
Pessoal, procure acessar e CURTIR nossa página no Facebook, lá tem mais vagas: muitas 
empresas estão divulgando vagas diretamente lá, sem passar por aqui: 

www.facebook.com/cafecomvagas 
 

AVISO: Gostaria de agradecer a todos que me retornaram com 
mensagens de força!! Muito obrigada!! 

 

Analista de Recursos Humanos.  
Requisitos necessários: experiência em escritório de advocacia, área de departamento 
pessoal e benefícios, recursos humanos, recrutamento e seleção e sistema Sisjuri. 
Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, Assistência Médica (Amil). Enviar o currículo 
para: recrutamento@viseu.com 
 

Bolsa de estudos Pós-graduação Gestão de Projetos com ênfase no Agile 
Scrum.  
Escola DARYUS em parceria com a Faculdade Impacta. Não fique de fora! Hoje, é 
fundamental que o profissional tenha a agilidade inerente às suas atividades, direcionando 
os seus esforços a fim de atingir o objetivo da organização. A Gestão de Projetos Ágil vem 
para auxiliar os profissionais das mais diversas áreas a trabalharem de forma mais assertiva 
atuando em ambientes de transformação. Acesse https://lnkd.in/gKsfQ_5  cadastre-se e 
concorra a uma bolsa de estudos!  
 

Analista de RH generalista Sênior para o segmento de Tecnologia e/ou 
Inovação:  
Atividades: Implantação de RH estratégico, realizando treinamento e Desenvolvimento de 
liderança, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, aplicação de feedbacks e PDIs, 
revisar políticas e normas internas, elaboração de indicadores de RH, implantação de cargos 
e salários, gerenciar a célula de departamento e administração de benefícios pessoal, 
Recrutamento e Seleção, entre outras atividades pertinentes a função. Requisitos: 
Experiência com todas as rotinas descritas acima. Formação: Ensino superior completo em 
Administração e/ou Recursos Humanos com pós graduação em Psicologia Organizacional. 
Experiência com gestão de Equipes. Salário: A combinar Benefícios: VR, VT, AM e Seguro de 
Vida Interessados e dentro do perfil encaminhar currículo para 
perez.amanda@baseconsultoria.net.br 
 

GERENTE COMERCIAL  
Liderança: Robson Pinheiro Rodrigues de Campos – Diretor Executivo Comercial Local: EBT  
São Paulo Departamento: Comercial Responsabilidades: · Prospectar novos clientes e 
oportunidades no mercado de infraestrutura e construção pesada. · Apoio na elaboração de 
proposta técnica, visando garantir a captação de novos negócios, expansão da carteira de 
obras; · Fazer a proposta comercial, negociar contrato, fazer gestão do contrato liderando a 
negociação da proposta comercial até o inicio do projeto. · Experiência em captação de 
projetos de grande volume. Requisitos: · Experiência anterior nos segmentos de mobilidade 
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urbana, energia, mineração entre outros segmentos de construção pesada e de 
infraestrutura. · Profissional com bom relacionamento e networking nos segmentos de 
atuação. Perfil: · Formação em Engenharia; · Inglês fluente; · Espanhol desejável; Ficou 
interessado? Envie um e-mail para recursoshumanos@ccinfra.com 
 

Assistente Administrativo - Bilíngue.  
Não é necessário experiência anterior, inglês avançado é mandatório pois tem contato com 
EUA diariamente. Trabalhar CLT na Av. Paulista, na MELHOR consultoria de Recrutamento 
do MUNDO! Se cadastre gratuitamente em https://lnkd.in/gsTv8Ht 
 

Analista de Planejamento Sênior  
Descrição: Planejar, monitorar e emitir relatórios sobre inventários. Desenvolver política de 
controle de inventários. Promover e zelar por melhores práticas na atividade de 
planejamento. Assegurar-se que as atividades de inventário sejam um fator chave de 
qualidade e eficiência de custos dentro da organização. Formação: Superior completo em 
Logística, Administração ou áreas afins. Disponibilidade para viagens quinzenais. 
Remuneração: A combinar Benefícios: Plano de saúde de extensão familiar+ carro+ vale 
combustível+ VA+ VR. Oportunidade para atuar em Betim/ MG Interessados encaminhar cv 
para: mendesexecutivesearch@gmail.com 
 

Analista de RH 
Empresa: um dos maiores escritórios da XP Investimentos, estamos à procura de um 
Analista de RH. Responsabilidades: Alinhamento de perfil com gestores, divulgação de 
vagas, mapeamento de mercado, pré-entrevistas de perfil por telefone; Estruturação e 
padronização dos processos de R&S; Monitoramento de métricas (KPIs) da área; 
Desenvolvimento de projetos de DHO; Gestão de fornecedores. Requisitos Experiência em 
consultorias de recrutamento e vagas de volume; Ensino superior completo ou cursando 
em Psicologia, Administração ou Gestão de RH. Diferencial Experiência com recrutamento 
de mercado financeiro. Benefícios: Plano de saúde; Modelo de contratação: PJ. Local: 
Avenida Paulista Interessados encaminhar CV atualizado para o e-mail 
rh@mninvestimentos.com.br com o assunto ‘Vaga RH – nome’ 
 

Supervisor de Operação 
Ccom experiência em gestão hospitalar, formação em Nutrição ou Administração. Foco em 
resultado para coordenar serviço de nutrição de hospital de grande porte. Local Recife. Os 
que se enquadrarem no perfil, mandar mensagem Sup Recife com CV para 
Céliarm@grsa.com.br 
 

Analista de Recursos Humanos Pleno  
Para uma empresa cliente localizada em São José dos Campos, SP. Pré requisitos: Principais 
desafios: Reestruturar a área de Treinamento Implementar Pesquisa de Clima Reestruturar 
o programa de Estágio e Menor Aprendiz Responsável pela área de R&S Perfil Pessoal 
esperado: Comunicação Pró- atividade Resolução de Problemas Visão Macro Flexibilidade 
Escolaridade mínima para o cargo: Formação superior em áreas de Humanas. Inglês 
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desejável (será considerado como um plus) Sexo / Faixa etária: indiferente. Iremos 
trabalhar com pretensão salarial. Benefícios; Convênio Médico; Convênio Odontológico; 
Cesta básica; Vale Transporte; PLR Profissionais fora da região do Vale do Paraíba 
necessário disponibilidade para mudança de domicílio. Enviar cvitae informando salário 
atual (ou ultimo) e pretensão salarial (imprescindível) para o e-mail: fernando@contacto-
rh.com.br 
 

Assistant Controller 
Irá reportar diretamente ao Head de Finanças no Brasil. Profissional para ocupar uma 
função generalista de finanças em um time enxuto, mas que tenha suas fortalezas em 
Accounting & Controlling. Miramos em profissionais que estejam em níveis de Sr. Analysts 
ou Specialists de corporações maiores, para ter função financeira administrativa afim de 
suportar o líder de finanças no Brasil, incluindo reporte ao exterior. Inglês fluente é 
mandatório, além de alto senso de organização. Fazer parte do time de finanças em uma 
agência “descolada”, perfil “open space”, onde a interação com o negócio é diária. 
Ambiente de trabalho de “co working”. A ForGood busca ao máximo alinhar as 
expectativas. Iremos avaliar 100% das aplicações, muito provável que não seja possível dar 
retorno para todos. Entraremos em contato impreterivelmente até o dia 05/08/2019 para 
as intenções de aplicação que estiverem no perfil, segundo em nossa avaliação. 
Interessados msg em minha INBOX. Inscreva-se pelo link: http://bit.ly/ForGood_0020 
 

