cenários de Orçamento, alinhados com o Planejamento Estratégico 
Formação de preço de venda, analisando custos, rentabilidade, elasticidade, dispersão de preços e 
concorrência Competências e experiência desejadas Superior Completo: Administração, Economia, Engenharia, 
Contabilidade Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122255695?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
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bs  Vaga adicionada em 13 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE MARKETING DIGITAL Unilever Brazil-Sao Paulo-Sao Paulo Descrição da vaga Job Description: DMS 
Digital Marketing Service, part of Consumer IT has as main objectives work as Advisors of MKT team regarding 
Digital Strategy and Innovations to be adopted to succeed on Digital Space. We still have a Technical or 
Technological role but now it is time to focus more on build a relationship working close to Brands to solve 
their needs and develop the best in class solution for Unilever and It's brands. We are facing a new era where 
Digital 2.0 Program is our top priority for all levels of the organization and Digital in general a capability very 
much expected from all marketing community. Main job Purpose: Work on Brazil Digital Marketing Demands, 
working close to MKT Team to capture, anticipate and fulfill the Digital solutions. Work as a Digital Champion 
being a reference to MKT Team and a great advisor Coordinate with Business Partnering to translate required 
multi-country Business demands into regional technology and processes Support all Digital 2.0 Implementation 
Support Latam Management (Mexico and part of SOCO remotely) Pro actively provide innovation ideas to the 
brands, based on some of their business challenges. (via Foundry) Key Competencies: Demonstrated team 
leadership skills Business Analysis Techniques: techniques which help in modeling and understanding a business 
and its operation. Project Management: The management of projects, typically (but not exclusively) involving 
the development and implementation of business processes to meet identified business needs, acquiring and 
utilizing the necessary resources and skills, within agreed parameters of cost, timescales and quality. 
Stakeholder Management to convince and be recognized as a extension of Mkt community Ability to navigate in 
the IT division to enhance the synergy among different functions (Marketing and Customer the most important) 

 Problem Solving: Problem identification and recording, classification in terms of the impact on the business, 
investigation and diagnosis. Professional Skills: Digital Marketing Background / IT Basics knowledge to allow 
more technical conversations / Relationship Builder / Strong consultation, interpersonal and influencing skills. 
Easy and straight to the point communication and Ability to transform Digital and Technical requirements into 
Marketing and Strategy Language. Ability to judge and help agencies in their day by day Minimum required: 5 
years of Digital Experience / Technical involvement on previous projects [experience with IT partnership] / 
Fluent English Strong in create and manage relationship with stakeholders Prioritization is key in a team that 
takes care of all Business Categories Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122208748?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_browse_m
ap   Vaga adicionada em 13 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PROJETOS Contax São Paulo Descrição da vaga Atividades: Efetuar mapeamento de operações de 
Call Center e levantamento de oportunidades de implantação de novas soluções, processos ou estratégias; 
Desenhar novos processos e funcionalidades nas aplicações de suporte ao negócio; Realizar análise na 
solicitação do cliente, interpretar estas demandas, fazer questionamentos caso necessário, seguir e acionar as 
áreas responsáveis respeitando fluxos para atender demandas na companhia; Entre outras atribuições. 
Competências e experiência desejadas Conhecimentos em planejamento e execução de projetos; 
Conhecimentos em indicadores operacionais de Call Center; Conhecimento em Pacote Office Intermediário; 
Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122232005?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_browse_m
ap   Vaga adicionada em 13 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PLANEJAMENTO SÊNIOR (automatização de relatórios) GPA São Paulo, SP Descrição da vaga 
Atuação na estrutura de CSC Indicadores, com automatização de relatórios; Identificar necessidades e propor 
soluções tecnológicas para operação; Desenvolver projetos que otimizem o tempo e qualidade para toda a 
operação (garantindo o start-up e a implementação coerente a necessidades); Suportar em melhorias de 
ferramentas de suporte a operação; Elaborar relatórios gerenciais. Competências e experiência desejadas 
Imprescindível conhecimento avançado em VBA e programação WEB; Conhecimento e habilidades avançadas em 
Excel (criação de macros em VBA); Conhecimento avançado e experiência em manipulação de banco de dados 
SQL (consultas, programação para BD (T-SQL), modelagem de dados); Ensino Superior Completo, 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/122208748?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_browse_map
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122208748?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_browse_map
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preferencialmente Especialização em gerenciamento de projetos; Desejável conhecimento em Tableau e BI; 
Conhecimento em ferramentas de planejamento e acompanhamento de projetos/análises Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122218751?trk=job_view_browse_map Vaga adicionada em 13 /04/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

PLANEJAMENTO COMERCIAL Restoque AS São Paulo Descrição da vaga Área de suporte na etapa inicial do 
processo de Compras, planejando o volume de compra dos produtos para todas as lojas da Rede bem como os 
demais Canais (Atacado + Ecommerce). O foco é a análise de venda e acompanhamento de peformance das 
Griffes, Linhas de Produtos e Grupo de produtos. Responsabilidades: Atualização de Relatórios Semanais e 
Ferramentas de Planejamento (OTB / Plano de Sortimento); Identificação de oportunidades dentros das Griffes 
por Canal; Avaliação de projeção de venda por categoria de produtos; Suporte ao departamento de Compras; 
Contato direto com Alocação, Compras e Diretoria do Atacado. Competências e experiência desejadas Ensino 
Superior: Completo Inglês: Intermediário Excel: Avançado Diferenciais: Desejável conhecimeto de varejo: 
sortimento, OTB, construção de preços, etc. Conhecimentos em gestão de estoque e conceitos de Supply Chain 
Desejavel experiencia no Planejamento de Compras. VBA e SQL. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122229365?trk=job_view_browse_map  Vaga adicionada em 13 
/04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE TRADE MARKETING SR. Bunge Brasil São Paulo / SP Descrição da vaga Objetivo da Função: 
Desenvolver e suportar a implantação do plano estratégico de Trade Marketing. Principais atividades: 
Desenvolver e suportar a implantação de ações promocionais, promoções, incentivos, lançamentos, etc; 
Acompanhar os resultados e recomendar ajustes nas estratégias do canal através da análises dos indicadores; 
Avaliar o desempenho das categorias nos PDVs através cruzamento de informações retirados da pesquisas e 
relatórios internos visando propor soluções; Visita frequente ao campo para entendimento e busca de 
oportunidades para o canal; Participação em reuniões estratégicas com clientes internos e externos; 
Desenvolvimento de incentivos para os clientes do canal com definição de métricas, comunicação e apuração 
de resultados; Gestão do Budget do Canal e Contratos; Alinhamento e Interface com áreas de MKT, Vendas, 
Planejamento, Análise de Negócios e Customer; Treinamento da Equipe Interna e Equipe de Distribuidores. 
Formação: Curso superior completo em Administração, Marketing ou Publicidade&Propaganda Diferencial: 
Conhecimento em Inglês. Conhecimentos Necessários: Experiência na área Domínio Pacote Office Excel, Power 
Point e Word Local de atuação: Pinheiros / SP Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122222946?trk=job_view_browse_map   Vaga adicionada em 13 
/04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

MARKETING ANALYST (TEMPORÁRIO 6 meses) Kellogg Company São Paulo Descrição da vaga THE SECRET TO 
OUR SUCCESS It's no secret… Our talented people put us at the top and their drive and desire keeps us 
there…Growing and investing in our employees is critical to our ongoing success. Continue to enrich your 
Kellogg career by discovering new opportunities. As we grow together, we win together. We are looking for 
highly motivated and talented people who would like to grow with us and make the difference! 

 

WHAT WILL I BE DOING? Grow with us as a marketing analyst to contribute to execute commercial calendars to 
grow breakfast and snacks categories. Work in conjunction with Mercosur Category Teams and Customer 
Marketing team in the Business Unit.Responsible to coordinate local category 5P´s strategy and plans by retail 
environment to develop the category. Generates shopper programs within the customer marketing.Coordinate 
strategical partnerships with local dairy industries. Ensure product register, regulatory adjustments, C3 
artowork and all communications approvals, generate regular data reports (Nielsen, internal sales) in order to 
give visibility of the market. Adapt GTM solution to win locally (ongoing as needed) Provides strategic direction 
for brand activation at retail programs led by brand team. Provide guidelines to customer marketing on 5Ps RE 
strategy Drives shopper insights agenda for category/ retail environment and selected customers In 
coordination with customer marketing and KAMs seeks development of shopper marketing initiatives across key 
customers for mutual growth Drives calendar alignment with customer marketing Review Brand strategy and 
initiatives for local brands and define activation parameters e.g. time, relevance, prioritization, etc. This 
person will give BM support regarding to budget control and invoices payment process. It will also give support 
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regarding to market and competitors analyzes. Provide status reports to BM regarding to products performance 
based on Nielsen and Kantar Data tools Ability to see beyond facts and information, delivering consumers 
insights and uncover truths Analytic/ Business thinking, sets priorities, anticipates obstacles. It will support BM 
by delivering kids calendar as planned Highly interface with marketing suppliers, logistic, promotional and 
advertising agencies This person will be also in contact with marketing regional team Good marketing 
knowledge Good organizational and planning skills Good written and verbal communication Ability to work on 
multiple projects at one time Ability to work under pressure and to deadlines Good attention to detail and 
accuracy Good knowledge of marketing techniques Ability to be a team player Qualifications WHAT SHOULD I 
HAVE? Previous experience in consumer goods companies Bachelor degree in business or marketing preferably. 
Minimum 4 years of experience (ABM). Desirable experience in customer marketing, activation or related areas. 
Demonstrated business planning & implementation skills (Project Management) English proficiency 

 Advanced English required, Spanish as an differentiated Experience on marketing, trade marketing area 
Experience in analytical and relationship function Required Advantage excel knowledge. Candidatar-se em 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122244980?trk=job_view_similar_jobs   Vaga adicionada em 13 
/04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PROJETOS Travelers Seguros Brasil S/A São Paulo Descrição da vaga O Analista de Projeto é 
responsável pelo controle, planejamento e execução das atividades e recursos dos Projetos para garantir que o 
escopo, custo, prazo e metas de qualidade sejam cumpridas. O Analista de Projeto trabalha com supervisão 
moderada e é responsável pela aplicação de técnicas, ferramentas, conhecimentos e habilidades de gestão de 
projetos para entrega das iniciativas, processos e sistemas, a fim de atender ou exceder as necessidades e 
expectativas das partes interessadas. O Analista de Projeto opera dentro de parâmetros definidos, utilizando 
uma metodologia de gerenciamento de projeto comprovado com flexibilidade para mesclar diferentes 
metodologias a fim de atingir os objetivos gerais. Principais responsabilidades: · Estabelecer e manter parcerias 
fortes entre as áreas de Negócios e TI, permitindo a entrega das iniciativas estratégicas. Identificar melhorias 
para o processo de gestão das demandas e desafiar o status quo. Conduzir o progresso & comunicação de todo o 
ciclo de vida da projeto. Garantir que todos os parceiros (Negócios & IT) participem ativamente de todo o ciclo 
de vida do projeto permitindo um modelo de suporte colaborativo e consistente. Gerenciamento completo e 
ativo das filas de demanda de projetos. Gerenciar as priorizações a dar suporte ao desenvolvimento de business 
case Identificar e informar as dependências, problemas e riscos que devem ser endereçados Incentivar a 
cultura de melhoria contínua e disciplina operacional para permitir a evolução das práticas e processos de 
suporte Forte capacidade de organização e detalhista Auto gerenciamento Competências e experiência 
desejadas Experiência: Necessário boa comunicação escrita e verbal em Inglês Experiência de 5 anos ou mais 
anos em todos os aspectos da Gestão de Projetos. Conhecimento de projetos aplicando a metodologia Agile 
Proficiência em produtos MS Office (Project, Word, PowerPoint, Excel, Visio, Outlook) Sucesso comprovado na 
gestão de projetos e gerenciamento de prioridades Excelente capacidade de planejamento e monitoramento · 
Experiência em Seguros ou Serviços Financeiros será um diferencial Candidatar-se em    
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122223187?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 13 /04/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (Recursos Humanos) Abril Mídia São Paulo e Região, Descrição da vaga 
Temos 01 vaga para Analista de Informações Gerenciais em Recursos Humanos. Local da Vaga: Site da Abril 
Avenida das Nações Unidas, 7221, Pinheiros. Horário: 9h às 18h. (A) Analista de Informações Gerenciais será 
responsável por: Desenvolver e realizar a manutenção do módulo BI RH; Realizar estudos e elaboração de 
relatórios para auxiliar a tomada de decisão; Realizar a manutenção e parametrização do módulo de 
Orçamento de Pessoas; Fazer a gestão de Acessos ao sistema Peoplesoft; Fazer a gestão da estrutura 
hierárquica e financeira; Competências e experiência desejadas Requisitos: Superior completo em 
Administração, Economia, Engenharia e áreas correlatas. Obrigatório ter experiência mínima de 3 anos em área 
de Informações Gerenciais, desejável em Recursos Humanos. Experiência com relatórios: extração, formatação, 
consolidação de dados e análise. Conhecimento obrigatório em Excel tabela dinâmica, fórmulas complexas, 
gráficos e macro. Ter habilidade com números e análises. Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118761493?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jo
bs Vaga adicionada em 10 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/118761493?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jobs
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118761493?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_similar_jobs
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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 11 /04/2016 
No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

