
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 
 
 

Gerente Comercial - São Paulo SP  
Interessados na oportunidade encaminhar CV para recrutamento@danielebanco.com.br 
 

Analista de Departamento Pessoal - Folha de Pagamento 
Empresa de grande porte no segmento de serviços contrata profissionais para atuar na área 
de Departamento Pessoal; Rotina completa de folha (tratamento dos cartões de ponto 
manual, mecânico, eletrônico e biométrico, lançamentos em geral, afastamentos, etc.); 
Adiantamento (parametrização, conferência do cadastro e processamento); Rescisão 
(documentos, seguro desemprego, certificar da comunicação do colaborador, solicitação de 
GRRF, liberação da chave, etc.); Férias (controle de vencimento, processamento e emissão 
de aviso/recibo); 13° Salário (ajustes dos parâmetros e processamento no sistema); 
Benefícios (Solicitação de inclusão/exclusão na AM, conferência dos valores cadastrados, 
analise e avaliação dos desconto em folha, solicitação de inclusão e alteração de benefícios 
em geral); Cadastro (promoção, alteração salarial, manutenção dos dependentes, 
atualização dos dados pessoais, etc.); Conferência/supervisão do arquivo (arquivo dos 
prontuários e documentos obrigatórios); Medicina ocupacional (solicitação e controle dos 
laudos, atualização e cadastro dos exames médicos, controle dos exames periódicos, 
parametrização dos repasses em DS); controles Gerais (particularidade dos clientes, 
vencimento dos contratos e prorrogações); Atendimento (esclarecer as dúvidas dos clientes 
e funcionários, e disponibilizar relatórios conforme solicitação e demanda dos clientes);  
Local de trabalho: Região Oeste - Próximo a Faria Lima;  Superior completo;  Experiência na 
área de Departamento Pessoal, com E-social; Será um diferencial conhecer o sistema 
Alterdata. Enviar CV. para o endereço: adsilva1963@hotmail.com 
 

Analista Java Pleno - Stefanini  
Atividades: Desenvolvimento de sistemas WEB usando J2EE, IDE Eclipse, Struts (1 e/ou 2), 
JQuery, Scriplet, SQL Nativo, