
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 
 

Analista de Dados Sênior (MIS)  
Principais atividades: Conhecimento avançado em Excel, incluindo banco de dados. 
Experiência em geração de dados e resultados gerenciais. Desejável conhecimento das 
ferramentas de qualidade, Análise de causa, Imprescindível elaboração de planilhas 
gerenciais e relatórios de fácil compreensão com foco na tomada de decisões Interação 
com as áreas internas e com os fornecedores, apresentação dos resultados em Comitês 
Executivos. Formação na área de exatas, administração, TI. Office avançado. Experiência 
como Analista de BI ou Analista de MIS. Experiência prévia em estruturação de dados. 
Planejamento e organização. Perfil analítico para construção e apresentação de reports. 
Capacidade para trabalhar em equipe. Comprometimento com prazos. Local de trabalho: 
Zona Sul - SP Interessados encaminhar currículo com a pretensão salarial para 
marcia.azzi@atento.com 
 

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. Acesse: www.jobcenter.com.br 
  

Assistente de Desenvolvimento  
Empresa de Médio Porte em Cotia contrata para início imediato Assistente de 
Desenvolvimento (T.I) Atividades / Requisitos Suporte ao desenvolvimento de aplicações, 
análise e solução de problemas. Executar a compilação de linguagens de programação, 
visando conferir e acertar sintaxe do programa. Escrever e testar código de exemplos / 
demonstração. Realizar teste em aplicações de uso interno e externo. Prestar suporte a 
desenvolvedores que desejam criar aplicações para nossos terminais. Criar pacotes / script 
de carga de aplicação, que será usado na fábrica, laboratório e deployment. Ensino Superior 
cursando em Ciência da Computação Tecnologia da Informação áreas afins. Inglês básico. 
Lógica de programação. Conhecimento de linguagem C ou C++. Conhecimento em Java. 
Conhecimento em desenvolvimento Android. Suporte ao desenvolvimento de aplicações, 
análise e solução de problemas. Os interessados deverão encaminhar currículo com 
pretensão salarial para: ext.marcelo.santos@paxbr.com.br 



Consultor Sênior Segurança Informação – GRC / GCN  
O profissional atuará em projetos da AuditSafe para realizar: o Análises de Gap, de Riscos e 
de Nível de Maturidade de Segurança da Informação. o Consultoria de implementação e 
adequação para PCI DSS, ISO27001, NIST CSF, COBIT, ISO22301, ISO31000, 
Regulamentações do Banco Central (ex.: 3909 e 4658), LGPD – Lei Geral de Proteção de 
Dados. o Desenvolvimento e implementação de Políticas, Normas e Procedimentos, assim 
como, de programas de Conscientização em Segurança da Informação. o Apresentações 
Técnicas e Executivas; o Desenvolvimento de Planos de Ação e Recomendações. 
OBRIGATÓRIO: Já ter trabalhado em empresa de consultoria. Mínimo de 5 anos atuando 
em Segurança da Informação. Superior completo em Ciências da Computação, TI, 
Engenharia ou afins. Conhecimentos em networking, arquitetura de redes, firewall/IPS e 
VPNs. DESEJÁVEL: Certificações CISSP, CISA, CISM, CRISC, CBCP, PCI e outras correlatas. 
Inglês Avançado. BENEFÍCIOS: Assistência Médica, Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale 
Transporte, Custeio de Cursos, Seguro de Vida em Grupo. LOCAL: São Paulo/SP. 
Contratação CLT. GOSTOU? Enviar CV para trabalhe.aqui@auditsafe.net com o campo 
assunto: CV_GRC_2019. 
 

Comprador Pleno  
Contrato: MEI - 3 meses; Contrato R$: 5.000,00 Local de trabalho: Vila Olímpia; Pré 
requisito: Bom conhecimento em compras, SAP e Excel (Sem esses requisitos não 
considerarei o perfil). Ter experiência em compra de agência BTL e ATL, serviços e materiais 
(brindes e material de divulgação), logística promocional e compras de marketing e 
eventos. Tem os requisitos e gostou da oportunidade? Me envie seu cv no ASSUNTO: 
COMPRADOR PLENO cassia.lapas@nimbi.com.br 
 

Designer (bolsa, malas, mochilas)  
Formação em Designer de Moda, Design Gráfico ou Desenho Industrial Sólida experiência 
na função comprovada como designer de bolsas, mochilas, malas e outros acessórios. 
Domínio: Pacote Corel e Adobe (Photoshop, Ilustrator, Indesign) Desejável liderança de 
equipes Contratação: CLT Benefício: Assist. Médica e Odontológica, TR, VT ou vale 
Combustível. Salário: R$ 4.000,00 Enviar currículo para rhconsultoriamodelo@gmail.com 
colocando no assunto Designer – Moda 
 

ANALISTA DE TESTES 
Atualização de Server/client TEF/POS. Setup ambientes TEF/POS; Análise de 
Especificações/Ferramentas EMV/CTLS/TIP e M-TIP; Execução de certificações de 
PINPad/TEF/POS; Execução de certificações ELO/Master/Visa/JCB/Amex; Ter atuado em 
projeto de testes de soluções TEF/POS; Conhecimentos de protocolo de comunicação X25; 
Experiência em processo de Certificação e Homologação de Soluções de Captura. 
Conhecimentos das soluções TEF atuais no mercado (Software Express, Direção, Scope, 
etc.) Levantamento de requisitos e propostas de melhorias da documentação. 
Conhecimento das Normas ISO8583 e EMV. Criação de Casos de teste baseados em 
Requisitos funcionais para soluções TEF e POS; Domínio em ferramentas como, Trello e Jira. 



Experiência nas metodologias ágeis Scrum e Kanban; Contratação: CLT + Benefícios; Local 
de Trabalho: Vila Prudente/São Paulo. Interessados enviar currículo para 
recrutamento@infovagas.com  indicando no assunto “Analista de Testes – Vila 
Prudente/SP” 
  

TESTADOR 
Noções Soluções POS e TEF; Noções de análise em Especificações POS/TEF. Carga em 
Hardwares POS; Atualização de Server/client TEF/ Execução de certificações POS/TEF/ 
PINPAD/ Execução de certificações Bandeiras; Identificar a correções de incidentes através 
de repasse de erros; Captura de evidências dos incidentes relatados; Execução de testes 
funcionais e não funcionais; Auxílio na criação de casos de testes/ Noções de logicas de 
programação;/Conhecimento de ferramentas como, Trello e Jira. Interpretações técnica de 
documentações e especificações. Conhecimento das Normas ISO8583 e EMV. Contratação: 
CLT + Benefícios. Local de Trabalho: Vila Prudente/São Paulo; Interessados enviar currículo 
para recrutamento@infovagas.com  indicando no assunto “Testador – Vila Prudente/SP” 
  

Operador de Empilhadeira 
Empresa: segmento de construção civil; Local: Mooca – SP/ Horário: de segunda à sexta das 
10h às 20h/ Remuneração: R$ 1.800,00 + benefícios/ Desejável: ter vivência na posição 
Candidatos dentro do perfil acima informado, enviar currículos para 
contato@interaset.com.br escrito no assunto VAGA OP DE EMPILHADEIRA. 
 

PORTEIRO  
QUE TENHA ATUADO EM EMPRESAS, CONDOMINIOS COMERCIAIS, OU RESIDENCIAIS/FLATS 
DE ALTO PADRÃO/RECEPÇÃO DE HOTEL. Salário: R$ 2.500,00 + benefícios/ Horário: VAGA 
6X1 – TER DISPONIBILIDADE DE HORARIO/ Sexo: Masculino/ Instrução: Ensino Médio 
Completo/ Experiência Comprovada e estabilidade. Morar no município de SP. Interessados 
deverão enviar currículo com nome da vaga no assunto para selecao@rhalcance.com.br 
 

Consultor(a) de Relacionamento 
Shopping center de atacado, localizado na Região do Brás (SP) contrata para início imediato 
profissionais para área de relacionamento ao cliente. Salário: R$ 1.500,00 Benefícios: Vale 
Refeição, Vale Transporte e Assistência Médica. Horário comercial, de segunda a sexta-
feira. Buscamos profissionais antenados(as), bem humorados(as) comunicativos(as) e 
apaixonados pela sua vocação para atuar na área de relacionamento ao cliente. 
Atividades a serem desenvolvidas: Prospecção de clientes, atendimento aos clientes no 
showroom, análise e pesquisa de mercado, viagens para divulgação, realizar visitas em 
clientes e parceiros de negócios visando o crescimento de vendas das lojas. Requisitos: 
Técnicas de Vendas e Negociação. Interessados enviar e-mail com currículo para 
vagas@megapolomoda.com.br mencionar no assunto “Consultor(a) de Relacionamento”. 
 
 
 
 



PROFESSOR CONTEUDISTA - PROJETO EAD. 
Busco Profissionais Docentes para esse Projeto. (Cliente - Universidades). DISCIPLINAS: 
 1.     Comunicação e Expressão – Língua Portuguesa 
2.     Conhecimentos Técnicos Avançados de Aeronaves 
3.     Conhecimentos Técnicos de Aeronaves 
4.     Cozinha Asiática - Gastronomia 
5.     Cozinha das Américas - Gastronomia 
6.     Cozinha Francesa - Gastronomia 
7.     Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidades 
8.     Eletricidade e Magnetismo 
9.     Equações Diferenciais 
10.  Cálculo Numérico 
11.  Cálculo Integral 
12.  Cálculo Diferencial 
13.  Bases da Segurança de Voo 
14.  Análise e Modelagem de Sistemas 
Interessados encaminhar o CV para: contato.professor@dpcontent.com.br / No assunto o 
nome da oportunidade. 
  

PROFESSOR CONTEUDISTA - PROJETO EAD. 
Busco Profissionais Docentes para esse Projeto.  (Cliente - Universidades) CURSO: Formação 
em Psicologia Organizacional - Recursos Humanos. DISCIPLINA:  Performance de Equipes 
Requisitos: Mestrado na área. Interessados encaminhar o CV para: 
raquel.gomes@dpcontent.com.br/ no assunto o nome da oportunidade. 
 

Assistente de Tecnologia da Informação – VAGA PARA PORTADOR DE 
DEFICIENCIA 
Salário: R$ 2.447,00 + benefícios. Horário de trabalho:  08:30 as 17:30 e sábados das 11:00 
as 15:00 hs - Domingo Folga/ Experiência: desejável experiência na área de tecnologia, 
suporte técnico. Instrução: Ensino Médio Completo; conhecimentos Específicos: Desejável 
conhecimento em TI será um diferencial e Pacote Office. Funções: Atender as ordens de 
serviços e direciona-las aos profissionais de suporte, elaborar documentação técnica sobre 
sistemas e rede de computadores, preparar inventário do hardware existente, monitorar 
diariamente alertas do sistema de backup, monitor o desempenho dos servidores, 
equipamentos de rede e internet e auxiliar o coordenador de T.I. na gestão de projetos. 
Interessados deverão enviar currículo com nome da vaga no assunto para 
selecao@rhalcance.com.br 
  

Atendente de Shopping 
Shopping center de atacado, localizado na Região do Brás (SP) contrata para início imediato 
profissionais para área de relacionamento ao cliente. Salário: R$ 1.500,00 Benefícios: Vale 
Refeição, Vale Transporte e Assistência Médica. Horário comercial, de segunda a sexta-
feira. buscamos profissionais antenados(as), bem humorados(as) comunicativos(as) e 
apaixonados pela sua vocação para atuar na área de relacionamento ao cliente. Atividades 



a serem desenvolvidas: Prospecção de clientes, atendimento aos clientes no showroom, 
análise e pesquisa de mercado, viagens para divulgação, realizar visitas em clientes e 
parceiros de negócios visando o crescimento de vendas das lojas. Requisitos: Técnicas de 
Vendas e Negociação. Interessados enviar e-mail com currículo para 
vagas@megapolomoda.com.br mencionar no assunto “Atendente de Shopping” 
  

Vagas: Zona leste de São Paulo (próximo ao cemitério Vila Formosa) 
*Auxiliar de limpeza com experiência - R$ 1320,00 
*Inspetor de alunos masculino R$1660,00 
Segunda a sexta-feira; Enviar currículo: Rh@islamica.com.br 
 

MOTORISTA FRETAMENTO - PENHA - SP 
Empresa de ônibus de Fretamento e Turismo; Local de atuação: Penha - SP (e região) 
Principais atribuições: transportar pessoas em veículos de grande porte (ônibus 
convencionais com 44 lugares) Remuneração: R$ 2.200,00 + benefícios Necessário: ter 
curso de transporte coletivo de passageiros atualizado. Profissionais dentro do perfil 
informado acima, favor enviar currículo para contato@interaset.com.br colocando no 
assunto VAGA MOTORISTA PENHA. 
 

MOTORISTA FRETAMENTO - SUZANO 
Empresa de ônibus de Fretamento e Turismo/ Local de atuação: Suzano – SP Principais 
atribuições: transportar pessoas em veículos de grande porte (ônibus convencionais com 44 
lugares) Remuneração: R$ 2.200,00 + benefícios/ Necessário: ter curso de transporte 
coletivo de passageiros atualizado. Profissionais dentro do perfil informado acima, favor 
enviar currículo para contato@interaset.com.br colocando no assunto VAGA MOTORISTA 
SUZANO. 
 

Mecânico de Manutenção 
CLT / Experiência com manutenção corretiva e preventiva de empilhadeira elétrica e à 
combustão; Necessário morar em Taboão da Serra, Embu das Artes ou regiões próximas 
Ter cursos técnicos na área de manutenção mecânica;/ Segunda à sexta-feira, das 7h45 às 
17h33/ R$ 2500,00 + VT + VR + VA + SV + PLR; Encaminhar currículo para 
fabiola@gvrempregos.com.br – no título colocar MEC MANUT 
  

Pintor Eletrostático 
CLT / Experiência como pintor eletrostático ou pintor industrial em Carteira de Trabalho 
Necessário ter trabalhado com pintura eletrostática a pó em indústria; Ter fácil acesso ao 
Parque Novo Mundo – região norte de SP; R$ 1800,00 + CB + SV/ Encaminhar currículo para 
fabiola@gvrempregos.com.br – no título colocar PINTOR IND 
 

Técnico Mecatrônico e/ou Eletrônico 
CLT/ Experiência com manutenção eletrônica de equipamentos; Necessário conhecer 
osciloscópio, estação e solda e multímetro/ Superior completo em mecatrônica ou área 



eletrônica; Ter CNH e disponibilidade para viagens/ Necessário ter inglês técnico/ 
Conhecimento em informática; R$ 2600,00 + VT + VR/ Empresa localizada no Tatuapé  
Encaminhar currículo para fabiola@gvrempregos.com.br – no título colocar TEC MECA/ELET 
 

Coordenador de Manutenção Industrial 
Gerenciar à área de Manutenção Elétrica, Predial e Mecânica da empresa de forma a 
garantir o pleno funcionamento de equipamentos e processos industriais. Gerenciar a 
manutenção preventiva, corretiva e preditiva. Liderar projetos de redimensionamento de 
processos e implantação de novos equipamentos. Desenvolver novas ferramentas e novos 
equipamentos. Gerenciar as atividades referentes a produção, tratamento de água e 
efluentes e demais utilidades orientando sua equipe, buscando priorizar ações de 
manutenção. Gerenciar o capital humano buscando seu desenvolvimento e seu 
desempenho contínuo. Formação Superior em Engenharia Elétrica. Conhecimentos em 
TPM, OEE, Projetos de implantação, conhecimento em injetoras e extrusoras. Benefícios: 
Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Convênio com 
Farmácia, Estacionamento, Participação nos lucros, Previdência Privada, Restaurante na 
empresa, Seguro de Vida em Grupo, Seguro Saúde, Transporte Fornecido pela empresa, 
Vale Transporte; Regime de contratação: CLT (Efetivo) Horário: De segunda a sexta, das 
8:00 às 17:00. Disponibilidade para comparecer na empresa a qualquer momento que 
necessário, inclusive fim de semana e feriados. Dados da empresa: Indústria química. 
Nacionalidade e porte da empresa: Nacional de grande porte a partir de 500 funcionários. 
Cv rosangela.coso@dacarto.com.br 
 

COZINHEIRO 
Preparar alimentos em grande quantidade, cuidar da organização e higiene da cozinha, ter 
conhecimento de corte de carnes, elaborar pratos quentes e montagem de buffet. 
Necessário ter experiência em hotelaria. HOTEL NA REGIÃO DE EMBU / ITAPECERICA DA 
SERRA, apenas enviar currículo se tiver fácil acesso a região; Enviar currículo para 
hotelariarsvagas@gmail.com  
 

AJUDANTE DE COZINHA 
Auxiliar os cozinheiros nas atividades gerais da cozinha, copa e confeitaria, fazendo o pré 
preparo dos alimentos, retirada de material no almoxarifado, e limpeza da cozinha. HOTEL 
NA REGIÃO DE EMBU / ITAPECERICA DA SERRA, apenas enviar currículo se tiver fácil acesso 
a região. Enviar currículo para hotelariarsvagas@gmail.com    
 

ATENDENTE 
Precisa-se de atendente de loja com experiência para trabalhar de seg a seg com 1 dia de 
folga das 10:10 às 18:30. R COELHO LISBOA / Interessados favor enviar currículo por e-mail 
restaurante697@yahoo.com.br 
 

Operador de Tele Pesquisa (Temporário) 
Empresa: IBRC / Atividades: Realização de pesquisas por telefone alcançando as metas 
determinadas pela supervisão. Habilidade: Boa comunicação falada e escrita; Formação: 



Ensino Médio Completo; Salário: R$ 1016,08/ Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição 
(11,00/dia) Horário: De segunda a sexta das 14:00 às 20:00 e aos sábados das 10:00 às 
16:00 (todos os sábados) Enviar currículo para rh@ibrc.com.br mencionando o Operador 
Temporário. 
 

Executivo de Vendas – Cargo Trainee Comercial – NEXT ACADEMY SP 
A Next Academy, maior empresa de esporte, educação e intercâmbio esportivo da America 
Latina está contratando pessoas para integrar o corpo de colaboradores da UNIDADE de SP. 
Oportunidade 100% meritocrática. Você se promove e cresce no plano de carreira com seu 
trabalho e dedicação. Remuneração: Mínimo garantido + ajuda de custo (alimentação e 
transporte) + comissão sobre vendas. Perfil: Pessoas focadas, dedicadas, com mentalidade 
forte que vislumbram o sucesso e superem suas metas. Requisitos:  Ensino médio 
completo. Experiência na área comercial e atendimento ao cliente.  AMBIÇÃO, VONTADE 
DE VENCER E DISPOSIÇÃO. Interessados, enviar o currículo para: 
erick.wayner@nextacademy.com.br / leandro.graciolli@nextacademy.com.br 
 

Professor de Informática ( Zona Sul ) 
Empresa: The New School – Ensino Profissional e Idiomas / Precisamos para início imediato 
professores de Informática. Necessário conhecimento Pacote Office. Disponibilidade para 
início imediato. Vaga para estágio e CLT, com fixo + benefícios. Morar próximo aos bairros 
Saúde, Praça da Árvore, Vila Mariana, Jabaquara. Avenida Jabaquara,377 – Saúde 
Informações: Tel: (11) 3582-3009 
https://www.thenewschool.com.br/?fbclid=IwAR3DRMTuFA6lE3sI7YR685CboQlCGxuL-
6PMvnqwd6_26Qy6R1e_v5MJCeA 
 

Técnico de Celulares ( Centro ) 
Procuramos técnico com experiência nas principais marcas do mercado. Irá realizar 
diagnóstico, orçamento e conserto em celulares e tablets. Atendimento ao público e venda 
de produtos da loja. Mais informações nos telefones 1132240724 e 991703945. 
 

Assistente de Departamento Pessoal 
Disponibilidade para trabalhar na região central de SP (próximo ao Brás) e experiência com 
as seguintes atividades: Admissão e demissão; Ponto eletrônico e lançamentos/ 
Processamento da folha de pagamento; Emissão de guias de encargos e obrigações; Cálculo 
de férias e rescisões; Integração de novos funcionários; Controle e distribuição de 
benefícios; Recrutamento e seleção; Conhecimentos de RAIS e DIRF; Atendimento de 
funcionário; ENVIAR CURRICULO: selecao@johariconsultoria.com.br 
 

Motoboy Fixo  - Santo André/SP – Pizzaria Hap pizza  
Pizzaria precisa de motoboy fixo ganhos diários de 100 a 180 reais em santo André mais 
informações whatsapp 11 940146945 Rua Giovanni Batista Pirelli, 1789 
 
 
 

https://www.thenewschool.com.br/?fbclid=IwAR3DRMTuFA6lE3sI7YR685CboQlCGxuL-6PMvnqwd6_26Qy6R1e_v5MJCeA
https://www.thenewschool.com.br/?fbclid=IwAR3DRMTuFA6lE3sI7YR685CboQlCGxuL-6PMvnqwd6_26Qy6R1e_v5MJCeA


Representante Comercial  - Massas Cantina Pasta & Grill  
Estamos em busca de Representante Comercial – Capital/SP, com experiência em 
comercialização de massa fresca italiana para empórios, restaurantes, buffets, hortifruti e 
hotéis. Será um diferencial possuir carteira de clientes. Enviar CV para 
sac@massascantina.com.br 
 

RECEPTIVO DE RETENÇÃO PRODUTOS ON LINE – 
Início previsto 15/8 / Atuará com retenção, que tem como objetivo reter e contornar 
objeções. Atualizações cadastrais, atualização e sondagens. Salário 1.200,00; horário: 15:20 
às 21:40; Escala 6×1 – folgas aos domingo; Local: prox. consolação estação Linha amarela 
Benefícios: VR 8,24/dia, Assistência médica, Aux. Creche: 231,14, Participação nos 
resultados – Desconto em universidades, escolas de idiomas, etc. Requisitos: + 18 anos 
Ensino médio completo Experiencia com atendimento a cliente no segmento de call center. 
Processo Seletivo – Inicio imediato De 30/07 à 9/08/2019 (Segunda a Sexta) Horário: 9h30 
OU 13h Rua Barão de Itapetininga, 255 4° andar sala 414 metro Republica Obrigatório 
trazer CANETA e n° do PIS 
 

RECEPTIVO SUPORTE TÉCNICO 
inicio previsto 15/8 / Dará auxilio a usuários que possuem dificuldade com configuração de 
e-mail, loja virtual, hospedagem de site, etc. Salário 1.016,00 / horário: 16:20 às 22:40 OU 
17:20 às 23:40 / Escala 6×1 – folgas alternadas aos sábado ou domingo / Local: prox. 
consolação estação Linha amarela / Lapa prox. a CPTM Lapa de baixo / VL. Prudente metro 
Linha verde. Benefícios: VR 8,24/dia, Assistência médica, Aux. Creche: 231,14, Participação 
nos resultados – Desconto em universidades, escolas de idiomas, etc. Requisitos: 
+ 18 anos Ensino médio completo Não é exigido experiencia, pode ser 1º emprego porem 
deve ter conhecimento em configuração de e-mail, hospedagem de site. Processo Seletivo 
– Inicio imediato De 30/07 à 9/08/2019 (Segunda a Sexta) Horário: 9h30 OU 13h Rua Barão 
de Itapetininga, 255 4° andar sala 414 metro Republica Obrigatório trazer CANETA e n° do 
PIS 
 

Analista Administrativo 
Salário a combinar, solicite a pretensão salarial do candidato. Benefícios: Assistência médica 
a partir de 6 meses, assistência odontológica, VA R$107, VT, VR ou alimentação no local 
(ainda não está definido o local de trabalho), home office semanal. Objetivo do Cargo/ 
Missão do Cargo: Suportar à gestão, diretoria e times operacionais da conta P&G em 
demandas operacionais, administrativas e comerciais. Principais responsabilidades: 
Enumere as funções principais da posição. Para cada uma coloque “o que faz”, “como faz”, 
“para que faz” e sua frequência (Quando cabível). Consolidação de informações das 
unidades operacionais para gestão em planilhas de excel. Acompanhamento de projetos 
operacionais, servindo como ponte entre donos globais do processo e gerentes 
operacionais (ex.: implantação de sistemas e modelos de operação, acompanhamento de 
processos de excelência operacional). Apoio na elaboração de propostas comerciais, no 
contato entre analistas comerciais e gestor. Apoio na organização de eventos e workshops 
da conta. Formação acadêmica: Relacionar a formação acadêmica exigida para o cargo. 



Desejável ensino superior ou técnico completo (se não completo, obrigatoriamente 
cursando). Experiência: Indicar o tempo de experiência mínima requerida. Conhecimentos 
Especializados: Informar sobre conhecimentos específicos requeridos para a função, idioma 
e habilidades técnicas. Excel avançado, Inglês Avançado. Conhecimento intermediário no 
pacote office e habilidade com softwares de gestão. Conhecimentos Especializados 
(Desejáveis): Informar sobre conhecimentos desejáveis para a função, idioma e habilidades 
técnicas. Espanhol intermediário. Competências Principais: Enumere as Habilidades, 
atitudes e/ou comportamentos necessários para cumprir os objetivos do cargo (conforme 
Modelo de Competências). Habilidade para administrar várias demandas de acordo com a 
prioridade definida pelo gestor. Capacidade de priorizar atividades do dia a dia. Postura 
pró-ativa e de resolução de problemas. Disponibilidade para apoiar os gestores 
operacionais, tendo as operações como centro do negócio. Busca constante por 
conhecimento nos processos e melhores práticas da empresa, através de treinamentos 
disponíveis e contatos com áreas de apoio. LOCAL DE TRABALHO (ENDEREÇO): Sede 
Ibirapuera ou KM 12 da Anchieta HORÁRIO DE TRABALHO: 8:00 às 17:48 (flexível) 
ESCALA: 5X2. Eventuais trabalhos aos sábados de acordo com as necessidades da conta, 
compensados através de banco de horas. Mande seu currículo para 
amanda.lobregate@sodexo.com 
 

Auxiliar de Serviços de Alimentação Buffet 
Gaúcho do Carrão Restaurante Grill.  Perfil do Candidato: Proativo, assíduo, organizado, 
ágil. Será considerado diferencial quem possua experiência em serviço tipo Buffet Self 
Service. Residir na região da Vila Carrão. Salário / Bolsa auxílio R$ 1.342,00 Horário Segunda 
a sábado das 8h às 16h20 Benefícios VT, Alimentação no local. CONTATO Sergio E-mail 
gauchodocarrao@gmail.com T 
 

Camareira ( Zona Sul ) 
Livance Serviços de Apoio Administrativo / Perfil do Candidato: Trabalhar de forma 
organizada para que consiga cumprir as tarefas no tempo designado, ser subordinado à 
coordenadora da unidade, pontualidade, disciplina, comprometimento. Salário / Bolsa 
auxílio; R$ 170,00 por sábado trabalhado Horário;/Sábados das 7h30 às 14h CONTATO 
Rebeca E-mail rebeca.partel@livance.com.br 
 

Vagas Odontomais 
*Gerente de Clínica comercial interno 
*Gerente Comercial externo 
Requisitos: Maior de 25 anos/ Vivência na área de Gerente Comercial/ Ter disponibilidade 
de horário; Interessados enviar currículo para rh@odontomais.com.br, no assunto o cargo  
 

Recepcionista 
Bregantin Espaço de Beleza /  Perfil do Candidato: Organizado, simpático, proativo para 
solucionar problemas, calmo e com uma boa dicção. Salário / Bolsa auxílio; R$ 1.400,00 
Horário; Terça a sábado das 12h às 21h Benefícios; Vale transporte; CONTATO Ruchelle 
Crepaldi E-mail contato.nabahia@gmail.com T 



Recepcionista 
Esfihas São Paulo Comércio de Alimentos. Perfil do Candidato: Profissionais com 
experiência. Salário / Bolsa auxílio. R$ 1.500,00 Horário. Das 15h às 23h – 6 dias na semana 
Benefícios; Vale refeição e vale transporte;  CONTATO  Avner Martins Araujo E-mail: 
avner.martins@sfihasmoema.com.br 
 

Auxiliar Administrativo  - Condomínio Residencial Marajoara 3 
Residir próximo ao local de trabalho, sem dificuldades para chegar ao condomínio, bom 
nível em pacote office, escrita e boa dicção e facilidade em atendimento ao público tanto 
pessoalmente como por telefone. Salário / Bolsa auxílio R$ 1.415,80 Horário Segunda a 
sexta das 9h às 18h, sábados das 8h às 12h – 44 Horas Semanais. Benefícios Vale 
transporte, vale refeição, vale alimentação e assistência médica  CONTATO Gabriel Santiago 
Santos E-mail secretaria@cervix.com.br 
 

Jardineiro  
Empresa: Veloso Ambiental. Responsabilidades: Para trabalhar em Campinas Requisitos: 
Experiência comprovada em serviços de jardinagem. Benefícios: Vale transporte. E-mail 
para enviar currículo: atendimento@velosoambiental.com.br mencionar no assunto o 
nome da vaga  
 