SECRETÁRIA EXECUTIVA INGLÊS/FRANCÊS Cnova – GPA São Paulo e Região, Descrição da vaga Buscamos 
Secretária Executiva que irá atuar no atendimento de 05 Executivos da Cnova. Principais responsabilidades: 
Atendimento telefônico e presencial, controle de viagens, passagens, hospedagens, adiantamento de valores e 
prestação de conta, controle de reembolso de despesas e reembolso médico; Compra de material de escritório, 
solicitação de inscrição em cursos e treinamentos, agendamento de reuniões e reserva de salas, pedidos de 
equipamentos e infraestrutura quando houver entrada de novos colaboradores, controle e solicitações de 
pagamento via notas fiscais. Gestão de equipes de facilities (limpeza, manutenção, portaria, recepção, etc). 
Competências e experiência desejadas Pré requisitos: Experiência profissional como Secretária ou Assistente 
Executiva; Ensino Superior Completo; Inglês e Francês Avançados. Competências: Bom Relacionamento 
Interpessoal; Dinamismo; Organização;Proatividade; Resiliência. Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118754235?spSrc=&clkData=&trk=hp-feed-view-job Vaga adicionada em 
05 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE PROJETOS SÊNIOR SÃO PAULO/SP Detalhes da Vaga Compartilhando: Requisitos: No mínimo 3 
anos de experiência em: Gestão de projetos de tecnologia, comunicação, performance e UX. Experiência 
comprovada no atendimento direto a clientes. Metodologias ágeis. Ter formação em área de tecnologia, 
marketing ou publicidade. Background ou formação técnica na área de digital analytics, desenvolvimento, UX 
são diferenciais. Experiência e conhecimento de ferramentas de BI (ex: Tableau, Sas, Hadoop) é um diferencial 
> Inglês avançado. Localidade: SAO PAULO / São Paulo Enviar CV p/ portunidades@gauge.com.br Vaga 
adicionada em 05 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ADMINISTRATIVE ASSISTANT Moody's Analytics Sao Paulo Descrição da vaga Provide a variety of administrative 
and secretarial support for the Moody’s Analytics office in Brazil. The Administrative Assistant will assist with 
general office duties to support the functions of the departments including, but not limited to: Handle meeting 
arrangements, videoconferencing and scheduling. Preparation and handling of expenses report Travel 
arrangements: book domestic and international flights, accommodation, etc Field incoming telephone calls 
Process vendor invoices via PeopleSoft Follow up on vendor pending payments, chase for approvals and ensure 
payments are up to date Communicate with Treasury, Accounts Payable and Accounting team to resolve vendor 
payment issues Communicate with vendors to resolve invoice issues/discrepancies Keep physical files up-do-
date Handling Human Resource – related activities – on boarding of new hires and termination Organize the 
office layout, space usage and coordinating all moves Maintain office supply and technology related requisitions 
Maintain the condition of the office and arranging for necessary repairs Prepare support documentation for 
intercompany payments (cost plus, cross charge invoices and royalty) Coordinate with various business groups 
within Moody’s Finance, Accounting, IT, Marketing, Compliance/Legal, Audit, etc. Ad-hoc projects upon 
request. Qualifications 5 years office administration/administrative assistant experience Excellent verbal and 
written communication skills in both Portuguese and English Excellent secretarial and organization skills Highly 
organized, with ability to multitask and manage/prioritize multiple deadlines; careful attention to details 
Advanced knowledge of Microsoft Software, Word, Excel and PowerPoint Ability to work independently, think 
creatively, problem-solve; proactive Department/Team Sales and Client Service Working at Moody's Moody's is 
an essential component of the global capital markets, providing credit ratings, research, tools and analysis that 
contribute to transparent and integrated financial markets. Moody's Corporation (NYSE: MCO) is the parent 
company of Moody's Investors Service, which provides credit ratings and research covering debt instruments and 
securities, and Moody's Analytics, which offers leading-edge software, advisory services and research for credit 
and economic analysis and financial risk management. The Corporation, which reported revenue of $3.5 billion 
in 2015, employs approximately 10,400 people worldwide and maintains a presence in 36 countries. Further 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/118754235?spSrc=&clkData=&trk=hp-feed-view-job
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information is available at www.moodys.com . EEO Policy Moody’s is an equal opportunity employer and strives 
to ensure all job opportunities are accessible to any and all applicants. If you need to inquire about special 
accommodations, or need assistance completing the application process, please email 
accommodations@moodys.com . This contact information is for accommodation requests only and cannot be 
used to inquire about the status of applications. All qualified applicants will receive consideration for 
employment without regard to race, color, sex, gender, age, religion, national origin, citizenship, marital 
status, disability, military or veteran status, sexual orientation, gender identity, genetic information, or any 
other characteristic protected by law. For San Francisco positions, qualified applicants with criminal histories 
will be considered for employment consistent with the requirements of the San Francisco Fair Chance 
Ordinance and, for all other applicants, qualified applicants with criminal histories will be considered for 
employment consistent with the requirements of applicable law. Click here to view our full EEO policy 
statement. Click here for more information on your EEO rights under the law. Securities Trading Policy (STP) 
MIS and MSS Candidates are asked to disclose securities holdings pursuant to Moody’s Policy for Securities 
Trading. Employment is contingent upon compliance with the Policy, including remediation of positions in those 
holdings as necessary. Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs/view/108969774?trk=jobs_biz_prem_srch Vaga adicionada em 05 /04/2016 Na 
entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

HR BUSINESS PARTNER SONDA São Paulo Descrição da vaga HR BUSINESS PARTNER – Sonda ITAtuar de forma 
estratégica como parceiro do negócio, influenciando a tomada de decisões sobre pessoas, apoiando a liderança 
e contribuindo para seus resultados. Implementar os processos, programas e estratégias corporativas de 
recursos humanos nas Unidades; Atuar como guardião do clima e facilitador junto aos gestores e equipe; 
Elaborar e monitorar indicadores de gestão de pessoas e desenvolver diagnósticos, propondo soluções junto às 
áreas de negócios e especialistas; Suportar os gestores na tomada de decisões nos processos de: Recrutamento 
e Seleção; Promoção; Transferência; Estrutura Organizacional;Coaching: acelerar, potencializar o 
desenvolvimento dos líderes, performance individual e da equipe; Diagnosticar e levantar necessidades de 
desenvolvimento técnico/operacional e de liderança;Participar do processo de Talent Assesment juntamente 
com os Gestores e do comitê de Avaliação (matriz 9 box). Entender e se antecipar às necessidades do negócio; 
Definir e cumprir a agenda estratégica do negócio em temas que envolvam Gestão de Pessoas.Reporte para 
Gerente de RH HRBP REQUISITOS: Superior completo em Administração, Psicologia ou áreas afins; Experiência 
na área de Recursos Humanos como HR Business Partner, (Consultoria Interna); Conhecimentos em Excel – nível 
avançado Desejável pós graduação em Gestão de Pessoas, Gestão de Negócios ou Especialização em Consultoria 
Interna; Conhecimento generalista nos principais sistemas de Recursos Humanos (Ex: T&D, R&S, Remuneração e 
Administração de Pessoal); Habilidade de relacionamento interpessoal, gestão de conflitos, solução de 
problemas, iniciativa, habilidade de negociação e comunicação complementam perfil. Local de Trabalho: 
Região de Alphaville Barueri/SP Enviar currículo com o título: HR BUSINESS PARTNER, Para: 
trabalheconoscodf@ctis.com.br Competências e experiência desejadas HR BUSINESS PARTNER – Sonda ITAtuar 
de forma estratégica como parceiro do negócio, influenciando a tomada de decisões sobre pessoas, apoiando a 
liderança e contribuindo para seus resultados. Implementar os processos, programas e estratégias corporativas 
de recursos humanos nas Unidades; Atuar como guardião do clima e facilitador junto aos gestores e equipe; 
Elaborar e monitorar indicadores de gestão de pessoas e desenvolver diagnósticos, propondo soluções junto às 
áreas de negócios e especialistas; Suportar os gestores na tomada de decisões nos processos de: Recrutamento 
e Seleção; Promoção; Transferência; Estrutura Organizacional;Coaching: acelerar, potencializar o 
desenvolvimento dos líderes, performance individual e da equipe; Diagnosticar e levantar necessidades de 
desenvolvimento técnico/operacional e de liderança;Participar do processo de Talent Assesment juntamente 
com os Gestores e do comitê de Avaliação (matriz 9 box). Entender e se antecipar às necessidades do negócio; 
Definir e cumprir a agenda estratégica do negócio em temas que envolvam Gestão de Pessoas.Reporte para 
Gerente de RH HRBP REQUISITOS: Superior completo em Administração, Psicologia ou áreas afins; Experiência 
na área de Recursos Humanos como HR Business Partner, (Consultoria Interna); Conhecimentos em Excel – nível 
avançado Desejável pós graduação em Gestão de Pessoas, Gestão de Negócios ou Especialização em Consultoria 
Interna; Conhecimento generalista nos principais sistemas de Recursos Humanos (Ex: T&D, R&S, Remuneração e 
Administração de Pessoal); Habilidade de relacionamento interpessoal, gestão de conflitos, solução de 
problemas, iniciativa, habilidade de negociação e comunicação complementam perfil. Local de Trabalho:Região 
de Alphaville Barueri/SP Enviar currículo com o título: HR BUSINESS PARTNER, Para: 
trabalheconoscodf@ctis.com.br Candidatar-se em   

