
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 ATRAÇÃO DE TALENTOS SR./ ITAPEVI-SP.  
Os profissionais terão como principais desafios: Realizar processos seletivos para as 
posições de nível ESTRATÉGICO e TÁTICO; Análise das fontes de captação existentes 
visando a assertividade na capacitação; Desenvolvimento de novas fontes para (hunting, 
pipeline, entre outros); Levantamento e análise dos KPI’s, relatórios gerenciais e de 
resultados da área. Interessados se cadastrar através deste link: https://lnkd.in/eADduys 
 

COMPRADOR A&B 
Profissional capacitado e com experiência em mix de produtos de alimentos e bebidas para 
áreas de conveniência, produção e restaurante. Necessário resiliência total para gerir 
conflitos na criação e implantação de normas e procedimentos. Forte habilidade em 
negociação, visão de negócio e margem de lucro. Responsável por índices de perda, metas 
e resultados. Benefícios: Salario: R$ 3200,00. Assistência Médica / Medicina em grupo, 
Celular fornecido pela empresa, Cesta básica, Participação nos lucros, Restaurante na 
empresa, Seguro de vida em grupo, Vale-transporte, Das 08:00 as 18:00 segunda a sexta-
feira, local: Rua Haddock Lobo. Email para: recrutamento.bellapaulista@gmail.com 
 

Gerente de Abastecimento e Produção  
Profissional com experiência em gerir grandes equipes de produção, venda e atendimento 
ao cliente nas áreas de conveniências A&B (Desejável em supermercados). Na área de 
produção será responsável pela supervisão da programação diária, controle de 
abastecimento de padaria, confeitaria, cozinha, encomendas, delivery e outras áreas 
correlatas. Na área de atendimento será responsável pelo abastecimento de gondolas, 
conveniências, adega, caixas, sorveteria e seguranças. Necessário experiência com 
atendimento ao público, gestores de área e equipes multidisciplinares, e com visão de 
negócios pois, responderá pelos resultados e perdas de cada setor sob sua supervisão. 
Desejável experiência em supermercados com restaurante e atendimento ao público. 
Benefícios: Salario: R$ 5000,00. Assistência Médica / Medicina em grupo, Celular fornecido 
pela empresa, Cesta básica, Participação nos lucros, Restaurante na empresa, Seguro de 
vida em grupo, Vale-transporte, Das 06:00 as 14:00 ESCALA 6X1. local: Rua Haddock Lobo 
Email para: recrutamento.bellapaulista@gmail.com 
 

Estagiário (a) de Administração 
Para atuar na área voltada ao departamento Financeiro: Salário: R$ 800,00 à R$ 1.000,00 
(Não definido) Horário: 10h00 às 17h00 ou 11h00 às 18h00. Benefícios: V.T / V.R / Convênio 
Médico e Odontológico. Local de trabalho: Santo André / SP. Requisitos: Estar cursando o 1° 
ou 2° ano do curso de Administração. Residir em locais de fácil acesso. Sexo indiferente. 
Idade: 18 a 24 anos. Os interessados devem encaminhar o CV atualizado ao seguinte e-mail: 
bianca.desouza@verzani.com.br 

https://lnkd.in/eADduys
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VAGAS PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA: 
O Makro, contrata para seu escritório em São Paulo - Butantã, PROFISSIONAIS COM 
DEFICIÊNCIA: 
Auxiliar Administrativo (Financeiro - notas fiscais) 
Assistente de Agendamento (Supply Chain) 
Assistente Financeiro (Produtos Financeiros) 
Assistente Comercial (Suporte à área de compras) 
Requisitos: 2º grau completo; Bons conhecimentos em Excel; Desejável vivência na área; 
Facilidade de acesso à região do Butantã/SP. Interessados podem enviar currículo e laudo 
atualizado para recrutamento@makro.com.br 
 

Consultor SAP MM PL.  
Consultor MM, de preferência com exp em WM. Espanhol é diferencial. Atuação em 
suporte e melhorias. Prazo do projeto: indeterminado como PJ. Local: Zona sul de SP. Favor 
encaminhar CV para rita.brandt@o2b.com.br 
 

Analista de Testes Pleno - Sênior Local: São Paulo/SP - ( Santo Amaro )  
Experiência: Pleno Tipo de Contratação CLT Beneficios: VR(550/mês), Plano de Saude, 
Odonto, Aux Educação, Aux Certiificação Atividades: Realizar a criação de testes funcionais 
e automatizados para os projetos da empresa bem como apoio às equipes de 
desenvolvimento; Requisitos: Experiência de 5 anos como Analista de Testes; 
Conhecimento em falhas técnicas e testes de software; Conhecimento em ferramentas de 
gestão de testes, bug tracking e teste automatizado; Realização de testes e validação de 
segurança, identificação de vulnerabilidades de segurança; Experiência em geração de 
documentação básica de testes como planos, roteiros de evidencias e massa de testes; 
Desejável certificação CTFL ou CTBS. Interessados podem enviar currículo para 
jonas@holdenrh.com.br 
 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  

Requisitos: Curso Técnico Completo ou cursando áreas correlatas como Administração, 
Ciências Contábeis, Economia e áreas afins; Vaga para trabalhar em São Paulo, bairro da 
República; horário de segunda a sexta; Salário a combinar, VT e VR; Experiência mínima de 
2 anos; Profissional centrado, proativo e flexível. Atividades: Irá atuar alimentando planilhas 
de fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber, indicadores financeiros e operacionais, 
e projetos estratégico, atuar no auxilio de folha de pagamento, pedido de benefícios, 
dentre outras atividades. Enviar currículo para curriculo@rbr.esp.br 
 

Analista Especialista 
Formado em Engenharia Segurança do Trabalho Inglês Avançado Atividades: Gerenciar 
riscos no Ambiente de Trabalho Controlar indicadores. Fiscalizar cumprimento das normas, 
entre outras atividades. Para atuar na Renault em 4 barras. Interessados encaminhar 
currículo com pretensão para monica@techsolutionbrasil.com 
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VAGAS DE LOGISTICA 
*Analistas de Logística: (Horário das 04h às 13h48) – 1 Zona Norte, 1 Zona Sul, 1 Zona Leste, 
1 Barueri. Perfil ideal é que tenha trabalhado na logística de grandes transportadoras ou na 
logística de grandes empresas, conhecimento em roteirização, excel intermediário. 
*Analistas de Logística; (Horário das 13h às 22h48) – 1 Zona Norte, 1 Zona Sul, 1 Zona Leste, 
1 Barueri. Perfil ideal que tenha trabalhado na logística de grandes transportadoras ou na 
logística de grandes empresas, que vai conversar com transportadores, corrigir erros, 
solucionar gargalos.  
*Analista de Controles Logísticos (Segunda a Sexta das 07h às 16h e sábado das 07h às 
11h). Profissional Analítico com foco em extração de dados em SQL, Tableau, conhecimento 
em confecção de relatórios logísticos e KPIs, Excel avançado (Macro/VBA). 
*Analista de Logística (Tracking). Profissionais com foco em logística de Grandes empresas, 
que faz Tracking de caminhões durante as entregas, check in e check out de cargas, suporte 
para motoristas, acompanhar tracking de check in, mapear entregas nos clientes.  
Interessados e dentro dos perfis solicitados, enviar currículo para 
rafael.araujo@roberthalf.com.br 
 

Analista de Segurança da Informação Pleno - LOGICAL IT 
Somos uma empresa especialista em Segurança da Informação, nosso time garante a 
segurança de grandes clientes em diversos segmentos do mercado. Papel: Atuará focado no 
atendimento de um de nossos clientes. Principais responsabilidades: Auditar o processo de 
gerenciamento de vulnerabilidades, apresentando relatórios com apontamento de 
melhorias; Participar de reuniões mensais no cliente; Preparar relatórios de Segurança da 
Informação sob demanda, sugerindo melhorias nos processos; Manter relacionamento e 
canal de comunicação, sendo um ponto focal, fazendo ponte entre clientes e fornecedores; 
Orquestrar o processo de gestão de crises originados por incidentes de Segurança; 
Formação Acadêmica e Idioma: Superior completo em Tecnologia e correlatas e Pós 
Graduação na área de Segurança; Inglês avançado, pois participará de reuniões. 
Conhecimentos em: ITIL, ISO 27001 E OU 27002, CISM, NIST CYBERSECURITY / CSX. 
Diferenciais: Certificações: ISO/IEC 27001, CISSP, CISM, CISA, EXIN PDPF. Proposta: PJ + 
benefícios (VT+VR+AM) + férias remuneradas + 13° Local de Trabalho: SP. E- mail: 
oportunidades@logicalit.com.br Assunto: Analista de Segurança da Informação Pleno 
 

Analista Programador.Net  
Conhecimentos Sólidos em plataforma Net, linguagem C#(Framework versão 4.0 ou 
superior) MVC ( Versão 4.0 ou superior); Jquery, Ajax, Java Script, HTML5; SQL(Instruções 
DML, Insert, UPDAT, SELECT e DELETE; Orientação a Objetos; Design Patterm. Local: Mogi 
das Cruzes – SP Contratação: CLT + PJ. Período da contratação será de 12 meses. Horário: 
Comercial - Caso tenha interesse, enviar currículo com pretensão salarial para 
tatiana.barbosa@taking.com.br 
 

Auxiliar de Limpeza (Masculino) 
Escala 6x1/ Deverá ter fácil acesso a região do Morumbi. Piso da categoria + VT, VR, VA, 
Seguro de Vida. Interessados enviar currículo para rh@patruseg.com.br  

mailto:tatiana.barbosa@taking.com.br


VAGAS RIACHUELO 
Financeira Midway (Riachuelo) está com algumas vagas Experiência do Cliente (CX): 
- Coordenador 
- Analista Senior 
- Analista Pleno 
- Analista Junior 
Interessados me enviem CV: thomas.simon@midwayfinanceira.com.br 
 

Gerente comercial logística e transportes 
(preferentemente ser do segmento Logístico) PERFIL DA VAGA: Análise mercadológica de 
concorrência clientes tendências e cenários, objetivando a busca por novas oportunidades   
de desenvolvimento de serviços e novos segmentos de clientes para atuação; Propor 
estratégias de vendas, visando aumentar o volume e participação nos clientes;  Prospecção 
de novos clientes;  Criação de novos KPI'S para a gestão da área comercial da empresa                                                                               
REQUISITOS/HABILIDADES NECESSÁRIAS: Formação em Administração de empresas 
/Gestão comercial/Marketing. Pós Graduação será um diferencial. Inglês. Gerenciamento 
de equipe. Carteira de clientes ativa. Excel, Word, Power Point. Experiência como Gerente 
comercial no segmento logístico. Empresa especializada em soluções para Logística, 
Montagem de Kits e distribuição em momento de franca expansão. CV 
tatiana.castro@gylog.com.br                                                                                                                                                          
 

ASSISTENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR 
Requisitos: Bons conhecimentos do pacote office; Superior completo ou cursando; Domínio 
da rotina da documentação de exportação, tais como : fatura comercial, packing list, 
certificado de origem e demais certificados, envio de documentos para o exterior, follow up 
de pagamento e recebimento, interface com área financeiro, pagamentos de despesas e 
experiência em logística de exportação; Desejável experiência com SAP; Inglês fluente; 
Desejável Espanhol; Residir em Suzano ou imediações. Salário: R$ 2.100,00 Benefícios: Vale 
Transporte, Alimentação no local, Vale Alimentação, Seguro de Vida, Assistência Médica e 
Odontológica, Cartão Farmácia, Participação nos Lucros. Horário: De segunda à sexta, das 
08h00 às 17h30. Local de Trabalho: Suzano – SP Os interessados devem enviar curriculum 
para contato@coastge.com.br, informando no assunto Grupo RH-Comércio Exterior 
 

Sales Technical Academy Associate - PcD - vaga exclusiva para pessoa com 
deficiência 
Você irá participar de um Programa Mundial para Jovens Profissionais, interagindo com 
equipes do Canadá e América Latina. Buscamos pessoas comunicativas, com facilidade para 
lidar com o cliente e que tenha conhecimentos sobre ciclos de venda. Possuir 
conhecimentos técnicos sobre telecomunicações e/ou engenharia, entender sobre 
processos e soluções irá ajudar no seu desenvolvimento. Requisitos: Disponibilidade  para 
viagens e visita a clientes; Superior em Engenharia / Ciência da Computação / Tecnologia ou 
equivalentes; Desejável: Certificações da Microsoft e / ou da Cisco ou de fornecedores 
similares. Inglês avançado; Local de trabalho: região Sul de São Paulo; Remuneração + 



pacote de benefícios; Interessados chamar no whats app 11 96713-7225 ou encaminhar cv 
para vagas@zematti.com.br. Assunto: Academy Associate 
  

Professor Conteudista Fisioterapeuta e Nutricionista 
Busco Profissionais Docentes para esse Projeto. (Cliente - Universidades) - INÍCIO IMEDIATO 
DISCIPLINAS: 2. Bromatologia – Curso Bacharel em Nutrição. 3. Recursos Farmacêuticos: 
Cinesioterapia – Bacharel em Fisioterapia; Requisitos:  necessário possuir Mestrado e 
Especialização na área. Interessados encaminhar o CV para: 
raquel.gomes@dpcontent.com.br/ no assunto o nome da oportunidade. 
 

GESTOR COMERCIAL 
Atividades: Gestão de equipe comercial de Vendas, com liderança dos projetos da área e 
responsabilidades pertinentes à função, tais como: Confecção de relatórios diários e 
mensais para mensurar a produtividade e demonstrativo de resultados. Acompanhamento 
das Carteiras. Condução de Reuniões Comercial. Análise de Desempenho por produto; 
Atribuição de metas e planejamento de trabalho.  Planejamento de vendas mensal e 
trimestral;  Gestão de Pós-Vendas;  Gerenciamento de reclamação do cliente (Abertura,  
Tratamento, Encerramento e Retorno ao cliente apresentando a solução para cada caso). 
Análise de crédito e limites com bloqueio e desbloqueio de preço. Rotina de Visitas a 
clientes. Local de trabalho: Piqueri – São Paulo Enviar currículo para: 
tony@brmachine.com.br 
 

Marmorista (Acabador ou Montador) 
Local de atuação: Guarulhos – SP Horário de trabalho: seg a sexta das 08h às 17h 
Remuneração: R$ 1.760,00 + benefícios Interessados enviar currículo para 
adm@marmorariathassos.com.br  
 

Venda e análise de crédito consignado 
Local de atuação: agências do Banco do Brasil na Zona Leste e Zona Norte; Atividades: 
abordagem de clientes do banco e passantes ofertando créditos consignados disponíveis 
pelo Banco do Brasil; Sistema de contratação: MEI/ Remuneração: comissões dos contratos 
aprovados (mínimo garantido de R$ 700,00)/ Desejável: ter facilidade de relacionamento e 
já ter atuado com crédito consignado. Interessados enviar currículo para 
contato@interaset.com.br escrevendo no assunto VAGA CRÉDITO CONSIGNADO. 
 

Técnico de Informática 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: Manutenção de rede (Proxy, Wireless, Antivirus) 
Identificar problemas físicos e apresentar a solução. Será responsável pelo  suporte técnico 
dos sistemas operacionais, realizando ajustes nas configurações, formatação de 
computadores (Desktop, Notebook e Impressoras ), garantindo condições de 
funcionamento e utilização pelo usuário; Suporte técnico aos usuários internos da empresa;  
Auxiliar em instalação e manutenção de estações e periféricos em geral; Apoiar em 
instalação e manutenção de sistemas operacionais Windows, Office, softwares em geral e 
garantir que as maquinas estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Detran-SP para 



atuar com o ecnh; Auxiliar em configuração de rede em estações. Auxiliar nas instalações 
de equipamentos que serão utilizados para a realização de reuniões e conferências 
corporativas. REQUISITOS Ensino Técnico de informática ou Superior cursando em análise e 
desenvolvimento de sistemas ou áreas afins. Disponibilidade em deslocar-se(Guaianazes, 
Tatuapé, São Miguel, Guarulhos e Penha). Conhecimento em Windows, Office, softwares 
em geral;  Conhecimento em hardware de desktops e notebooks, periféricos em geral 
(impressoras, scanner, etc). Firewall, Antivirus, AD, Config Emails, contas de rede. CV 
carlos.cruz1983@uol.com.br  
 

Torneiro Ferramenteiro 
Atividades desenvolvidas: Desenvolve peças e ferramentas para equipamentos diversos, 
usinagem em geral, leitura e interpretação de desenhos, usinagens coordenadas. Efetuar a  
usinagem de punções, buchas, matrizes, colunas, eletrodos, roscas internas e externas e 
peças para manutenção conforme desenhos.  Desejável que venha do segmento de 
metalurgia e que possua cursos na área. Salário: A/C  + VT+ VR Horário de trabalho: 
Comercial de Seg. a sexta-feira. Interessados no perfil enviar cv com nome da vaga em 
assunto para selecao@conceitoprimerh.com.br   até 12/08. 
 

Operador de maquinas 
 Metalúrgica de médio porte localizada em Guarulhos- SP  Tipo de contratação:  Efetivo 
Atividades desenvolvidas: Operação de maquinas de extrusão e trefilação de metais não 
ferrosos. desejável que venha do segmento de metalurgia e que possua cursos na área.  
Salário: A/C  + todos os benefícios. Horário de trabalho: Comercial de Seg. a sexta-feira. 
Interessados no perfil enviar cv com nome da vaga em assunto para 
selecao@conceitoprimerh.com.br   até 12/08 . 
 

MOTORISTA D 
Para atuar em Transportadora de médio porte localizada em GUARULHOS-SP. Tipo de 
contratação: EFETIVO; Necessário ter amplo conhecimento na região da Grande SP. Curso: 
MOOP – ATUALIZADO; Salário : 2010,00 + Todos os benefícios; horário de trabalho: De seg 
a sex – Comercial. Interessados no perfil enviar cv com nome da vaga em assunto para 
recrutamento@conceitoprimerh.com.br  até 12/08. 
 

Auxiliar de Atendimento 
Ensino Médio Completo, preferência cursando o superior; Pacote office; Experiência no 
atendimento ao publico . Preferência que venha do segmento de hotelaria Contratação : 
CLT Local de Trabalho : Jardins/SP Horário de trabalho : De segunda a sexta-feira das 10 hs 
as 18:30 hs /Sábado das 11 hs as 18 hs As interessadas deverão encaminhar o currículo 
atualizado no e-mail: recrutamentonovaera@gmail.com 
 

Aprendiz 
Carga horária de 04 horas,  Local de Trabalho – Al Gabriel Monteiro da Silva.  Horário de 
funcionamento do estabelecimento é das 10:00 ás 19:00 hrs. Caso tenha indicação, por 
favor enviar para meu email marcia.dominguesdasilva20@gmail.com 
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Gerente de Novos Produto 
Atividades: Realizar planejamento do produto, planejamento de processos, planejamento 
de negócios com estudos de mercado, estudos de viabilidade técnico-econômico e 
desenvolvimento de parcerias com os fornecedores / clientes. Definição da estratégia de 
negócio, concepção do produto, definição do produto, definição de processo de fabricação, 
preparação de amostra, processo de homologação, documentação, APQP e outros 
requisitos específicos. Melhoria continua e busca de novos para apresentação ao grupo. 
Avaliação do desempenho do produto. Local de trabalho: Piqueri – São Paulo Salário: 
R$3.000,00 (PJ) Enviar currículo para: tony@brmachine.com.br 
 

Analista contábil e assistente contábil  
Requisitos Excel intermediário. Trabalhar em São Caetano do Sul; Estudando ou formado 
em ciências contábeis; Enviar CV para selecao@athros.com.br 
 

PROFESSOR CONTEUDISTA - PROJETO EAD. 
Busco Profissionais Docentes para esse Projeto.  Cliente - Universidades) DISCIPLINAS:   
1. Bioestatística – Curso de Bacharel em Biomedicina / 2. Bromatologia – Curso Bacharel em 
Nutrição / 3. Recursos Farmaceuticos: Cinesioterapia – Bacharel em Fisioterapia / 4. 
Recursos Farmaceuticos: Eletroterapia – Bacharel em Fisioterapia, 5. Estágio 
Supervisionado em Análises Clínicas- Bacharel em Biomedicina, Interessados encaminhar o 
CV para:  raquel.gomes@dpcontent.com.br/ no assunto o nome da oportunidade. 
 

CORTADOR COM EXPERIÊNCIA 
Confecção de uniformes, localizada em Interlagos, contrata com experiência no setor de 
corte, risco e enfesto. Currículo para: rh@mgconfeccoes.com.br 
 

MOTORISTA - PENHA. 
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 - 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. 
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Analista de Estoque 
Empresa: área de construção civil / Atribuições: controle de estoque e contagem de 
inventário. Local: Mooca – SP; Horário: de segunda a sexta das 08h às 18h; Remuneração: 
R$ 1.800,00 + benefícios; Requisitos para a vaga: conhecimento e vivência em WMS e 
endereçamento logístico, facilidade com aplicativos. Os candidatos dentro do perfil acima 
que estejam interessados em participar do processo seletivo para esta vaga favor enviar o 
currículo para contato@interaset.com.br escrevendo no assunto VAGA ANALISTA DE 
ESTOQUE. 
 

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. 
 

EXECUTIVO DE VENDAS HUNTER PLENO E SÊNIOR – PINHEIROS 
ATUAÇÃO COM VENDAS DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE SAÚDE. Atividades: Responsável 
por assegurar a prospecção de novas empresas e principalmente, converter oportunidades 
comerciais em novos clientes. Atingir rigorosamente os objetivos e métricas do 
planejamento comercial (oportunidades, forecast, visitas externas, pipeline) bem como as 
metas estabelecidas. Principais atribuições: Desenvolvimento de novos clientes Gestão da 
carteira de clientes prospects. Realização de visitas externas. Levantamento das 
necessidades dos clientes para o desenvolvimento de propostas. Elaboração de propostas 
(técnicas & comerciais). Acompanhamento do processo de vendas (proposta até efetuação 
do contrato). Participação em reuniões de acompanhamento e avaliação. Elaboração de 
relatórios. Requisitos: Superior em Administração, Marketing ou outras áreas. Cursos/ 
treinamento de vendas complexas, Spin Selling. Microsoft Office (Excel, Word e Power 
Point) avançados. Experiência com vendas de serviços/ tecnologia/ saúde, Venda ou 
acompanhamento de implementação de projetos complexos. Conhecimento de gestão de 
saúde será considerado um diferencial. Experiência com ferramentas de CRM (Salesforce 
por exemplo). Inglês intermediário (desejável) Horário: Comercial Salário: A combinar + 
variável com base em metas e distribuição nos lucros. Benefícios: VA, VR, VT, Plano de 
Saúde e Odontológico. Encaminhar CV para vanessaorfao@yahoo.com.br 
  

ANALISTA DE SUPORTE À VENDAS (PERFIL HUNTER) – PINHEIROS 
ATUAÇÃO COM VENDAS DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE SAÚDE; Atividades: Reportará 
para o Diretor Comercial e será o principal responsável por prospectar novas empresas, 
ativar empresas cadastradas no CRM, distribuir os leads validados para equipe de vendas e 
principalmente garantir a ocupação (visitas) da agenda comercial. Atingir rigorosamente os 
objetivos e métricas do planejamento (leads validados, contatados, visitas externas e 
sucesso de conversão) bem como as metas estabelecidas. Principais atribuições. Manter 
contato constante com clientes. Atuará com agendamento de visitas por telefone/ e-mail 
para o time comercial. Cadastrar novos clientes. Gestão da carteira de prospects. 
Levantamento das necessidades dos clientes para o desenvolvimento de visitas.  



Acompanhamento do processo de vendas (proposta até efetuação do contrato). 
Participação em reuniões de acompanhamento e avaliação; Elaboração de relatórios. 
Requisitos: Superior cursando 3º ou 4º anos de graduação em Administração, Marketing ou 
outras áreas, Cursos/ treinamento de vendas complexas, Spin Selling. Microsoft Office 
(Excel, Word e Power Point) avançados. Experiência com telemarketing ativo, vendas por 
telefone e ou atendimento. Conhecimento de gestão de saúde será considerado um 
diferencial. Experiência com ferramentas de CRM (Salesforce por exemplo). Horário: 
Comercial Salário: a combinar Benefícios: VA, VR, VT, Plano de Saúde e Odontológico. 
Encaminhar CV para vanessaorfao@yahoo.com.br 
  

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO (PJ) para Consultoria de RH 
Atividades: Prospecção de novos clientes, criação de carteira de clientes, fechamento de 
novos contratos, acompanhar pós-vendas, gerenciar carteira de clientes e elaborar 
relatórios. Requisitos: Possuir representação ativa e/ou carteira de clientes com contato 
ativo. Desejável experiencia com vendas de serviços de RH. Acostumado a trabalhar com 
metas e forte ambição. Horário: Flexível / Local de Trabalho: Home Office - São Paulo 
Salário: Comissão de 30% por cliente fechado. Encaminhar CV para 
vanessaorfao@yahoo.com.br 
 

Professor Conteudista 
Você que ama escrever, é Professor e já atuou no Desenvolvimento de Conteúdos para 
Projetos EAD, acesse o link abaixo e faça já a sua inscrição: 
http://cadastro.dpcontent.com.br/autores/   
 

Vendedor/ Representante Comercial Externo. 
 O candidato deve morar na região – Exemplos: Cotia, Barueri , Osasco, Jandira, Itapevi, 
Santana do Parnaíba, Araçariguama, Mairinque, São Roque, Jaguaré; Salário: R$ 1400,00 + 
ajuda de custo+ comissão por captação e vendas; Horário: segunda a sexta das 08:00 as 
17:00 horas – sábados alternados/ Sexo: Masculino ou Feminino/ Instrução: Ensino Médio 
Completo/ Com habilitação “B” – vai atuar com carro da empresa. Experiência comprovada 
com vendas externa de produtos alimentícios, doces, sorvetes, bebidas ou similares. 
Interessados deverão enviar currículo com nome da vaga no assunto para 
selecao@rhalcance.com.br 
  

COORDENADOR TÉCNICO DE INSTALAÇÃO 
Responsável pela área de serviços, borracharia e  instalação de som e acessórios 
automotivos, atendimento ao cliente e demais rotinas do setor. Necessário conhecimento 
na área.  Ensino Médio completo / Superior.  Necessário conhecimentos em instalação, 
elétrica automotiva, serviços automotivos, borracharia e gestão de pessoas.  Salário: R$ 
2799,00;  Horário: Disponibilidade de Horário.  Local de trabalho: BARRA FUNDA E 
TUCURUVI/ ENVIAR CURRICULUM P/ email : selecao2@referencerh.com.br 
 
 
 



ANALISTA DE SEGURANÇA PLENO 
Projeto: 08 meses; Local: São Paulo (Próximo à Avenida Paulista)/ Interessados enviar 
currículo para recrutamento@infovagas.com  indicando no assunto “Analista de Segurança-
SP” 
 

Garagista  
Ensino Fundamental Completo; Experiência comprovada na carteira profissional; 
Disponibilidade de horário; Trabalho condomínio residencial no Morumbi. Salario R$ 
1551,84 + VT + VA R$278,00 + VR R$ 216,00 + bonus trimestral por meritocracia R$ 300,00 
Contratação: CLT Horário: Escala ( 5x1) 6:00 as 14:20 HS// 14:20 HS as 22:40 hs Os 
interessados deverão encaminhar o currículo atualizado no email: 
recrutamentonovaera@gmail.com.br assunto: Morumbi/2019 
 

Assistente Jurídico - SP 
Araújo e Policastro Advogados contrata Assistente Jurídico. Requisitos: Formação completa 
em Direito (não é necessário OAB) Desejável experiência em Contencioso Tributário, Excel 
Avançado; Inglês Avançado/ Atividades: Acompanhamento Processual; Contratação de 
Correspondentes/ Pesquisa de Doutrina e Jurisprudência/ Elaboração de Relatórios/ 
Regime: CLT/ Benefícios: Assistência Médica e Odontológica, Vale Refeição, Vale Transporte 
e Auxílio Creche.  Local: Itaim Bibi/ Interessados encaminhar Currículo para 
rhselecao@araujopolicastro.com.br com o assunto: Ass. Jurídico 
 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados abre cerca de 100 
vagas para a 5ª edição do Jovens talentos 
O escritório lança a 5ª edição do Programa Jovens talentos (JT) com cerca de 100 vagas de 
estágio e trainee para estudantes de Direito, com formação prevista entre dezembro de 
2021 e dezembro de 2022. As inscrições para o processo seletivo se encerram no dia 8 de 
setembro.  O projeto tem duração de dois anos e contempla oportunidades para estágio 
nos escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e trainee, exclusivamente para São 
Paulo e Rio de Janeiro. O processo seletivo será realizado até o final de 2019 e os aprovados 
devem ingressar no escritório no início de 2020.  Um dos grandes diferenciais do Programa 
Jovens talentos do Mattos Filho é o job rotation, que permitirá aos trainees trabalharem 
em mais de uma prática. A rotatividade será entre as áreas de Contencioso e Arbitragem, 
Societário e Tributário, além de uma quarta área à escolha do estudante durante o primeiro 
ano de trabalho no escritório. Já os estagiários terão atuação dedicada a uma única prática 
jurídica, de preferência deles. Além do acompanhamento profissional por mentores e pela 
equipe de Desenvolvimento humano, o programa oferece capacitação por meio da 
Academia Mattos Filho e participação nos grupos de afinidade, ligados à temas de 
diversidade, e ações de responsabilidade social do escritório. Com todo suporte e incentivo, 
o Mattos Filho prioriza os seus jovens talentos para efetivação, com plano de carreira que 
valoriza o crescimento profissional.  As inscrições devem ser feitas pelo 
https://www.mattosfilho.com.br/programajovenstalentos/default.aspx 
 