Atendente Comercial 
Empresa: Lopes Imobiliária / Atribuições do cargo:  Realiza atendimento a clientes, negocia 
por, prazo, condições de pagamento e descontos da venda, orientar quanto às 
especificações dos produtos e/ou serviços. Controlar os pedidos dos clientes, qualidade dos 
produtos e com prazo de entrega estabelecido. Auxiliar os clientes na escolha, demonstra 
funcionamento, oferece degustação ou distribui amostras.  Escolaridade: Ensino Médio 
completo; Experiências:  Não é necessária experiência anterior; Período: Integral  
Requisitos básicos: Maior de 18 anos e ensino médio completo. Obs: Regime : Autônomo 
Enviar currículo para: recrutamento.lopes02@gmail.com colocando no assunto Atendente 
Comercial  
 

Atendente de fast-food 
Atividades: Atendimento ao cliente;  Montagem de pratos, saladas, sucos, Operação de 
caixa, Limpeza da loja e estoque. Escolaridade: Ensino Superior completo; Experiências:   
Experiência não obrigatória. Salário: R$1182,00 ; Tipo de Contrato: CLT (Efetivo)  Benefícios: 
Vale Transporte, Vale Alimentação; Enviar currículo para: 
vaga.va0881o@vsp.recrutasimples.com colocando no assunto Atendente de fast-food  
 

Gerente de Fast-Food 
Atividades: Responsável pela gestão de restaurante fast food, visando o alcance dos 
resultados definidos pela estratégia da empresa por meio das pessoas. Local de trabalho 
Morumbi Shopping. Escolaridade: Ensino Superior completo; Experiências:  Experiência no 
segmento Fast-food; Experiência em liderança profissional. Escolaridade mínima: ensino 
médio completo. Disponibilidade e flexibilidade de horários. Salário: R$2100,00 Tipo de 



Contrato: CLT (Efetivo)  Benefícios: Vale Transporte, Vale Alimentação; Enviar currículo 
para: vaga.me7219y@vsp.recrutasimples.com colocando no assunto Gerente de Fast-Food  
 

Analista de Testes 
Responsabilidades: Realizar inspeção da qualidade no processo de produção. Realizar as 
inspeções dos produtos acabados visando garantir os padrões da qualidade, avaliar e 
autorizar retenção de produtos com problemas. Análise e liberação de divergências de 
peso, acompanhar devoluções, aferição e calibração de balanças, atuação com as boas 
práticas de fabricação. Requisitos: Experiencia na área da qualidade, conhecimento em ISO 
9001 e sistema de gestão da qualidade. Disponibilidade de horário. E-mail para enviar 
currículo: evelynjfmendes@gmail.com mencionar no assunto o nome da vaga 
 

Monitora Infantil 
Entidade Social sem fins lucrativos seleciona Monitora para trabalhar com crianças de seis a 
12 anos em contra turno escolar.  Necessário estar cursando Pedagogia, gostar de crianças, 
se identificar com a questão de obras sociais, ser dinâmica e ativa. Salário R$ 1.697,40. A 
organização oferece vale transporte, vale alimentação no valor de R$ 150,00, convênio 
odontológico e seguro de vida em grupo. Horário de trabalho: de 2ª a 6ª, das 07h40 às 
17h28 com uma hora de intervalo. Os candidatos podem enviar currículo ao e-mail: 
eliane@aebsp.org.br 
 

Assistente Social 
Organização procura assistente social para trabalhar na região de Vila Prudente em São 
Paulo. Este profissional irá atuar em ntidade social sem fins lucrativos, que atende crianças 
de 06 a 12 anos de idade em contra turno escolar. O trabalho consiste na elaboração de 
projetos sociais, relatórios de acompanhamento das crianças e famílias, laudos e perícias 
sociais, visitas domiciliares, captação de recursos, atendimento individuais, relatórios para 
os seguintes órgãos: Juizado, Conselho Tutelar, Promotoria e relatórios internos, 
organização de arquivos e assuntos pertinentes a área. Jornada de 15 horas semanais – 
horário 2ª e 6ª feiras, das 08 às 13h15 e 4ª feiras, das 12 às 17h15. Salário R$ 1.406,56. A 
organização oferece vale transporte, convênio odontológico e seguro de vida em grupo. Os 
candidatos podem enviar currículo ao e-mail: eliane@aebsp.org.br 
 

Técnico em Medida Socioeducativa 
O Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto Cruz de Malta, referenciado ao CREAS 
Jabaquara, abre processo seletivo para técnico em medida socioeducativa. 
Preferencialmente com formação em Pedagogia ou Psicologia, residir na zona sul de São 
Paulo ou com fácil acesso. Este profissional irá atuar na área social, em que deverá 
promover socialmente o adolescente e sua família, garantia de direitos, fornecendo-lhes 
orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e 
assistência social; inserção e acompanhamento escolar do adolescente; diligenciar no 
sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. 
Competências esperadas: conhecimentos técnicos profundos na área da juventude; 
aplicação dos conhecimentos técnicos para resolução de problemas dentro do âmbito de 
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sua atuação; atuação multidisciplinar; multiplicar e transferir conhecimento; reconhecer e 
definir problemas solucionando-os; boa comunicação; bom relacionamento interpessoal; 
trabalho em equipe; iniciativa; criatividade; adaptabilidade a diferentes situações de 
trabalho; consciência de qualidade na prestação do serviço público; ética; planejamento e 
organização. O serviço está localizado no Jabaquara na zona sul de São Paulo. Horário de 
trabalho: de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas. A organização oferece refeição no 
local e vale transporte. Salário R$ 2.901,26. Os interessados devem enviar currículo para e-
mail: rh@cruzdemalta.org.br 

 
Educador/ Orientador Socioeducativo 
A Congregação de Santa Cruz contrata Orientador Socioeducativo para atuar no CCA Bom 
Jesus – Centro para Crianças e Adolescentes com faixa etária de seis a 14 anos. Perfil: 
preferível superior completo (Pedagogia ou Educação Física), experiência na área e com a 
faixa etária, comprometimento, gostar do que faz, ser criativo, proativo, flexível, 
polivalente e ter espírito de equipe. Remuneração: O salário é CLT R$ 2.100,00, vale 
alimentação de R$ 120,00, vale transporte e alimentação no local. Total de 40 horas 
semanais. Contato: Os interessados podem mandar currículo até 08/10/19 para: 
ccabomjesus@santacruz.g12.br 
 

Estágio de Observação em Pedagogia 
Organização procura estagiários de Pedagogia para atuar em escola no bairro Parque Novo/ 
Santo Amaro na zona sul de São Paulo. Este profissional irá auxiliar as professoras em sala 
de aula nas diversas atividades curriculares, dando apoio e atendendo as necessidades do 
dia-a-dia escolar. Há vários horários disponíveis, sendo de segunda a sexta feira das 7 às 17 
horas. Busca candidatos que sejam proativos e criativos, que estejam dispostos a aprender 
e tenham iniciativa. Os candidatos podem enviar currículo ao e-mail: cop.mkt@gmail.com 
 

Professora de Educação Infantil CEI na Região Cidade Ademar 
Organização precisa de professor de educação infantil para trabalhar na CEI na região 
Cidade Ademar na zona sul de São Paulo. Necessário ter diploma e histórico em mãos, para 
atuar em Cei conveniada com a prefeitura na região de Cidade Ademar. Os candidatos 
podem enviar currículo ao e-mail: msam45860@gmail.com e/ou 
consultoriarhedu@gmail.com. Análises dos currículos até terça-feira, com processo 
entrevistas sexta-feira no dia 09/08/2019. 
 

Orientador socioeducativo 
Abrigo na zona norte contrata orientadores socioeducativo para atuar com crianças e 
adolescentes de zero a 17 anos e 11 meses. Necessário ter experiência anterior na área 
social, ser oficineiro será um diferencial, ensino médio completo e morar na zona norte de 
São Paulo. Horário de trabalho: das 07 às 19 horas, com escala de 12×36 e das 10 às 19 
horas, e escala 05×02. Salário R$ 1.825,79. Os interessados que atendam este perfil podem 
enviar e-mail para: abrigo.znorte@gmail.com 
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Orientador Socioeducativo II 
O Instituto Fomentando Redes e Empreendedorismo Social contrata Orientador 
Socioeducativo II, para trabalhar em Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), na 
região central de São Paulo. É necessário ter ensino médio completo. Salário: R$ 1.795,15. 
A organização oferece alimentação no local e vale transporte. Carga horária: escala 5×2, 
com 40 horas semanais. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: 
contato@inforedes.org, com o título “Orientador Socioeducativo SEAS”. 
 

Fonoaudiólogo 
Organização seleciona fonoaudiólogo para atuar em Itaquera na zona leste de São Paulo. 
Este profissional irá realizar avaliação funcional em crianças com deficiência intelectual, 
síndromes genéticas, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, seguindo os critérios de 
elegibilidade e RN de risco, assim visando à inserção na programação de atendimento do 
Serviço de Estimulação e Habilitação. Avaliar a linguagem oral e escrita, voz, fala, audição e 
deglutição e registrar os dados coletados em prontuário. Realizar atendimentos 
terapêuticos em grupo, dentro das Programações do Serviço de estimulação e habilitação. 
Necessário ter Ensino Superior completo em Fonoaudiologia, possuir CREFONO, desejável 
conhecimento em deficiência intelectual, conhecimento linguagem oral, escrita, voz, fala, 
audição e deglutição e conhecimento em atendimento terapêutico em equipe 
multidisciplinar. Benefícios: assistência médica/ medicina em grupo, assistência 
odontológica, cesta básica, seguro de vida em grupo e vale transporte. Regime de 
contratação: CLT (efetivo). Horário de trabalho: de segunda a quinta-feira, das 13 às 18 
horas, sexta das 12 às 16 horas. Local de trabalho: Itaquera. Os candidatos podem enviar 
currículo ao e-mail: simone.suzuki@apaesp.org.br 
 

Orientador Socioeducativo para CCA 
Associação Centro Social Brooklin Paulista contrata Orientador Socioeducativo para 
CCA(Centro para Criança e Adolescentes) para trabalhar com crianças e adolescentes com 
faixa etária de seis a 14 anos. Requisitos obrigatórios são: experiência na área, habilidade 
para trabalhar com crianças desta faixa etária, ser comprometido com o trabalho, gostar do 
que faz, criativo, proativo, saber trabalhar em equipe. Necessário possuir Ensino Médio 
Completo. A Associação oferece: contrato CLT, salário no valor de R$ 1.895,87, refeição no 
local e vale transporte. Os interessados pela vaga e somente pessoas com os requisitos 
acima podem enviar currículo para os contatos: gildacjmundonovo@hotmail.com ou 
ccadombosco@yahoo.com 
 

Secretária 
Organização precisa de secretária para atuar em Poá (SP). Este profissional irá: garantir o 
cumprimento da agenda e dos compromissos do diretor; planejar viagens, organizando 
alimentação e hospedagem; realizar planejamento e organização de eventos e palestras do 
diretor; atender e dar suporte aos grupos de relacionamentos internos e externos; preparar 
e acompanhar reuniões elaborando atas; e garantir que todos os compromissos 
profissionais e pessoais do diretor sejam realizados de acordo com as necessidades. Os 

mailto:ccadombosco@yahoo.com


interessados podem enviar currículo com pretensão salarial e título da vaga para: 
selecaoterceirosetor@gmail.com 

 
Auditor Interno 
Organização abre vaga para auditor interno para trabalhar em Poá (SP). Este profissional 
irá: examinar a integridade e eficácia dos controles internos e das informações físicas de 
todas as áreas da organização; e identificar através de relatórios erros, ineficiência e outras 
irregularidades. Competências técnicas: superior completo; vivência no terceiro; pacote 
Office intermediário; experiência indicadores e metas. Local de trabalho: Poá (SP). Regime 
de contratação: Prestador de Serviço (PJ). Os candidatos podem encaminhar currículos com 
título da vaga e com pretensão salarial para: vagas@gerandofalcoes.co 