https://www.linkedin.com/jobs/view/108969774?trk=jobs_biz_prem_srch
mailto:trabalheconoscodf@ctis.com.br
mailto:trabalheconoscodf@ctis.com.br
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https://www.linkedin.com/jobs2/view/118722451?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 05 /04/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

CLINICAL RESEARCH ASSOCIATE PRA Health Sciences Av. Dr. Cardoso de Melo, 1308 3rd floor Vila Olímpia 
Descrição da vaga The Clinical Research Associate is responsible for monitoring of the participant study sites, as 
laid out in ICH/GCP chapter 5.18 ‘Monitoring’. Conducts on the job training and formal training to other CRAs 
and Clinical Trials Assistant. Some level of coordination of study, with support from Clinical Team Lead or 
Clinical Research Manager. Responsibilities Including but not limited to: Adhere with corporate internal polices 
and requirements, including submission of timesheets and expense reports in a timely manner. Knowledge of 
applicable SOPs, guidelines and study procedures. Assist with protocol and CRF review. Develop informed 
consent forms. Conduct study feasibility and site selection activities. Assist with the development of study 
manuals, annotated CRFs, monitoring conventions, tracking forms, site study tools, and other study materials. 
Develop and implement innovative approaches for and participates in sit e recruitment, selection and initiation 
activities. 8. Assist with investigator meeting activities including organization, preparation and attendance. 
Conduct site management activities, including but not limited to site qualification visits, site initiation visits, 
site training, site interim monitoring visits, and site close out visits. Perform co-monitoring visits and 
performance assessment visits, when properly trained and delegated by Clinical Research Manager Ensure the 
integrity of clinical data and adherence to applicable regulatory, protocol, and company guidelines. Establish 
and maintain good rapport with study sites. Write study visit reports and follow up letters within the timeline 
established by applicable SOPs and guidelines. Coordinate timely shipment of clinical supplies and study drug to 
sites. Ensure proper storage, dispensation and accountability of clinical supplies and study drug. Maintain 
adequate site tracking records. Follow up of drug safety issues and safety reports in timely manner, if 
applicable. Communicate site study issues, concerns, and progress Project Manager, Clinical Team Lead and 
Clinical Research Manager accordingly. Assist with data query form (incl. query process). Perform telephone 
monitoring activities in order to obtain study status information. Development and implementation of 
corrective actions when appropriate. Prepare /review all patients tracking records. Input and maintain study 
information concerning subject status of financial reimbursement to sites. Conduct and assist with 
administrative activities as a member of the project team. Mentor for CRA I and/or CRA II, when assigned. 
Conduct on the job training and formal training to other CRAs and Clinical Trials Assistants. Collaborate with 
Clinical Research Manager/ study teams to resolve site issues. Review study visit reports, follow-up letters and 
site communication generated by other CRAs for timeliness, quality, consistency, and appropriate 
documentation and resolution of issues, with support from Clinical Team Lead or Clinical Research Manager as 
needed. Participate in routine study progress meetings, face to face or via teleconference. Competências e 
experiência desejadas Knowledge, Skills, and Abilities: Excellent verbal and written communication skills 
Excellent verbal and written English language skills Strong computer literacy e.g. MS word, Excel, PowerPoint, 
internet Excellent organizational, record retention, and time management skills Knowledge of ICH-GCP, 
applicable law (local and country) and regulatory requirements. Excellent decision making skills Excellent 
customer service and interpersonal skills Education and Work Experience: Bachelor’s Degree preferably in allied 
health fields: Medical, Nursing, Pharmacy, Psychology, Veterinary or Health Science Minimum of 2 years of 
clinical research experience; preferably in clinical research monitoring of international, multicenter clinical 
trials in multiple therapeutic areas. Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118719914?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 05 /04/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

REGULATORY AFFAIRS SPECIALIST PRA Health Sciences Av. Dr Cardoso de Melo, 1308 – 2º, 3º and 4º andares, 
Vila Olimpia Descrição da vaga The Regulatory Affairs Associate (RAA) fulfills the role of Local Regulatory 
Affairs Lead (LRAL) and is responsible for preparing, submitting and following up on initial and amended 
Regulatory Agency (RA), Central Independent Ethics Committee (IEC), and any other central submissions 
required in the country(s) they are responsible for, within contracted timelines and budget, in accordance with 
local regulatory requirements and sound scientific/technical principles, including the creation and modification 
of documentation required for approval. The RAA is responsible for the provision of information relating to 
local importation and exportation requirements. Where locally appropriate they may be responsible to carry 
out all practical steps to ensure that importation and exportation requirements are met for Investigational 
Product (IP) and any other clinical trial supplies needed for the trial within their country. The RAA is also 
responsible for providing review of the translation into the local language of clinical trial supply labeling to 
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ensure it meets local regulatory requirements. Additionally the RAA will ensure that Insurance Certificates, 
Country Specific Informed Consent forms and any other patient documentation adheres to country 
requirements. Competências e experiência desejadas Expert knowledge of current ICH and local Regulatory 
Agency and Ethics Committee regulations as they relate to pharmaceutical, biological, biosimilar, and medical 
device product development. Minimum 3 year prior experience preparing RA and Central IEC submissions for 
Clinical Trial Applications preferred. Expert knowledge of current regional guidelines and regulations is 
preferred, as well as the ability to understand new guidelines and regulations as they are issued by major 
regulatory authorities in the region. Prior experience using computerized information systems required; 
experience with PC Windows, word processing, and electronic spreadsheets required. Read, write, and speak 
fluent English; fluent in host country language. Undergraduate degree or its international equivalent preferably 
in clinical, science, or health-related field from an accredited institution or a licensed healthcare professional 
(i.e. registered nurse) required CRO experience preferred. With Director approval and in special circumstances, 
an equivalent combination of education and experience sufficient to successfully perform the key 
responsibilities of the job. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/118721484?trk=job_view_company_other_jobs Vaga adicionada em 05 
/04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ADVOGADO JÚNIOR/PLENO – FINANCIAMENTOS ESTRUTURADOS (SÃO PAULO) Stocche Forbes Advogados São 
Paulo e Região, Descrição da vaga Advogado Junior/Pleno Financiamentos Estruturados – Project Finance / 
Corporate Finance Reestruturação de dívida Infraestrutura Competências e experiência desejadas Ano de 
formação: 2012/2013 Inglês fluente Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117651503?trk=job_view_browse_map_backfill Vaga adicionada em 05 
/04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

SUPERVISOR DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO AUTOMOTIVO Hays Campinas e Região – SP Campinas e 
Região – SP Descrição da vaga Faça parte de uma importante multinacional do segmento em que atua, que 
busca um líder de desenvolvimento de produtos. Reportando-se ao Gerente de área você será responsável por 
liderar equipe, implementar processos, indicadores, bem como garantir o bom fluxo de informações com as 
áreas pares. Buscamos um profissional com formação em Engenharia de Mecânica, Elétrica, ou áreas correlatas, 
forte conhecimento em lista técnica (BOM), gestão de desenvolvimento de produtos e habilidade em gestão de 
pessoas. Inglês fluente é um requisito indispensável. Se você busca uma oportunidade para crescer e integrar 
um time global, ter autonomia para buscar a solução de problemas, e ainda preenche os requisitos informados, 
não deixe de encaminhar seu CV. Candidatar-se em   
https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/118701885?refId=ddc06cd8-6a21-4931-8918-
503673e03cad&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQEjJSdXdyhUfg&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-
null-60-null-null-leo5q~imnfpeuj~v2 Vaga adicionada em 05 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS E CULTURA ORGANIZACIONAL Descrição da vaga A SA365/E.life 
Group está buscando profissional para coordenar a gestão de pessoas e a cultura organizacional. Suas tarefas 
principais serão: · Evangelizador da cultura e valores da E.life para os públicos internos. Responsável pela 
integração de novos funcionários e formação referente as políticas internas e à cultura da empresa. · Apoio no 
recrutamento de novos colaboradores. · Responsável por supervisionar a rotina do Departamento Pessoal 
Contratação, Desligamento, Férias, Folha de Pagamento e Benefícios. Além de acompanhar os acordos coletivos 
e demais atividades pertinentes ao departamento. Habilidades e Experiência Desejada · Experiência anterior 
em RH e nos itens acima descritos · Conhecimentos em Departamento Pessoal (CLT). · Conhecimentos no 
pacote Office (Word e Excel). · Ser comunicativo e gostar de trabalhar com o público. · Morar em São Paulo 
(fácil acesso á Av. Paulista). Inscrições https://www.linkedin.com/comm/jobs2/view/115667039?refId=65a50078-6e28-
4ab5-8c27-006dc6feb455&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQE-0A0PZ9gfGw&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-

null-49-null-null-1gua2n%7Eimklalr7%7E33 Vaga adicionada em 04 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga 
no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
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ASSISTENTE DE MÍDIAS ONLINE FIAP Aclimação São Paulo Descrição da vaga Atividades: Trabalhará em 
conjunto com o gerente e o especialista da área de Digital Intelligence para garantir a qualidade e performance 
das campanhas online da empresa Foco total na gestão prática das campanhas de links patrocinados Google, 
Facebook Ads e e-mail marketing Competências e experiência desejadas Conhecimento em Campanhas de 
Google Adwords, Youtube e Bing. Conhecimento em Campanhas de Facebook Ads. Experiência anterior com 
ferramentas de envio de e-mails marketing Proatividade e organização são fundamentais. Diferenciais: 
Certificações Google Search e Display Conhecimentos em Google Analytics Excel Avançado HTML Básico 
Candidatar-se em  https://www.linkedin.com/jobs2/view/117694114?trk=job_view_similar_jobs Vaga 
adicionada em 04 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE TRADE MARKETING Nestlé São Paulo Descrição da vaga Responsável pela preparação das 
estratégias e táticas de canal direto com foco em lojas de conveniência, objetivando o crescimento rentável e 
sustentável; Identificar oportunidades de negócios em termos de distribuição, mix, preço e atividades 
promocionais; Promover alinhamento entre as estratégias de marca e canal, assegurando sua consistência, e 
prover informações e direcionamento claro para a execução por parte das equipes de vendas. Competências e 
experiência desejadas Ensino Superior Completo. Inglês Avançado. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117623884?trk=job_view_browse_map Vaga adicionada em 04 /04/2016 
Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SÊNIOR Libbs Farmacêutica São Paulo e Região, Descrição da 
vaga Atuar como ponto focal da área de Planejamento com as áreas de Negócio, suportando eficientemente 
seus clientes com análises de alto valor baseadas no desempenho passado e futuro, e garantindo a completa 
compreensão da estratégia e prioridades da organização com as da área que atende. Realizar análises 
gerenciais que abordem os principais drivers de resultado da organização, fornecendo subsídios adequados em 
tempo e qualidade para a tomada de decisão; Contribuir na definição e adoção de princípios, regras e práticas 
de gestão, controles internos e governança que levem ao cumprimento dos objetivos propostos pela 
organização. Elaborar análises de viabilidade econômica-financeira e monitorar o realizado versus orçado dos 
investimentos de capital e projetos estratégicos, identificando desvios, tendências e sugerindo rotas 
alternativas para maximização dos resultados; Monitorar o Lucro Econômico (EVA) gerado pela organização para 
garantir a remuneração aos acionistas, além de propor alternativas para a maximização dos ganhos e/ou 
mitigação de gaps; Competências e experiência desejadas Superior completo em Administração, Economia, 
Contabilidade ou áreas afins Experiência prévia na função Sólidos conhecimentos em Custos (fixo e variável). 
Candidatar-se em  https://www.linkedin.com/jobs2/view/115680633?trk=job_view_similar_jobs Vaga 
adicionada em 04 /04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

  

 COORDENADOR DE CATEGORIA Drogaria Onofre São Paulo e Região, Descrição da vaga Coordenar a realização 
e atualização de planogramas; Realizar sortimento e racional de exposição para medicamentos; Buscar 
melhorar a missão de compra do shopper dentro das lojas; Formular e garantir mínimo e máximo de SKU’s por 
meio de informações pré-definidas para cada grupo de categorias; Assegurar o crescimento e manutenção de 
Market Share; Controlar e mensurar os resultados das categorias, através de indicadores. Competências e 
experiência desejadas Desejável vivência em varejo; Conhecimento em softwares de planogramação 
(preferencialmente Spaceman); Graduação em Administração ou áreas correlatas; Excel avançado. Candidatar-
se em  https://www.linkedin.com/jobs2/view/117687987?trk=job_view_similar_jobs Vaga adicionada em 02 
/04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

COORDENADOR ENGENHARIA QUÍMICA Ypê Amparo/SP Descrição da vaga Planejar as atividades da equipe da 
engenharia química, estabelecendo objetivos e metas a serem atingidos, em função das diretrizes da 
organização. Coordenar a elaboração dos projetos de engenharia e processos Químicos, definindo escopo, 
detalhamento analítico e cronograma. Acompanhar periodicamente o desenvolvimento dos projetos, e se 
necessário, reorientar a equipe com relação às premissas estabelecidas, procedimentos de trabalho e recursos 
necessários. Cumprir o cronograma do seu setor, através da coordenação dos trabalhos em face dos recursos 
técnicos, humanos e financeiros disponíveis, conforme padrões técnicos e de qualidade necessários. Aprovar os 
documentos gerados pela engenharia química como: cartas convites, parecer técnico, desenhos de projeto, 