Estagiário: Indicadores 
Buscamos Estagiário que tenha facilidade com números, organizado, discreto, pro ativo, 
com espirito cooperativo e alto nível de concentração, para compor a nossa equipe de 
Operações, com o objetivo de acompanhar os resultados de programas, projetos e ações da 
instituição. Formação: Cursando Estatística; Ciências Atuariais, Economia, Matemática, 
Sistemas de Informações Gerenciais, Ciências da Informação ou Administração de 
Empresas. Competências Técnicas: domínio de Excel. Se você possui os requisitos 
mencionados, e deseja atuar em uma organização social que promove o empoderamento 
digital, por meio da criação e disseminação de metodologias de formação empreendedora, 
e do uso de ferramentas digitais, buscando ampliar o impacto de facilitadores em 
comunidades, escolas e bibliotecas, assim como estimular o uso ético, consciente e cidadão 
da tecnologia, não perca tempo e envie o seu CV para trabalheconosco@recode.org.braté o 
dia 10/08 
 

Almoxarife 
Jd. Modelo, SP  /  Salário: faixa de 2.400,00 /  Benefícios:  Vale Transporte; Vale Refeição. 
Atividades: Assegurar que o material necessário esteja na quantidade devida e em local 
adequado; Preservar a qualidade do que estiver estocado; Impedir que haja divergências no 
inventário e perdas; Observar a quantidade necessária dos produtos evitando desperdícios; 
Instalações adequadas, proporcionando condições físicas que preservem a qualidade dos 
materiais; Movimentação e distribuição suficientes para um atendimento rápido e eficiente 
sempre que necessário.  Requisitos: Já ter atuado como almoxarife em canteiro de obras; 
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Ter experiência na área; Ensino Médio Completo; Ter fácil acesso a região. Aos interessados 
encaminhar cv para: psiquerh_empregos@outlook.com  Assunto: Almoxarife – SP 
 

Assistente de Gestão 
Interlagos: Principais Requisitos:  Superior cursando em Administração/Ciências Contábeis/ 
Gestão Financeira e afins; Experiência na área administrativa/financeira; Conhecimento em 
Excel nível intermediário.  Atribuições: Controle de contratos; Gestão de documentos; 
Operação do sistema de contratos; Lançamento de notas fiscais; Rotinas administrativas / 
financeiras.   Remuneração e Benefícios:  Salário compatível com o mercado; Vale 
Transporte; Refeitório no local; Assistência Médica; Seguro de Vida.  Horário e Escala de 
Trabalho. De segunda a sexta-feira, das 08h30 às 18h18; Oportunidade Temporária. 
Inscrição e mais informações, acesse: http://bit.ly/2LTkgUw 
 

Estágio Jurídico 
Salário 600,00 / Responsabilidades: Para atuar com elaboração de petições simples; 
Realização de protocolos físicos virtuais cotação, solicitação; Contratação de diligências, 
seja para fins de extração de cópias, seja para fins de participação em audiências ou 
sustentações orais; Realização de cópias e retirada de documentos junto aos clientes; 
Horário: 30hs semanais. Requisitos: Desejável passagem anterior por escritório jurídico 
onde tenha havido mínimo acompanhamento processual; Habilidade na relação 
interpessoal; Fluência verbal e escrita; Interesse e desejo de desenvolvimento na área; 
Cursando 2º ou 3º ano de Direito; Cnh B. Benefícios: Vale transporte; Auxílio refeição. 
E-mail para enviar currículo: recrutamento@coreep.com.br mencionar no assunto o nome 
da vaga 
 

Promotora 
Responsabilidades: Para atuar com degustação de frutas no evento Apas; Degustação e 
promoção do produto para o público; Horário:Segunda a quarta, das 13h às 22h e quinta 
das 12h às 20h sujeito a alteração. Requisitos: Importante: ser comunicativa; Gostar de 
trabalhar com o público. Benefícios: Cachê R$ 180,00 por dia; Vale refeição R$ 20,00 ; Vale 
transporte. E-mail para enviar currículo: atendimentosp@workcell.com.br mencionar no 
assunto o nome da vaga 
 

Auxiliar de Dentista  
Salário 1.000,00 Responsabilidades: Toda a rotina de auxílio ao dentista; Horário: Segunda à 
Sexta das 08h às 18h e Sáb das 08h às 12h. Requisitos: Que já tenha atuado como auxiliar 
odontológica. Benefícios: Vale transporte. E-mail para enviar currículo: 
glauberpj@gmail.com mencionar no assunto o nome da vaga 
 

Professor de Inglês  
Salário a Combinar Responsabilidades: Atividades inerentes ao cargo. Requisitos:  
Preferência que tenha experiencia. E-mail para enviar currículo: 
hortolandiajdrosolem@wizard.com.br mencionar no assunto o nome da vaga 
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Atendente de loja 
Empresa: Rede de Pizzaria / Atribuições do cargo: Atendimento ao cliente no balcão e por 
telefone, organização da loja, limpeza da cozinha e banheiro e demais atividades 
pertimentes a função. Escolaridade: Ensino Médio completo. Experiências:  Desejável 
segundo grau completo. Salário R$ 1.150,00 + Vale Transporte + Vale Alimentação. Obs: 
Importante ter disponibilidade total de horário. Horário de trabalho, escala 6x1 das 17:00 
ás 01:33 da manhã. Enviar currículo para: jpereira@feeta.com.br colocando no assunto 
Atendente de loja 
 

Estagiário em Marketing Digital 
Cidade: Guarulhos / Atribuições do cargo:  Criação de websites;  Criação de layout para 
banners digitais;  Criação de vídeos para posts em mídias sociais (Oferecemos treinamento 
para o desenvolvimento);  Acompanhamento e desenvolvimento de campanhas pagas e 
orgânicas em mídias sócias ;  Acompanhamento e desenvolvimento de campanhas pagas e 
orgânicas no Google e YouTube. Função: Auxiliar em Desenvolvimento e Designer ; Jornada: 
De Seg a Sex ; Horário: A Combinar ; Descanso: 40 min ; Bolsa - auxílio: R$900,0 + Vale 
Transporte; Experiências:  Cursando ensino Técnico ou superior em Marketing ou 
Tecnologia ou Morar em Guarulhos/SP. Desejável: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Adobe Premiere e conhecimentos em html 5 e PHP. Diferencial: Experiência em 
desenvolvimento de websites e criações de artes usando as ferramentas do adobe. Salário: 
R$900,00 / Benefícios: Vale Transporte; Enviar currículo para: 
vaga.hw3500h@vsp.recrutasimples.com colocando no assunto Estagiário em Marketing 
Digital 
 

Líder de Produção Junior 
Responsabilidades: Liderar, orientar e treinar colaboradores e funcionários em suas 
atividades e processos de produção; Elaborar relatórios de indicadores de produção, perdas 
e apontamentos de produtividade; Identificar alternativas que visem à redução de custos; 
Assegurar o cumprimento de normas de segurança e qualidade. Requisitos: Experiencia em 
chão de fábrica mínima 05 anos; Preferencialmente masculino; Pró ativo; Conhecimento 
pacote Office; Disponibilidade de horários. Benefícios: Vale transporte. E-mail para enviar 
currículo: lucimarbm2017@gmail.com mencionar no assunto o nome da vaga 
 

Estágio em Recreação 
Salário 954,00 / Responsabilidades: Prestar apoio na condução das atividades alinhadas à 
programação de lazer fitness, recreativas, jogos de salão, outdoor, indoor, atividades 
aquáticas, games, shows, animação; Horário de trabalho: 14h00 às 21h00. Requisitos: Estar 
cursando graduação em Educação Física, Pedagogia ou Artes Cênicas; Disponibilidade para 
atuar aos finais de semana e feriados. Benefícios: Vale transporte; Alimentação no local; 
Uniforme; Serviços de lavanderia. E-mail para enviar currículo: selecao@royalpalm.com.br 
mencionar no assunto o nome da vaga 
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Passadeira  
Salário a Combinar Responsabilidades: Passa roupas e tecidos a ferro, inclusive peças 
delicadas. Requisitos: Ensino médio completo; Experiência anterior na função; 
Disponibilidade de horário. Benefícios: Vale Transporte. E-mail para enviar currículo: 
m.gabrielafonseca01@gmail.com mencionar no assunto o nome da vaga 
 

Assistente Social 
Organização procura assistente social para atuar em Vila Bancária em São Paulo. Este 
profissional necessita ter experiência comprovada em SAICA, para início imediato. 
Preferência que resida próximo, pois a organização não paga vale transporte. Salário 
R$2.834,00. Carga horária: 30 horas semanais. Tipo de contrato: regime CLT. Currículos 
somente através de e-mail. Os interessados podem enviar currículo ao e-mail: 
saicafortalecer@yahoo.com.br 
 

Estagiários em Serviço Social – sem remuneração 
Necessário conhecimento no Pacote Office. Organização procura estagiários em Serviço 
Social para atuar em Varginha São Paulo. Este profissional irá auxiliar a Assistência Social 
nos atendimentos de famílias e idoso atendidos na instituição, realizar entrevista social e 
atender as necessidades dos projetos e atividades, dar apoio a toda rotina da área social da 
instituição. De segunda a sexta feira das 13 às 17 horas e aos sábados. Necessário 
conhecimento no pacote Office. Os candidatos podem enviar currículo ao e-mail: 
lardoidoso.social@gmail.com 
 

Educador musical 
AOSSC precisa de educador musical com habilidade em inclusão para trabalhar na zona 
norte de São Paulo. As atividades serão realizadas com pessoas com deficiência intelectual 
e física. Carga horária: 40 horas semanais, das 8 às 17 horas. Carga horária: segunda a 
sexta-feira. Regime: CLT. Salário: R$ 1.795,19. A organização oferece refeição no local e vale 
transporte. Os candidatos podem enviar currículo ao e-mail: 
recrutamento.recanto@gmail.com 
 

Cozinheira 
Organização procura cozinheira para atuar em SAICA no Jardim São Paulo na zona norte de 
São Paulo. Este profissional irá realizar preparo de refeições, conforme cardápio, 
responsabilizar-se pela limpeza,higiene, manipulação e conservação dos alimentos e 
utensílios da cozinha. Qualidades requeridas: ser responsável, organizado, ágil, dinâmico e 
saber trabalhar em equipe. Exigência: ter ensino fundamental II completo com certificado, 
experiência comprovada, preferencialmente residir na zona norte São Paulo e ter curso de 
manipulação de alimentos. Regime de contratação CLT. Carga horária 12×36. Os candidatos 
podem enviar currículo ao e-mail: adm.saica.inicial@saecsp.org.br 
 

Orientador Socioeducativo 
A Fundação Fé e Alegria do Brasil, obra da Companhia de Jesus, contrata orientador 
socioeducativo para o CCA Fé e Alegria Jardim Rincão. Todas as nossas vagas estão 



disponíveis para pessoas deficientes. Formação: superior completo em Pedagogia. Ter 
disponibilidade de trabalhar aos sábados ou domingos, quando for necessário.  
Conhecimento especifico em terceiro setor, planejamento; Estatuto da Criança e 
Adolescente e pacote Office. O candidato irá desempenhar as seguintes funções: 
desenvolver atividades socioeducativas, artísticas, culturais e de lazer com as crianças  e os 
adolescentes, a fim de contribuir para o processo de aprendizagem e de autonomia e 
garantindo o cumprimento da proposta socioeducativa; mediar ações socioeducativas 
visando a sensibilização, conscientização, empoderamento, organização e mobilização dos 
educandos quanto a situações vivenciadas no território. Participar da elaboração, revisão e 
desenvolvimento da Proposta Socioeducativa e do Plano Operacional Anual (POA). Mediar 
a organização do ambiente socioeducativo, o tempo e as atividades de forma a favorecer a 
interação de todas as educandas e educandos; encaminhar conjuntamente com o assessor 
pedagógico, a Assistente Social casos identificados e que necessitem da articulação da Rede 
de Defesa e Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente bem como da Rede 
Socioassistencial. Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações de sua área 
de atuação e das necessidades dos educandos, famílias e do território, visando à efetivação 
da proposta socioeducativa. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho, 
participar ativamente dos encontros socioeducativos, dos momentos de planejamento, 
bem como dos processos de educação permanente promovidos; encontros sociofamiliares, 
reuniões individualizadas, visitas domiciliares e grupos de estudo para discussão de 
situações vivenciadas por educandos e suas famílias realizando atividades intergeracionais 
com a participação de educandos e suas respectivas famílias; sistematizar e manter em 
ordem e atualizado os instrumentais de coleta de dados das ações socioeducativas, a fim de 
preservar as informações sobre a execução da proposta socioeducativa; agir sempre de 
acordo com os princípios e valores da Fundação. Carga horaria: 40 horas semanais. A 
organização oferece vale transporte opcional e alimentação no local. Salário R$ 2.460,78. 
Os interessados podem encaminhar currículo descrito no assunto orientador 
socioeducativo para e-mail: selecao@fealegria.org.br 
 

Cuidador Social 
Organização procura cuidador social para trabalhar na região de Tatuapé na zona leste de 
São Paulo. É necessário ter concluído o ensino médio e desejável alguma experiência na 
área social. Horário de trabalho: das 13 às 19 horas, folgas intercaladas de acordo com 
escala. Salário R$ 1.680,00. Os interessados podem enviar currículo ao e-mail: 
larmaerh@outlook.com, com descrição da vaga. Seleção somente através de currículo, não 
damos informações por telefone. 
 

Especialista RH - Mobilidade Internacional 
Experiência em processos de mobilidade internacional de estrangeiros incluindo 
expatriados, realocação, Imigração local/global no ambiente corporativo e conectado com 
as melhores práticas de RH; Conhecimento em remuneração, legislação trabalhista e tax. 
Superior completo. Excel avançado; Inglês avançado; Atividades a serem desempenhadas: 
Conduzir os processos e procedimentos de Mobilidade; Acompanhar a prestação de 



serviços de terceiros; Controlar os processos de imigração e realocação; Comunicar as 
políticas e procedimentos de Global Mobility aos expatriados, gerentes de RH e demais 
gestores e colaboradores das áreas; Auxiliar o time de Recrutamento e Seleção;  Consolidar, 
junto com a área de Remuneração e Benefícios; Preparar mensalmente reporte de custos. 
Salário + Vale-transporte, Vale-Refeição, Assistência Médica, Assistência Odontológica e 
Seguro de vida. Local de trabalho: Jaguaré – SP Horário de trabalho: Segunda a Sexta das 
08:00 às 17:00. Contrato temporário de 9 meses. ACESSO www.jobcenter.com.br 
  

Desenvolvedor SalesForce SR (2 vagas)* 
Necessário ter atuado com desenvolvimento APEX e módulos do Salesforce. Local de 
trabalho: São Bernardo do Campo - SP. Os interessados favor encaminhar currículo para 
msilva@techforti.com.br 
 

Desenvolvedor Front-end Pleno e Sênior (2 vagas)* 
Necessário ter atuado com HTML5, CSS, SASS/SCSS, VueJS, Javascript, NodeJS & Express, 
Conceitos de reatividade, Asp.net/Razor, Git & Git Flowk, TFS/Azure DevOps, Webpack, 
PWA, Conceitos de UX/UI, Jquery e Agile/Scrum. Local de trabalho: Juscelino Kubistchek – 
SP. Os interessados favor encaminhar currículo para msilva@techforti.com.br 
 

Desenvolvedor Mobile IOS (1 vaga)* 
Requisitos: Swift 5; RxSwift; POP; MVVM-C; Desenvolvimento Seguro Conceito de código 
limpo e melhores práticas; Autolayout, Push Notification; JSON, REST, SOAP; Criação de 
componentes personalizados iOS nativo; Conhecimento em Design Patterns Análise de 
Requisitos Agile/Scrum Git/Gitflow TFS / Local de trabalho: Juscelino Kubistchek – SP. Os 
interessados favor encaminhar currículo para msilva@techforti.com.br 
 

Desenvolvedor Mobile Android (1 vaga)* 
Requisitos: Kotlin; Retrofit, Android Annotations, Material Designer, Push Notification, 
LiveData Conceito de código limpo e melhores práticas; Utilização arquitetura MVP, MVC, 
MVVM; JSON, REST, SOAP; Conhecimento em Design Patterns; JSON, REST, SOAP; Criação 
de componentes personalizados Android nativo; Desenvolvimento Seguro Análise de 
Requisitos Agile/Scrum Git /Gitflow TFS, Local de trabalho: Juscelino Kubistchek – SP. Os 
interessados favor encaminhar currículo para msilva@techforti.com.br 
 

Desenvolvedor SharePoint Jr (1 vaga)* 
Ter atuado com Desenvolvimento de webparts, User controls, event receivers, custom 
pages, custom action, timer jobs, workflows, implantação de servidores (produção e 
desenvolvimento) e migração de servidores. Desenvolvimento (Sharepoint e .NET). 
Local de trabalho: Juscelino Kubistchek – SP. Os interessados favor encaminhar currículo 
para msilva@techforti.com.br 
 

Analista de Sistemas SR (2 vagas)* 
Ter atuado no acompanhamento e execução de projetos no mercado financeiro / bancário 
Amplo conhecimento em manuais/ regras e fluxo de pagamentos de boletos, tributos, 



contas de consumo conveniados e/ou não Experiência comprovada em análise, 
levantamento de requisitos e desenho/proposta de solução sistêmica além de gestão de 
escopo junto aos usuários Experiência na criação e execução dos cenários de testes de 
software, análise de não conformidades e identificação de causa raíz. Mandatório 
conhecimento em web API/ Integração com webservices. Desejável conhecimento em C#, 
.Net Core e DDD; Conhecimento em SQL Server, criação de queries que apoiem os testes de 
software Conhecimento básico a intermediário em Arquitetura de Sistemas e 
Infraestrutura. Local de trabalho: Faria Lima - SP. Os interessados favor encaminhar 
currículo para msilva@techforti.com.br 
 

Desenvolvedor C# SR* 
Linguagens: C# Banco de dados: MySQL Profissional irá atuar com desenvolvimento de 
sistemas utilizando a linguagem C# e banco de dados My SQL. Linguagens diferenciais: C++ 
Projeto de 5 meses; Local de trabalho: Próximo a Ponte do Limão. Os interessados favor 
encaminhar currículo para msilva@techforti.com.br 
 

Desenvolvedor Back-End SR (7 vagas)* 
.NET (ASP.NET MVC, ASP.NET WebAPI, WCF, REST) Ferramentas de controle de versão (TFS 
/ GIT) DDD Banco de dados relacional (Oracle, SQL Server) NodeJS Arquitetura em 
microserviços Banco de dados não relacional (Redis, MongoDB) Barramento (RabbitMQ, 
Microsoft Service Bus, Amazon SQS) Desenvolvimento em nuvem (AWS, Azure) 
Conhecimento em modelos de processos ágeis. Local de trabalho: Juscelino Kubistchek – 
SP. Os interessados favor encaminhar currículo para msilva@techforti.com.br 
 

Analista Programador .NET SR (2 vagas)* 
Indispensável experiência em desenvolvimento de sistemas WEB (ASP.NET, VB.NET, C# (C-
SHARP), Framework4.5; Indispensável experiência de programação em linguagem com 
orientação a objetos (HTML, CSS, Javascript, XML); Indispensável o conhecimento em 
integrações de sistemas; Indispensável o conhecimento em configuração / publicação de 
ambientes WEB: IIS 6, 7 e 7.5; Indispensável o conhecimento de webservices ASMX / SOAP 
(ambientes distribuídos); Indispensável o conhecimento em gerenciamento de versões de 
códigos fontes (Team Foudantion Server ou outro); Indispensável experiência de 
programação .NET ( Framework 3.5, desejável 4.0 ); Indispensável experiência em 
construção de aplicações Web ASP.NET e implementação de serviços com WCF ( Windows 
Comunications Foundation ); Indispensável experiência com banco de dados: SQL-Server e 
Oracle. Tempo de alocação: 6 meses com possibilidade de prorrogação; Disponibilidade 
para início: Imediato Local de trabalho: Centro de São Bernardo do Campo. Os interessados 
favor encaminhar currículo para msilva@techforti.com.br 
 

Gerente de Projetos (2 vagas)* 
Experiência em gerenciamento de projetos, utilizando Metodologias baseada no PMBOK e 
metodologias ágeis; Ter atuado com projetos voltados para infraestrutura e TELECOM/ 
Certificação PMP;/ Desejável certificação em alguma metodologia ágil ( Ex : Scrum ) 



Projeto de 6 meses com possível prorrogação. Local de trabalho: São Bento. Os 
interessados favor encaminhar currículo para msilva@techforti.com.br 
 

AUXILIAR DE TESOURARIA  
Experiência na função de no mínimo seis meses. Possuir conhecimentos intermediários de 
informática Conhecimentos necessários: rotinas administrativas financeiras, fechamento 
financeiro de tesouraria, mapas de clientes, controle e batimento de planilhas diversas, 
movimentação de sistema interno e externo, utilização de e-mail, controle geral e arquivo. 
Local de Trabalho: São Cristóvão/RJ. Horário de Trabalho: ESCALA 6 X 1 – POSSUIR TOTAL 
DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO. Salário de R$ 2.158,67 Benefícios: - Vale Transporte – Vale 
Refeição – Convênio Médico - Convênio Odontológico - Seguro de Vida FIQUEM ATENTOS 
POIS O PROCESSO SELETIVO SERÁ AGENDADO POR E-MAIL! OS INTERESSADOS E DENTRO 
DO PERFIL DEVEM ENCAMINHAR O CURRÍCULO NO CORPO DO E-MAIL PARA : 
vagasvalores@gmail.com colocando no assunto Auxiliar Administrativo de Valores 
 

VAGAS AREA ADVOCACIA 
http://www.migalhas.com.br/MercadodeTrabalho/Vagas/#226312 
 

VAGAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E SEGURANÇA DO TRABALHO 
http://engenhariacivilbrasil.com/# 
http://empregoengenheiro.com/ 
 

VAGAS TURISMO 
http://www.panrotas.com.br/empregos 
 

VAGAS AREA ODONTOLOGIA 
http://www.apcd.org.br/index.php/classificados 
 

VAGAS NA AREA DE HOTELARIA/ALIMENTAÇÃO/BARES/RESTAURANTES 
http://hotec.trabalhando.com/ 
 

Palavra do dia - Sem confusão! 
"E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." (Romanos Capítulo 5 Versículo 5) 
 
Não se entregue a confusão, diga não aos pensamentos contrários, se esforce em ter 
esperança, pois o amor de Deus está sobre a sua vida e quando clamamos por ele, ele 
sempre vem! Sorria e acene, você vai vencer sim, você vai cantar o hino da vitória sim. Deus 
é contigo! 
 
Por: Michelle Coutinho/ Se você precisa de oração escreva para nós! E-mail: 
oracaopalavradodia@gmail.com 
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