 
Especialista em Implantação de Processos 
Organização busca especialista em implantação de processos para trabalhar em Poá (SP). 
Este profissional irá mapear e construir os processos internos da instituição; definir 
métodos de trabalho, estudando tempo e parâmetro; mapear fluxo das atividades e 
identificar falhas a fim de estabelecer estratégias para soluções de problemas e propor 
melhoria contínua. Competências técnicas: superior completo; vivência no terceiro; pacote 
Office intermediário e experiência em implantação de processos. Local de trabalho: Poá 
(SP). Regime de contratação: Prestador de Serviço (PJ). Os interessados podem encaminhar 
currículo com título da vaga e com pretensão salarial para: vagas@gerandofalcoes.com 

 
Pedagogo para cargo de técnico 
SAICA, localizado na zona norte de São Paulo, está com vaga aberta para pedagogo em 
Técnico, para trabalho com crianças e adolescentes de zero a 18 anos em medida de 
proteção. Necessário ter formação completa em Pedagogia e experiência com trabalhos 
sociais para crianças e adolescentes. Atribuições: responsável ao planejamento mensal de 
atividades realizadas e desenvolvidas pelos educadores; organização de passeios externos; 
busca de parceiros e voluntários ao SAICA; roda de conversa com usuários e famílias com 
temas específicos; realização de alguns projetos internos do serviço; organização de 
eventos; acompanhamento das demandas escolares; entre outras responsabilidades. 
Jornada de trabalho de 40 horas, sendo de terça a sábado. Contrato será CLT. São 
oferecidos: refeição no local, vale transporte e salário compatível com repasse da SMADS. 
Interessados podem encaminhar currículo e carta apresentação para e-mail: 
saica1@nccv.org.br ou psicologo.saica1@nccv.org.br 

 
Psicólogo Voluntário 
ONG, localizada no Brás no centro de São Paulo, procura profissional da área de Psicologia 
para trabalho voluntário. Este profissional realizará atividades com os beneficiários e 
atendimento psicossocial com o surgimento das demandas. Horários e dias de atuação 
serão combinados entre a equipe do Espaço Gasômetro e o voluntário. Mais informações, 
enviar currículo ou manifestar interesse pelo e-mail: niltoneducador@gm 
 



GERENTE DE PROJETOS 
A SP Parcerias, empresa estruturadora de projetos de Concessões e PPPs da Prefeitura de 
São Paulo, está com oportunidade aberta para contratação de Gerente de Projetos para 
liderar equipes e modelagem de projetos na área de atuação da empresa. Atualmente, a 
São Paulo Parcerias atua na estruturação de projetos de grande porte nas áreas de 
Infraestrutura Urbana, Transporte, Macrodrenagem, Imóveis, Complexo do Anhembi, 
Interlagos, Energia Distribuída, Cemitérios, Parques Urbanos, Baixos de Viadutos, entre 
outros. Requisitos: Experiência em liderança de equipes e projetos;  Experiência em 
Concessões e PPPs; Boa capacidade de relacionamento interpessoal; Área de atuação: 
Administração Pública, Concessões e PPPs Local: São Paulo - SP (Centro) Salário: R$ 
15.000,00 + benefícios Em caso de interesse, enviar CV até 09/08/19 para 
presidencia@spparcerias.com.br 
 

VAGAS BAGUETE 
Connection procura gerente de contas 
Ewave do Brasil contrata desenvolvedor Java 
Via SW seleciona desenvolvedor Web 
Integrate Brasil busca desenvolvedor SAP Business One 
Deliver IT procura desenvolvedor PHP 
https://www.baguete.com.br/carreira 
 

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 - Sementes no deserto! 
"E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto". Tiago 5:18 
 
A região do Neguebe é desértica e só recebe chuva uma vez a cada dois anos. As plantas 
têm sementes e, se você observar o chão do deserto, você vai vê-lo coberto com muitas 
coisinhas pretas que são sementes. Todo o deserto do Neguebe é coberto de sementes e, 
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quando vem a chuva, estas sementes germinam e, dentro de pouco dias, não está mais 
deserto, mas verde e cheio de flores. A Palavra diz que quando veio a chuva sobre Israel, a 
terra fez germinar seus frutos. 
 
O que eu quero dizer é que Deus tem colocado no seu coração muitas sementes, muitos 
sonhos, muitos ideais. Seja a cerca do seu casamento, dos seus filhos, seja por um 
emprego, a saúde para o seu corpo ou qualquer outra coisa. Estas sementes permanecem 
e, muitas vezes você tem desprezado, dizendo: " Eu não vejo nada acontecer". Mas estas 
sementes estão ali, e o que  elas precisam é apenas de chuva.  
 
Que o seu coração inunde e transborde dessa graça do Senhor. Eu não sei quais são os 
frutos que precisam germinar na sua vida, mas você sabe. Você tem chorado muitas vezes e 
não tem contado para ninguém. Você tem contemplado a semente e dito:  "Deus faça 
germinar". E para germinar é preciso água e, muitas vezes voltar lá atrás, acertar sua vida, 
tomar um compromisso seríssimo com o Senhor, de uma dedicação absoluta a Ele, de 
poder proclamar com sua vida que só o Senhor é Deus. Quantas vezes você caminha e quer 
que aconteça tudo de uma vez, de repente. Mas é sua fé que faz com que a nuvem cresça e 
a chuva caia. 
 
Querido, a palavra para o seu coração é esta: Perseverança. Elias era um homem como eu e 
você, e quando clamou ao Senhor por chuva, poderia ter desistido, mas não o fez. E porque 
ele não desistiu, os céus se abriram. Quem sabe, neste momento, você está quase 
desistindo? Quem sabe você está pronto a deixar tudo de lado, a abandonar tudo, dizendo 
não ter mais jeito, que vai acabar com tudo! Hoje o Senhor lhe diz: "Filho, filha, tome o seu 
lugar. A nuvem que você está vendo é um sinal, Eu estou em sua vida" 
Por: Thamires Coutinho / BLOG PALAVRA DO DIA / Se você precisa de oração escreva para 
nós! E-mail: oracaopalavradodia@gmail.com 
 