https://www.linkedin.com/jobs2/view/117694114?trk=job_view_similar_jobs
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117623884?trk=job_view_browse_map
https://www.linkedin.com/jobs2/view/115680633?trk=job_view_similar_jobs
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solicitação de compras, etc. Dar suporte técnico de análise de viabilidade técnica econômica para Gerência e 
Diretoria Técnica para tomada de decisão para implantação de projetos alternativos. Buscar o crescimento 
profissional da equipe de engenharia através do aprimoramento técnico (treinamentos externos / in company, 
intercâmbio, visitas técnicas, etc). Buscar o cumprimento dos resultados dos indicadores da engenharia 
Química. Avaliar metas e resultados alcançados e, se necessário, estabelecer ações para ajustes de desvios. 
Assegurar a qualidade dos serviços contratados, através do desenvolvimento de fornecedores, coordenação e 
avaliação da qualidade dos serviços prestados e contratados. Assistir o gerente da área na formulação dos 
objetivos e políticas do departamento, prestando informações necessárias e recomendando procedimentos para 
atingi-los. Prestar suporte técnico aos clientes internos em assuntos do setor, como especificação de compras, 
materiais em estoque, quantidade necessária, formas de armazenamento, etc., bem como as orientações 
adequadas. Colaborar para a manutenção de programas de qualidade e de segurança no trabalho, seguindo 
normas e procedimentos preestabelecidos, a fim de garantir o cumprimento da política da empresa, bem como 
identificando potenciais melhorias. Administrar sua equipe de trabalho, selecionando, orientando, treinando, 
avaliando o desempenho, motivando e fazendo cumprir as normas da empresa. Interagir com os variados 
assuntos de sua equipe. Competências e experiência desejadas Ensino Superior em Engenharia Química. 
Conhecimentos Técnicos em Hidráulica, Pneumática, Sistemas estruturais, Operações unitárias, Transferência 
de calor e massa, Tubulações industriais, Instrumentação e controle, processos químicos. Informática (Word, 
Excel, Internet), Inglês (leitura), Normas de segurança. Candidatar-se em  
https://www.linkedin.com/jobs2/view/117629094?recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=job_view_browse_m
ap Vaga adicionada em 02 /04/2016 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 
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-

https://www.linkedin.com/jobs2/view/115666051?trk=job_view_similar_jobs
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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 
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 
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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 
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 
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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 

 

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 
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 

 

OUTROS ESTADOS  

https://www.linkedin.com/jobs2/view/108090707?trk=job_view_browse_map
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COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ARACAJU Regime de contratação: CLT Horário: Disponibilidade 
de Horário/Período: 08 horas segunda a sábado, inclusive feriados. Superior Completo Habilitação: Mínima B 
Local de Trabalho: Aracaju Exigência: Experiência Gestão de equipes, habilidades de criação e controle de 
indicadores de área e resultado. Será responsável pelos setores de Recursos Humanos, Financeiro e Comercial. 
Desejável experiência como Controller. Pr 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: Enviar CV p/ .gazola@cavo.com.br / Andreza.viana@cavo.com.br Vaga 
adicionada em 18 /04/2016 No e-mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site 
www.meunovotrabalho.com.br 

  

ENGENHEIRO CIVIL – PROJETOS – ARACAJU Regime de contratação: CLT Horário: Disponibilidade de 
Horário/Período: 08 horas segunda a sábado, inclusive feriados. Superior Completo, com CREA ativo. 
Habilitação: Mínima B Local de Trabalho: Aracaju Exigência: Experiência com gestão de projetos. Enviar CV p/ 
.gazola@cavo.com.br / Andreza.viana@cavo.com.br Vaga adicionada em 18 /04/2016 No e-mail e 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 
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 18 
/04/2016 Na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 

 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Fortaleza/CE Pré-requisitos: Ensino superior completo em 
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica ou Engenharia Civil. Pós graduação completa em Engenharia de 
Segurança do Trabalho Experiência anterior na função com gestão de SESMT Conhecimentos nas NR10, NR 35, 
ISO 9001 e OHSAS Conhecimento em Pacote Office nível avançado e gestão de equipes. Necessário 
disponibilidade para viajar. Interessados que atendam ao perfil favor encaminhar currículo com o título: 
Engenheiro de Segurança do Trabalho para: selecao@beq.com.br Vaga adicionada em 13 /04/2016 No e-mail e 
na entrevista, Informe que viu a vaga no sitewww.meunovotrabalho.com.br 

 

GERENTE DE VENDAS para empresa localizada na região de Porto Alegre/RS, com foco o gerenciamento, 
planejamento e controle de vendas. Será responsável pela gestão do time comercial, representantes e 

http://www.meunovotrabalho.com.br/
http://www.meunovotrabalho.com.br/
https://www.linkedin.com/jobs2/view/101353292?trk=job_view_company_other_jobss
https://www.linkedin.com/jobs2/view/101353292?trk=job_view_company_other_jobss
http://www.meunovotrabalho.com.br/
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distribuidores. Requisitos: Experiência em vendas multicanais – experiência em gestão de representantes e 
distribuidores; Forte conhecimento em planejamento comercial, gestão de produto e trade marketing. 
Experiência em empresas multinacionais será um grande diferencial. É indispensável ter atuado com produtos e 
ter inglês intermediário. Enviar CVs para fabio.souza@debernt.com.br Vaga adicionada em 11 /04/2016 No 
mail e na entrevista, Informe que viu a vaga no site www.meunovotrabalho.com.br 
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