 

https://www.mattosfilho.com.br/programajovenstalentos/default.aspx


Analista de Comunicação Jr. 
Última semana para inscrições! A Solidaridad South America é uma organização 
internacional sem fins lucrativos com mais de 50 anos de experiência e atuação em mais de 
40 países com foco na sustentabilidade de cadeias de valor nas áreas de agropecuária e da 
mineração artesanal. No Brasil, a Solidaridad atua nas cadeias de oito commodities, 
contribuindo para a segurança alimentar e climática. Estamos com um processo seletivo 
para a vaga de Analista de Comunicação Jr. em nosso escritório em São Paulo. Admissão de 
currículos até segunda-feira, 12 de agosto: http://bit.ly/2O7xH50 
 

MPDFT seleciona estagiários de psicologia e serviço social 
Confira: https://www.metropoles.com/concursos-e-empregos/mpdft-seleciona-estagiarios-
de-psicologia-e-servico-social 
 

Vagas abertas no Hospital Villa Lobos: Enfermagem 
Confira: http://vagasemhospitais.com.br/hospital-villa-lobos-com-vagas-em-diversas-
areas/?fbclid=IwAR0kPgObrYQVjS60up1ZpE_lwVA5cg518W9XlSjwdLXZpIUo3j7ybFGr3BA 
 

Vendedor Interno – Cotia/SP 
Salário: 1.375,00 + comissão.  Benefícios: Vale transporte; cesta básica; vale almoço com 
co-participação. Horário – De Segunda a Quinta das 08h as 18h e as sextas das 08h as 17h. 
Requisitos: Possuir experiência com ativo de vendas por telefone; Ensino médio completo; 
Morar na região de Cotia; Aos interessados encaminhar cv para: 
psiquerh_empregos@outlook.com  Assunto: Vendedor Interno – Cotia. 
 

Atendente / Operador(a) de caixa  - Hamburgueria Zona Norte 
É necessário já ter experiências anteriores, e morar na zona norte, de preferência perto de 
Santana. Salário + VT + Ref no local Escala 6×1 de terça-feira a domingo/ Enviar currículo via 
whats (11)95659-7675 
 

MOTOBOYS para zona Leste 
Pizzaria na ZONA LESTE de São Paulo / (Av. São Miguel,4922). Escala 6X1 – 8 horas / dia 
Escala 6X1 – 4 horas / dia Salario Fixo + pacote de Benefícios: Seguro de vida, Auxílio 
Manutenção, Vale Refeição e (R$2,00/entrega). Com experiência e disponibilidade total de 
horário (saída madrugada) Enviar currículo ou duvidas para motoboyfeeta@gmail.com com 
a palavra MOTOSM no assunto do e-mail. 
 

ENGENHEIRO DE DESENV. DE PRODUTO SR – SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 
Superior completo em Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Produção, Gestão/Automação 
ou Robótica. Inglês pré-avançado. Conhecimentos em processo de desenvolvimento de 
produto (normas técnicas, etc). Conhecimentos em processos de Desenvolvimento Geral de 
componentes fundidos, forjados, estampados e elastômeros; Experiência na coordenação 
de desenvolvimento de sistemas junto a fornecedores e empresas de terceiros; Experiência 
de trabalho em equipe Multidisciplinares e em equipes de desenvolvimento internacionais. 
Candidate-se: www.vagas.com.br/v1936354 
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ANALISTA DE REMUNERAÇÃO – SP 
Atuar na criação das descrições de cargos e entrevistas com gestores e colaboradores. 
Gerar pesquisas salariais e formatar grade. Desenho e criação das regras de remuneração e 
variáveis e demais atividades da função. Superior completo em Administração ou áreas 
correlatas.   Candidate-se: https://jobs.i-hunter.com/globalempregos/oportunidade/18537 
 

WEBDESIGNER 
Atividades: Acesso ao CMS do site/ Agendamento de campanhas/ Agendamento e disparo 
de newsletters/ Agendamento de banners e popups dinâmicas/ Desenvolvimento de Java 
Script para dinamizar as campanhas (propostas de banners interativas e outros tipos de 
interações) Automatização de processos/ Programação em WordPress/ Interface com TI e 
time criativo/ QA – validação de conteúdo e funcionamento/ Requisitos: Formação em 
andamento ou concluída nas áreas de TI ou Design; Conhecimento em Java Script, HTML e 
CSS. Enviar CV para leticia.arismendes@mobly.com.br com o assunto VAGA WEBDESIGNER 
 

Auxiliar de Limpeza 
REGIÃO: Santo Amaro – SP. CARGA HORÁRIA: Seg a Sex das 08:30 às 17:00 e aos Sáb das 
09:00 as 16:30. EXIGÊNCIAS: Experiência em limpeza (geral) e pontualidade.  SEXO: 
Feminino e Masculino. Interessados entre em contato no número (11)98379-1997 – (VAGA 
LIMITADA) 
 

Promotor de Vendas para Guarulhos e Zona Sul de São Paulo 
Profissional deverá ter experiências com no mínimo de 1 ano em abastecimento, 
organização de gôndolas, precificação, data de validade, entre outros com o objetivo de 
alavancar vendas e reposição de produtos nas gondolas, buscando sempre ampliar nosso 
espaço no PDV, de forma negociável com o responsável pela loja. Acompanhamento 
estoque, precificação e Validades. Para região de Campinas, também irá realizar visitas pré-
definidos para reposição. Ter experiência com roteiro e veiculo próprio. 
Enviar o currículo para Unika.financeiro@hotmail.com 
 

Auxiliar de Monitoramento e Rastreamento SEM Experiência –Jabaquara- 
Zona Sul. 
Salário: R$ 1.152,72 / Benefícios: VT+VR (20,00/dia) + Plano de Saúde + Seguro de Vida. 
Regime da Vaga: C.L.T Escala: 12×36 – 19:00/07:00 / Escolaridade: Ensino Médio Completo 
ou cursando superior. Cursos Extracurriculares: Pacote Office (Excel, Word, Power Point). 
A empresa FORNECERÁ treinamentos Teóricos e Práticos, ou seja, profissionalizará o futuro 
colaborador da mesma. Atribuições do Cargo: Monitorar e Operar sistema de Rastreamento 
por Satélite de Veículos de carga. Atender e informar ao Cliente via Telefone ou Chat 
Online, executar procedimentos de segurança, acompanhar progressão de viagens de 
comboios e frotas. O candidato DEVERÁ ter Fácil Acesso ao Metrô Jabaquara. Enviar os 
Currículos aos cuidados da Recrutadora (Adriana), esclarecer no corpo do e-mail 
(raulenf2011@bol.com.br) à vaga desejada. 
 
 

https://jobs.i-hunter.com/globalempregos/oportunidade/18537


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 
 

GERENTE COMERCIAL 
Liderança: Robson Pinheiro Rodrigues de Campos – Diretor Executivo Comercial Local: EBT 
– São Paulo 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 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 Para que a candidatura seja válida, seu currículo deve estar 
atualizado no sistema Success Factor. 
 

Analista de Estoque 
Empresa: área de construção civil / Atribuições: controle de estoque e contagem de 
inventário Local: Mooca – SP Horário: de segunda a sexta das 08h às 18h Remuneração: R$ 
1.800,00 + benefícios Requisitos para a vaga: conhecimento e vivência em WMS e 
endereçamento logístico, facilidade com aplicativos. Os candidatos dentro do perfil acima 
que estejam interessados em participar do processo seletivo para esta vaga favor enviar o 
currículo para contato@interaset.com.br escrevendo no assunto VAGA ANALISTA DE 
ESTOQUE. 
 

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO (PJ) para Consultoria de RH 
Atividades: Prospecção de novos clientes, criação de carteira de clientes, fechamento de 
novos contratos, acompanhar pós-vendas, gerenciar carteira de clientes e elaborar 
relatórios. Requisitos: Possuir representação ativa e/ou carteira de clientes com contato 
ativo. Desejável experiencia com vendas de serviços de RH. Acostumado a trabalhar com 
metas e forte ambição. Horário: Flexível Local de Trabalho: Home Office – São Paulo 
Salário: Comissão de 30% por cliente fechado Encaminhar CV para 
vanessaorfao@yahoo.com.br 
 

BANHISTA 
Pet shop no jardim Vila Formosa Z/L contrata para free lancer BANHISTA, pode ser recem 
formado em curso de banho, só precisa gostar de animais e ser esforçado para aprender e 

mailto:recursoshumanos@ccinfra.com


trabalhar em equipe. TOSADOR: Para free que saiba fazer todas tosas da raças na maquina 
e tesoura com bom polimento, responsavel, agil e que saiba trabalhar em equipe. 
Diferencial morar prox. Celular com Whats. Tosadores enviar fotos de seu trabalho. 
Tratar com Tadeu (11)9595-47536 E-mail: tadeucossenzo@gmail.com 
 

TOSADOR(A) com ou sem experiência 
Pet shop no jardim Vila Formosa Z/L Exigências: comprometimento, pontualidade e 
respeito com os animais. Preferência para quem reside na ZONA LESTE. Interessadas entrar 
em contato para agendar entrevista. Tratar com Aline (11)94027-6935 E-mail: 
novaeraanimal@hotmail.com 
 

TOSADOR(A)  
Precisa-se de tosador pet, free, que tose todas as raças e tenha acesso fácil a região central. 
Bela vista. Tratar com Rachel (11)94069-8285 E-mail: sorrisodepet@gmail.com 
  

TOSADOR(A) Fixo ou Free 
Com experiencia e agilidade em todas as tosas principalmente tesoura (todos os pelos). 
BANHISTA Fixo ou Free que faça tosa higiencia e penteados diferenciados, com experiencia 
e agilidade. Tratar com Paulo ou Izabel (11)2909-0399 – izabelvalentim@uol.com.br 
  

Grupo GR oferece 69 vagas de emprego em São Paulo 
O Grupo GR, especializado nas áreas de segurança privada e serviços para condomínios e 
empresas, oferece 69 vagas de emprego em diversas cargos para atuação nas regiões 
central e sul da capital paulista e nas cidades de Cotia e Barueri, localizados na região 
metropolitana de São Paulo. Os interessados em concorrer a uma vaga de emprego no 
Grupo GR devem cadastrar currículo na seção “Trabalhe Conosco” do site: 
https://grupogr.com.br/pt/?fbclid=IwAR3qWfJRlfxWTwdUJMxOLihhPu95nEs33Ho9iYjns-
7jSp6AnfzAIQvyskM 
 

Kalunga abre 40 vagas de emprego em diversas áreas 
Há vagas de emprego nas funções de gerente de loja, promotor de vendas, comprador, 
auxiliar de prevenção e perdas, auxiliar de loja, vendedor de informática, entre outras. Os 
requisitos exigidos variam de acordo com o cargo. O destaque fica para o cargo de gerente 
de loja da Kalunga, que reúne vagas de emprego em diversas localidades do país. Os 
interessados devem ter ensino superior completo ou cursando em administração, gestão de 
pessoas ou afins. Também é desejável possuir experiência como gerente, supervisor ou 
coordenador de loja e gestão de pessoas. Os interessados em participar do processo 
seletivo da Kalunga devem cadastrar currículo no site www.infojobs.com.br/kalunga 
 

VIVATERRA VIAGENS, busca profissional acima dos 50 anos 
Somos uma empresa boutique na area de turismo. Precisamos uma pessoa com 
conhecimentos administrativos, não necessariamente com experiencia na área. O cargo é 
para dar suporte a vendas, preparação de material de passageiros, cotização de roteiros 
(uso de excel) e atualização de roteiros no site. Para tudo isto , caso a pessoa não seja da 
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área, haverá treinamento. Também deverá atender telefonemas e redigir emails. Estamos 
fisicamente na Rua Funchal, morar nas proximidades é requerido. Horario das 9 as 18. Não 
trabalhamos aos sábados. contato@vivaterra.com.br 
https://www.maturijobs.com/vaga/vivaterra-viagens-sao-paulo-194-administrativo/ 
 

Auxiliar de Despachante acima de 50 anos 
JLL DESPACHANTE– Estamos há mais de 27 anos conquistando a credibilidade de nossos 
clientes solucionando a documentação de seus veículos e carteira de motorista. 
Descrição da vaga: Auxiliar de Despachante com experiência comprovada em despachante 
com atendimento ao público e telefone. Preferencialmente conhecimento no sistema 
SDPWIN. Remuneração: R$ 1.199,83 + COMISSÃO + VT + VR + Assist. Médica Confira: 
https://www.maturijobs.com/vaga/jll-despachante-ltda-sao-paulo-194-auxiliar-de-
despachante/?fbclid=IwAR11Be14awDgnR6gnpvjWiSw_Fzc6jc5GLrqZLW2zNuAg6p626zC3g
wAJ6w 
 

COORDENADOR TÉCNICO DE INSTALAÇÃO 
Responsável pela área de serviços, borracharia e instalação de som e acessórios 
automotivos, atendimento ao cliente e demais rotinas do setor. Necessário conhecimento 
na área. Ensino Médio completo / Superior. Necessário conhecimentos em instalação, 
elétrica automotiva, serviços automotivos, borracharia e gestão de pessoas. Salário: R$ 
2799,00 Horário: Disponibilidade de Horário.Local de trabalho: BARRA FUNDA E TUCURUVI 
ENVIAR CURRICULUM P/ email : selecao2@referencerh.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”. 
  

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
Com experiência. Empresa de Saúde Ocupacional. Desejável experiência no método LEAN 
CV: recrutamentosst@gmail.com 
 

TÉCNICO EM ENGENHARIA EXPERIMENTAL JR. 
Descrição: Experiência em metalúrgica, atuando no controle de testes e ensaios. 
Habilidades com testes de impacto, fadiga, exposição à luz, abrasão, ruído e ensaios de 
vibração. Curso Técnico em mecânica. E-mail: vagas@potencyrh.com.br (11)5523-2311. 
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Analista de DESENVOLVIMENTO TI 
Apoiar a equipe de desenvolvimento e produtos no processo de integração continua 
usando TFS/GIT. Apoiar a equipe de TI no processo de deploy. Administrar, monitorar e 
manter os repositórios de código, incluindo processos de uso, ferramentas, serviços e os 
sistemas operacionais envolvidos com o processo de commit, aprovações e build de 
software. Implantar e dar suporte ao uso de dacpac e manter o controle de domínios dos 
softwares da empresa. Preparar pacotes de implantação e migração incluindo 
documentação, binários, scripts, dacpacs e configurações de SO. Migrar versões de sistema 
de clientes. Desenvolver ferramentas em C# para apoio a qualidade e deploy de software, 
bem como automação de processos de TI. Ministrar treinamentos técnicos e onboarding de 
novos colaboradores em relação aos processos de administração de versão e integração 
continua de acordo com os procedimentos e políticas da empresa Escolaridade / Formação: 
Essencial: C#, SQL Server, TFS, GIT, Microsoft .NET e dacpac. Idiomas: Inglês: desejável 
Por favor, havendo interesse em saber mais detalhes desta vaga, me envie sua pretensão 
salarial (marcia.santana@crk.com.br). Somos uma empresa especializada em soluções 
bancárias, com mais 30 nos no mercado. 
 

Assistente de Condomínio 
Requisitos: Ensino Superior Completo ou Cursando em área correlatas Experiência em 
Administradora de Condomínio Atividades: Auxiliar na administração de condomínios, 
atendimento a síndicos, condôminos e zeladores, elabora cartas de advertências, circulares 
e atas e participa em assembleias. Salário: A Combinar Benefícios: Vale Transporte, Tíquete 
Alimentação, Vale Refeição. Jornada de Trabalho: Segunda a sexta feira horário comercial 
Local de Trabalho: Próximo a estação de Trem da Vila Olímpia – Zona Sul Enviar currículo 
informando a vaga pretendida para contato@profinder.com.br no assunto a vaga “ASS 
CONDOMÍNIO”  
 

Copeira PCD  
Salário: De R$1200,00 ate R$2000,00 Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Vale 
Alimentação, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida Contrato: CLT 
(Efetivo) Enviar currículo para vaga.pl0511g@sp.recrutasimples.com  informando a vaga 
pretendida 
 

ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO | REGIONAL 
As inscrições ocorrerão das 14h do dia 05/08/2019 às 16h do dia 07/08/2019.  O SESC - 
Serviço Social do Comércio está selecionando Profissionais para atuar no cargo de 
ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO para atuar nas unidades do Sesc no Estado de São Paulo.  
Para se inscrever nesse Processo de Seleção, você deverá ler com atenção as informações 
contidas no DESCRITIVO DE SELEÇÃO, localizado ao final dessa página (ANEXOS). Lá você 
encontrará todas as informações sobre o Processo Seletivo e as instruções para realizar sua 
inscrição corretamente.  Após ler o DESCRITIVO DE SELEÇÃO, clique em "Candidatar-
se".(Este botão só estará disponível a partir das 14h do dia 05/08/2019).  Você será 
direcionado à página de preenchimento de informações do currículo. Preencha TODOS os 
campos obrigatórios, identificados com um asterisco (*).  Após preencher os campos 
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obrigatórios, você deverá "CONFIRMAR INSCRIÇÃO", no ícone correspondente (ícone verde 
no canto superior direito da tela).  * Só estará inscrito o candidato que acessar o ícone 
"Minhas Inscrições" e verificar que no item STATUS encontra-se a informação INSCRITO.  
ATRIBUIÇÃO O profissional efetuará o atendimento e o suporte técnico aos usuários quanto 
à utilização de softwares básicos, de uso técnico administrativo (Linux, Windows, planilhas, 
processadores de textos, entre outros.) e à rede de comunicação de dados da Entidade;  
Efetuará o primeiro atendimento a problemas genéricos de hardware;  Realizará a 
administração e acompanhamento dos serviços de terceiros relativos a hardware e 
assegurará a manutenção dos equipamentos.  Trabalhará em conjunto com a equipe 
escalonando atividades de operação associadas ao processamento de sistemas no 
computador e acompanhando o desempenho da sua utilização.  Responderá pela qualidade 
do trabalho de operação e pela segurança dos equipamentos e arquivos;  Realizará a 
administração do backup e arquivos internos de controle.  REQUISITOS: Os interessados em 
se inscrever neste processo seletivo devem atender aos requisitos abaixo:  Possuir 
graduação de nível superior completa ou cursando na área de informática (Modalidade 
Licenciatura, Bacharelado ou Tecnológico).  Desejável vivência profissional na área de 
atendimento e suporte a usuários.  
https://oportunidades.sescsp.org.br/oportunidades/OportunidadesInterna.cfm?recrutame
nto_id=445 
 

Almoxarife 
Organização do almoxarifado; Controle de estoque mínimo; Entrega e recebimento diário 
de ferramentas e equipamentos com registro; Recebimento de materiais e conferência de 
nota fiscal; Demais rotinas relacionadas à função de almoxarife. Requisitos:  Experiência na 
função de almoxarife. Identificação de máquinas e ferramentas usuais em canteiros de 
obras; Identificação de materiais de construção usuais. Capacidade de identificação de 
peças de andaimes e balancins diversas. Salário: De R$1.500,00 ate R$2.000,00 Benefícios: 
Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de 
Vida Enviar currículo informando a vaga pretendida para 
vaga.eu3485g@sp.recrutasimples.com 
 

Mestre de Obras 
Participação e eventual condução do DDS (diálogo diário de segurança) Alocação dos 
colaboradores nas frente de trabalho diariamente; Coordenação das atividades em campo; 
Requisição prévia de materiais e equipamentos para realização de atividades; Participar das 
reuniões de planejamento para definição da programação em campo;Aferir se os requisitos 
de projeto estão sendo cumpridos em campo.Demais atividades relacionadas a função de 
Encarregado. Requisitos: Experiência na função de MESTRE de obras; Capacidade de 
comunicação e influência sobre os demais colaboradores. Identificação e utilização de 
máquinas e ferramentas usuais em canteiros de obras Identificação e uso de materiais de 
construção usuais Conhecimento de procedimentos de execução de revestimentos de 
fachada Salário: De R$4500,00 ate R$5000,00 Benefícios: Vale Refeição, Vale Transporte, 
Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida Contrato: CLT (Efetivo) Enviar 
currículo informando a vaga pretendida para vaga.iw3294s@sp.recrutasimples.com 
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Vigia PCD  
Salário: De R$1200,00 ate R$2000,00 Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Vale 
Alimentação, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida Contrato: CLT 
(Efetivo) Enviar currículo para vaga.pl0511g@sp.recrutasimples.com informando a vaga 
pretendida 
 

Estagiário de Recrutamento e Seleção 
Atribuições do cargo:  Estamos em busca de Estagiário para área de recrutamento e seleção 
numa empresa de Consultoria de Recursos Humanos. ATIVIDADES:  Triagem de currículos; 
Entrevistas por telefone e presencial; Alinhar perfil da vaga junto com cliente;  Elaboração 
de proposta profissional; Experiências:  Triagem de currículos; Conhecimento em rotinas de 
RH; Salário: R$800,00 Tipo de Contrato: Estagiário Benefícios: Vale Transporte, Vale 
Refeição, Vale Alimentação, Seguro de Vida, Ticket Cultura, Day Off Enviar currículo para: 
vaga.ro4581e@vsp.recrutasimples.com colocando no assunto Estagiário de Recrutamento 
e Seleção 
 

Consultoria Imobiliária - LIL Consultoria Imobiliária 
Venha ser um consultor imobiliário autônomo / Não é necessário experiência. necessário 2 
º completo. Horários e dias flexíveis / local Trabalho: Barueri, Osasco ou Cotia. Necessário 
ter disponibilidade para empreender; Querer adquirir novos conhecimentos; A empresa 
fornece curso complementares e todo material de apoio; Contato: Alexsandra Gondos 
E-mail: alexsandra.alphaville@gmail.com 
 

Programa Talentos Experientes incentiva a contratação de 50+ 
Na Cencosud Brasil, 4ª maior supermercadista do país, mais de 3.700 colaboradores têm 
idades acima de 50 anos. Em 2017, a rede de supermercados, que tem mais de 200 lojas 
distribuídas em oito estados, com cerca de 26 mil colaboradores, lançou o programa 
Talentos Experientes, dedicado à contratação de pessoas com mais de 50 anos. “Além de 
praticar a inclusão social, investir na contratação dessas pessoas é também uma estratégia. 
Na maioria das vezes, esses colaboradores, por serem mais maduros, se destacam por 
serem mais atenciosos, dedicados, terem espírito colaborativo, assiduidade e 
pontualidade”, afirma Fábio Oliveira, gerente de Responsabilidade Social da Cencosud 
Brasil. Os interessados em trabalhar na companhia devem cadastrar currículo no site: 
https://eb.vagas.com.br/cencosudbrasil/cencosud-talentos-experientes 
 

PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA 60+ 
Empresa: Aura 60+ - Beleza e Bem-estar / Site: https://geracaoderenda60mais.com.br/ 
Cidade: São Paulo (vagas para todo o Brasil) Gerar uma renda extra sem sair de casa, ser 
dona do seu tempo e dividir boas experiências com as amigas são os objetivos do programa 
criado pela Aura 60+, em parceria com o Portal Terceira Idade, para pessoas com mais de 
60 anos; Acesse o site Geração de Renda 60+ para mais informações sobre como participar 
do programa: https://geracaoderenda60mais.com.br/ Contato: Eric Larue E-mail para 
contato: contato@aura60.com.br 
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Atendente em livraria - Livraria Brainstore 
Empresa: Livraria Brainstore/  Atendimento na venda de livros e papelaria / Trabalhar na 
orientação e venda de livros e demais materiais escolares a alunos e pais de alunos, dentro 
de uma instituição de ensino. Salario: R$ 1.300,00/mês / horário trabalho: Das 14h00 às 
22h00. Local trabalho: Avenida da Liberdade, 532 - São Paulo - SP (dentro da faculdade 
FECAP) requisitos: - Bom nível cultural.  Boa comunicação oral e escrita; Mínimo 2º grau 
completo; Experiência na área é desejável, mas não imprescindível; Ambos os sexos 
Enviar C.V. pelo e-mail E-mail para contato: brainstore.fecap@yahoo.com.br 
 

Orientador Socioeducativo – Preparação para o Mercado de Trabalho 
Instituto procura orientador socioeducativo para atuar com preparação para o mercado de 
trabalho. Este profissional precisa ter experiência mínima de dois anos com o programa 
jovem aprendiz e cursos de preparação básica para o mercado de trabalho. O profissional 
será responsável pelo polo de atuação, atendimento ao público, desenvolvimento do 
planejamento, material didática, que seja organizado, possua boa comunicação oral e 
escrita para desenvolvimento de relatórios, etc. Esse profissional será responsável por 
ministrar as aulas de preparação ao mercado de trabalho, pelo atendimento ao público, 
realização de inscrições e matrículas, prestação de contas à coordenação e gerência. 
Necessário residir em Osasco ou região. Salário R$ 1.188,47. Horário de trabalho: das 08 às 
12 horas, de segunda a sexta-feira. Os candidatos podem enviar currículo ao e-mail: 
diretoriacetecc@tiaozinho.org.br 
 

Psicólogo para o cargo de técnico 
A Associação Cultural Nossa Senhora das Graças contrata Psicólogo para o cargo de técnico 
em Centro Temporário de Acolhimento para pessoas em situação de rua (CTA) público 
adulto masculino, na região do Anhangabaú centro de São Paulo. É necessário CRP ativo. As 
atividades desse cargo consistem em: acolhida/recepção e escuta do usuário, ouvir 
identificar e registrar as necessidades pessoais e sociais do usuário; construção e 
acompanhamento Plano Individual de Atendimento (PIA), junto com o usuário – 
construindo um processo de saída das ruas; orientação individual/grupal – auxiliar na 
construção de projetos e escolha de estratégias para alcance da autonomia e inserção 
social – não é sua atribuição psicoterapia no centro de acolhida; construir junto com o 
usuário o regimento interno dos serviços de atendimento à população de rua; implantar e 
monitorar e regimento interno dos serviços de atendimento à população em situação de 
rua. O serviço oferece: vale transporte e almoço no local. Carga horária: 40 horas semanais. 
Salário: R$ 3.124,61. Os candidatos podem enviar currículo ao e-mail: 
selecao.tecnico@acnsg.org 
 

Agente Operacional (Auxiliar de cozinha) 
Organização precisa de agente operacional para atuar como auxiliar de cozinha em Jardim 
Santo André em São Paulo. Requisitos para vaga: maior 25 anos, residir nas mediações do 
bairro e não necessita de experiência. Competências comportamentais: habilidade com 
utensílios de cozinha, principalmente os cortantes, como facas e cortadores, organizado, 
responsável, ter higiene, ser atento, ter bom psicológico para trabalhar sobre pressão, 
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paciência, boa memória, tranqüilidade para executar duas ou mais tarefas 
simultaneamente, agilidade, dinamismo, determinação, relacionamento interpessoal, 
ponderação, trabalho em equipe, comunicação, diálogo, aptidão para estabelecer vínculos,  
senso de organização e capacidade de observação. Principais 
atribuições/atividades/responsabilidades: preparar e servir alimentos, proceder a limpeza 
dos utensílios e locais de trabalho, limpar e preparar  vegetais e carnes de variadas 
espécies, auxiliar no reparo das refeições, preparar e servir almoço e café, preparar mesas e 
ajudar na distribuição das refeições, e merendas, proceder à limpeza de utensílios, 
aparelhos e equipamentos; auxiliar no controle do estoque de material e gêneros 
alimentícios; auxiliar no recebimento, conferência e guarda de gêneros alimentícios; 
manter a higiene dos locais de trabalho; guardar e conservar os alimentos em vasilhames e 
locais apropriados; fazer o serviço de limpeza em geral; e executar tarefas afins. Carga 
horária (20 horas semanais): de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h30. Salário: R$ 
665,93. Tipo de contrato: regime CLT. A organização oferece vale transporte. Os candidatos 
podem enviar currículo ao e-mail: rhpingo@osa.org.br 
 

Assistente pedagógico 
Organização precisa de assistente pedagógico para trabalhar em Freguesia do Ó na zona 
norte de São Paulo. As atividades do cargo são: auxílio pedagógico para crianças de dois a 
12 anos, na execução de lição de casa e trabalhos escolares; desenvolver atividades em 
grupo, tais com: oficinas de criatividade, oficinas de sucatas, artes e pinturas. Além disso, é 
essencial que o profissional tenha grande habilidade de atuar com recreação em geral, 
visando a interação do grupo de alunos. O profissional precisa ter facilidade para trabalhar 
a socialização do grupo e, principalmente, inclusão de crianças com necessidades especiais. 
Formação completa ou cursando o último ano de Pedagogia. Será um diferencial já ter 
trabalhado com grupos de crianças, seja em escolas, instituições, ONGs, etc. Horário de 
trabalho: segunda a sexta-feira, das 09 às 18 horas. Benefícios: salário a combinar, vale 
transporte e refeição no local. Os candidatos podem enviar currículo com pretensão salarial 
ao e-mail: contato@espacoculturalfabulas.com.br 
 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Organização busca auxiliar de serviços gerais para atuar Itaquera na zona leste de São 
Paulo. Este profissional irá ajudar na carga e descarga de mercadorias. Itens de importância: 
que seja comunicativo, simpático e educado. Ter carteira de motorista e ensino médio. 
Trabalhará de terça a sábado. Salário R$ 1.224,94. A organização oferece vale transporte, 
cesta básica e almoço no local. Os candidatos podem enviar currículo ao e-mail: 
selecao@casadocristo.org.br 
 

Psicólogo para o cargo de técnico 
O Centro de Recreação e Desenvolvimento da Criança Especial contrata Psicólogo para 
atuar no Serviço de Proteção Social as Crianças e Adolescentes Vitimas de Violência da 
Cidade Tiradentes. As atividades consistem no atendimento e acompanhamento de 
crianças e adolescentes vitimas de violência, visando o rompimento do ciclo de violência, 
envolvendo a família nesse processo, articulação com a rede de garantia e defesa dos 
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direitos; elaboração relatórios técnicos, desenvolvimento de atividades técnicas 
socioeducativas com a participação das crianças, adolescentes, suas famílias e comunidade; 
elaborar em conjunto com os atendidos e seus responsáveis o Plano Individual de 
Atendimento (PIA); garantindo os anseios e potencialidades; acompanhar a rotina de 
desenvolvimento do PIA; realizar visitas domiciliares; e participar do serviço,  garantindo a 
interlocução no cotidiano das ações. O regime de contratação é CLT. Jornada de trabalho: 
de segunda a sexta-feira. CArga horária: 40 horas semanais. A OSC oferece vale transporte e 
salário é de R$ 2.982,50. Os interessados deverão enviar currículo até 15/08/2019, para o 
e-mail: spvvamana.curriculos@gmail.com – incluir no assunto: VAGA Psicólogo. 

 
Assistente Social para o cargo de técnica 
O Centro de Recreação e Desenvolvimento da Criança Especial contrata Assistente Social 
para atuar no Serviço de Proteção Social as Crianças e Adolescentes Vitimas de Violência da 
Cidade Tiradentes.  As atividades consistem no atendimento e acompanhamento de 
crianças e adolescentes vitimas de violência, visando o rompimento do ciclo de violência, 
envolvendo a família nesse processo, articulação com a rede de garantia e defesa dos 
direitos; elaboração relatórios técnicos, desenvolvimento de atividades técnicas 
socioeducativas com a participação das crianças, adolescentes , suas famílias e 
comunidade; elaborar em conjunto com os atendidos e seus responsáveis o Plano 
Individual de Atendimento (PIA); garantindo os anseios e potencialidades; acompanhar a 
rotina de desenvolvimento do PIA; realizar visitas domiciliares; participar do serviço,  
garantindo a interlocução no cotidiano das ações. O regime de contratação é CLT, com 
jornada de trabalho: de segunda a sexta-feira, 30 horas semanais. A OSC oferece vale 
transporte e salário é de R$ 2.982,50. Os interessados deverão enviar currículo até 
15/08/2019, para o e-mail: spvvamana.curriculos@gmail.com – incluir no assunto: VAGA 
Assistente Social. 
 

Assistente de Cozinha 
O Corpo de Patrulheiros Mirins de Santo André está com vaga aberta para Auxiliar de 
Cozinha. O profissional irá auxiliar a cozinheira, organizar a cozinha, auxiliar no preparo de 
alguns pratos, responsabilizar-se pela limpeza, higiene, manipulação e conservação dos 
alimentos e utensílios da cozinha, bem como o preenchimento de documentação diária 
para controle de segurança alimentar. Requisitos para candidatar-se a vaga: ensino 
fundamental completo e experiência na área. Necessário residir em Santo André (SP) ou 
regiões próximas. Regime de contratação: CLT. Carga horária: de 2ª a 6ª feira, das 8 às 17 
horas. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: 
coordenacao@patrulheirosmirins.com 
 

Cuidador Social – CDI – Centro Dia para Idosos 
Organização busca cuidador social para trabalhar em Centro Dia para Idosos. São duas 
vagas no período diurno. Pré-requisitos: ter conhecimento e compromisso com a área 
social, conhecer o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e políticas 
públicas, conhecer a região da Cidade Ademar, ser dinâmico, proativo e experiência em 
trabalho com pessoas idosas. Formação: ensino médio completo. Salário: R$ 1.667,59. 
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Carga horária: 40 horas semanais. Atribuições do cargo: realizar atividades que envolvam 
estimulação/recreação/lazer com o idoso, supervisionado pela equipe multiprofissional; 
auxiliar o idoso a realizar a sua higiene pessoal diariamente; saber administrar conflitos e 
impasses referentes ao idoso e no geral; desenvolver atividades de cuidados básicos 
essenciais para a vida diária e instrumentais de autonomia e participação social dos 
usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões 
individuais e coletivas; desenvolver atividades para acolhimento, proteção integral e 
promoção de autonomia e autoestima dos usuários; atuar na recepção dos usuários 
possibilitando um ambiente acolhedor; identificar as necessidades e demandas dos 
usuários; apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária; apoiar e 
acompanhar os usuários em atividades externas; desenvolver atividades recreativas e 
lúdicas; participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultado; participar de reuniões, capacitações e outras 
discussões promovidas pela SMADS, SAS, CREAS e CRAS. Os interessados podem enviar 
currículo para o e-mail: selecao.saica.alc@gmail.com – colocar no assunto CUIDADOR 
SOCIAL. 
 

Auxiliar de Limpeza 
OSC seleciona Auxiliar de Limpeza, para atuar na região de Vila Prudente na zona leste de 
São Paulo. Atribuições: manter a limpeza e higienização de todos os ambientes do serviço e 
zelar pelo espaço físico. Trabalhar adequadamente com os materiais e equipamentos, 
mantendo sempre em boas condições de uso. Ser ético, dinâmico e saber trabalhar em 
equipe. Contratação em regime de CLT. Horário de trabalho: das 07 às 16 horas, com carga  
horária de 40 horas semanais. Remuneração: R$ 1.399,87. Os interessados podem 
encaminhar currículo para o e-mail: ccactcvp@yahoo.com 

 
Auxiliar de Cozinha 
OSC seleciona auxiliar de cozinha para atuar na região de Vila Prudente na zona leste de 
São Paulo. Este profissional irá auxiliar o cozinheiro na elaboração do cardápio do dia; 
executar tarefas de pré-preparo e preparar as refeições a ele designada; executar e manter 
a higiene, limpeza e arrumação dos ambientes relacionados a cozinha, tais como: refeitório 
e os equipamentos, mantendo sempre em condições de higiene; saber trabalhar em 
equipe, ter ética e ser dinâmica. Escolaridade: ensino médio completo e experiência 
comprovada de um ano. Carga horário: 40 horas semanais – das 07 às 16 horas – com uma 
hora de almoço, refeição servida no local. Tipo de contrato: CLT. Remuneração : R$ 
1.399,87. Os interessados podem encaminhar currículo para: ccactcvp@yahoo.com 

 
Cozinheira CCA 
Organização precisa de cozinheira para CCA. Este profissional necessita residir próximo à 
Itaquera, ter nível fundamental completo e experiência comprovada na área. As atividades 
do cargo consistem em: organizar e controlar todas as ações pertinentes à elaboração das 
refeições, sob a supervisão do gerente; distribuir as tarefas referentes ao pré-preparo e 
preparo das refeições entre seus auxiliares; realizar a preparação das refeições, segundo o 



cardápio planejado a partir do esquema alimentar proposto por SMADS; manter a 
organização, o armazenamento, o controle, a higiene e a limpeza da cozinha e das 
dependências coligadas em geral. Os candidatos podem enviar currículo ao e-mail: 
selecao@casadocristo.org.br 

 
Cozinheiro Chefe 
Organização social da zona sul de São Paulo seleciona cozinheiro chefe. Requisitos: idade de 
25 a 40 anos, ensino médio completo, experiência comprovada na função em  elaboração 
de cardápios, produção de refeições, boas práticas de segurança alimentar em cozinha 
semi-industrial, escolar e/ou em restaurantes. Requisitos e habilidades: conhecimentos 
básicos em elaboração de cardápios e segurança alimentar no preparo de receitas; 
proatividade; liderança; boa comunicação interpessoal; oral e escrita; habilidade para o 
trabalho em equipe; facilidade de interação com público infantojuvenil; preferencialmente 
ter noções básicas de informática. Carga horária semanal de 40 horas. Salário a combinar. 
Os candidatos podem enviar currículo para o e-mail: selecaogestaorest@gmail.com 
 

Técnico Especializado 20 horas 
O Centro de Juventude Kagohara seleciona trabalhadores que se enquadrem no perfil 
abaixo: ter acima de 23 anos, ensino médio completo, preferencialmente residir na região 
do distrito do Jardim São Luiz/Ângela na zona sul de São Paulo, experiência em trabalho 
com  adolescentes e jovens em atividades socioeducativas em programas e/ou projetos na 
Assistência Social. As habilidades: habilidades necessárias para a vaga disponível – I. 
habilidade com trabalho em equipe, II. boa redação, III. facilidade de comunicação e ser 
motivador, IV. conhecimento do sistema operacional Windows e do pacote Office, V. 
proatividade, dedicação e compromisso, VI. possuir conhecimento nas áreas de beleza, 
culinária, artesanato, informática, esportes, recreação, temas transversais e de cidadania, 
preparação para o mercado de trabalho e aptidão de transmitir os mencionados 
conhecimentos para os adolescentes e jovens, a fim de favorecer a autonomia dos 
referidos, VII. bom relacionamento interpessoal, resiliência, busca constante de 
desenvolvimento pessoal e profissional, motivação, compreensão do significado dos 
direitos humanos e entendimento da importância da captação de recursos em organizações 
sociais, completam o perfil. As atividades do cargo são: 1. orientar e acompanhar os 
usuários de acordo com a programação e orientação técnica estabelecida; 2. pesquisar e 
visitar os recursos socioassistenciais e demais políticas públicas do território, quando 
necessário, para as atividades propostas; 3. participar do planejamento, implantação e 
execução das atividades do serviço; 4. zelar pela ordem das salas e do material utilizado nas 
atividades socioeducativas; 5. controlar a frequência dos usuários na execução das 
atividades internas e externas; 6. informar ao gerente sobre situações que indiquem 
alteração no comportamento dos usuários como: suspeita de risco, consumo de drogas, 
violência, abandono, negligência e abuso sexual, maus-tratos e gravidez; 7. receber e 
encaminhar ao gerente sugestões dos usuários sobre as atividades do serviço; 8. contatar o 
usuário no domicílio, quando solicitado; 9. participar de atividades de capacitação, 
planejamento, sistematização e avaliação em conjunto com a equipe técnica; 10. auxiliar na 
organização e coordenação das atividades socioeducativas, objetivando promover e 
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qualificar o convívio social entre os usuários e sua convivência comunitária, 11. promover 
oficinas de esporte/lazer e arte e cultura; 12. desenvolver atividades socioeducativas com 
foco nos eixos participação cidadã e convivência social; 13. participar de formações, 
capacitações e eventos promovidos pelo serviço, instituição e/ou rede e parceiro. As fases 
do projeto são: I – recebimento e análise dos currículos; II – seleção presencial em grupo 
após  análise dos currículos; e III – teste Psicológico – a combinar com candidato escolhido e 
psicólogo disponível. Os candidatos podem enviar currículo ao e-mail: 
cjkagoharassm1@gmail.com 
 

Orientador de Atividades Físicas – meio período 
Organização busca orientador de atividades físicas para trabalhar no meio período para Rio 
Pequeno/Butantã em São Paulo. Pré-requisitos: formação mínima – superior (concluída ou 
no último ano) em Educação Física; experiência comprovada com crianças e adolescentes; e 
morar nas imediações da zona oeste de São Paulo/Butantã. Habilidades necessárias: 
competência técnica; comprometimento; liderança e proatividade. Salário: R$ 1.160,00. 
Carga horária: de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas. Benefícios: alimentação no 
local, vale transporte, se necessário, plano de saúde e/ou odontológico (opcional). Os 
candidatos podem enviar currículo ao e-mail: tatianamagro@criancabrasil.org.br 

 
Cozinheiro para CJ 
A Associação Centro Social Brooklin Paulista está com vaga aberta para Cozinheiro para 
trabalhar em Centro para Juventude Mundo Novo no Campo Belo na zona sul de São Paulo. 
Requisitos obrigatórios (ler até o final antes de enviar o currículo): experiência na área,  em 
preparo de refeições em grande quantidade, elaborar cardápio semanal, manipular e 
temperar alimentos, noções de estoque, quantidade e conservação. Trabalhar bem em 
equipe, ser responsável, proativo, assíduo e comprometido com o trabalho. A Associação 
oferece: salário no valor de R$ 1.608,96 , vale transporte e refeição no local. Somente os 
interessados e que possuem os requisitos acima podem enviar currículo para: 
gildacjmundonovo@aol.com 

 
Assistente de Departamento Pessoal 
Rede Cidadã contrata assistente de departamento pessoa para trabalhar na Consolação no 
centro de São Paulo. Este profissional será responsável pelo processo de admissão, 
demissão dos contratos de jovem aprendiz. Carga horária: 40 horas semanais. Salário R$ 
1.600,00. A organização oferece vale transporte e vale refeição. Os candidatos podem 
enviar currículo colocando no assunto o título da vaga Assistente de Depto Pessoal para: 
eliandra.cardoso@redecidada.org.br 
 

Orientador Socioeducativo de Esporte e Artes Marciais (Capoeira, ou Karatê 
ou Kung Fu, entre outras) 
Organização precisa de orientador socioeducativo de esporte e artes marciais (capoeira, 
karatê ou kung fu e outros). Objetivo do cargo: atuar como referência, mediando às ações 
socioeducativas com educandas, educandos e famílias por meio das diretrizes estabelecidas 
na Proposta de Educação Popular em Fé e Alegria unidade Grajaú (zona sul de São 
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Paulo/SP), participando da elaboração e desenvolvimento da Proposta Socioeducativa a fim 
de promover o desenvolvimento integral de educandas e educandos. Principais 
responsabilidades: planejar, executar e acompanhar as atividades socioeducativas visando 
alcançar os objetivos do serviço; mediar atividades socioeducativas, artísticas, culturais, de 
vivencia no território, lúdicas, entre outras, com educandas e educandos, a fim de 
contribuir para o processo de autonomia e garantir o cumprimento da Proposta 
Socioeducativa; mediar ações socioeducativas visando a sensibilização, conscientização, 
empoderamento, organização e mobilização dos/as educandos/as 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/os as 
educandas e educandos; realizar o acompanhamento personalizado do/a educando/a de 
maneira articulada a equipe diretiva, sistematizando por meio de instrumentais o 
desenvolvimento, assiduidade e a autonomia frente aos processos socioeducativos. Os 
candidatos podem encaminhar conjuntamente com o assistente técnico e 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; zelar pela 
guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
utilizados, bem como do local de trabalho; manter-se atualizado/a em relação às 
tendências e inovações de sua área de atuação e das necessidades dos/as educandos/as, 
famílias e do território, visando à efetivação da Proposta Socioeducativa; participar 
ativamente dos encontros socioeducativos, dos momentos de planejamento, bem como 
dos processos de educação permanente promovidos; participar do acompanhamento das 
famílias por meio dos encontros sociofamiliares, reuniões individualizadas, visitas 
domiciliares e grupos de estudo para discussão de situações vivenciadas por educandos/as 
e suas famílias; realizar atividades intergeracionais com a participação de educandos/as 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 o Regimento Interno do 
Centro Social; e atuar sempre de acordo com os princípios e valores da Fundação. 
Requisitos do cargo: formação acadêmica – superior completo em Educação Física e 
especialização em artes marciais (capoeira, karatê ou Kung Fu entre outras). Experiência 
mínima na área: de um a três anos. Conhecimentos específicos: informática; documentos 
institucionais; educação popular; lei de diretrizes e bases da Educação; didática; Estatuto da 
Criança e do Adolescente; elaboração de planejamento de atividades; artes marciais; jogos 
cooperativos; e jogos esportivos diversos. Competências pessoais: trabalho em equipe; 
sensibilidade com as causas sociais; proatividade; postura ética; capacidade de observação; 
gestão de conflitos; dinamismo; relacionamento interpessoal; resolução de problemas; e 
paciência. Salário R$ 2.618,37/mês. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira,  das 
07h30 às (11:30 h-12:30 h almoço) 16h30 – com atividades esporádicas aos finais de 
semana. Currículos com o titulo “Vaga: Orientador Socioeducativo de Esporte” para o e-
mail: jefferson.rodrigues@fealegria.org.br 
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PROFESSOR 
Com experiência em uma dessas áreas:  SOM AUTOMOTIVO,  APLICAÇÃO DE INSULFILM, 
VIDRO, TRAVA E ALARME; Envelopamento; Morar na região do Vale do Paraíba; Enviar e-
mail para info@jeffersonfreire.com.br 
 

VAGAS Empresa de Inteligência Geográfica 
Gerente de Contas TI 
Desenvolvedor Sênior 
Analista de Sistemas entre outras.  
Para atuar em São José dos Campos Os interessados favor enviar CV para 
lpgalvao@yahoo.com.br 
 

VAGAS BAGUETE 
Connect Inc seleciona desenvolvedor Java 
Edenred contrata gerente de relacionamento comercial 
Hogarth Worldwide seleciona desenvolvedor full-stack 
Trinca busca desenvolvedor front-end 
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 - Entregue para Deus as suas cinzas! 
 “Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.” 1 Pedro 5:7 
 
Você sabe que Deus quer cuidar de você? Isso é verdade. Deus quer que você Lhe entregue 
seus cuidados, seus problemas, suas falhas, suas “cinzas”, e Ele transformará tudo isso em 
beleza.  
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Muitas pessoas querem que Deus cuide delas, mas continuam preocupando-se ou tentando 
obter as respostas para seus problemas, em vez de esperar pela direção de Deus. Elas 
continuam a mergulhar em suas cinzas e acham que Deus lhes trará beleza mesmo assim. 
 
Mas não funciona dessa forma. Deus somente pode nos dar beleza quando lhe entregamos 
as cinzas. É um grande privilégio ser cuidado pelo Rei dos reis, portanto, entregue a Ele suas 
preocupações e cuidados, e desfrute a proteção, a estabilidade e a plenitude da alegria que 
vêm de Deus. 
 
Hoje entregue a Deus as suas cinzas! 
Por: Joyce Meyer / BLOG PALAVRA DO DIA / Se você precisa de oração escreva para nós! E-
mail: oracaopalavradodia@gmail.com 
 


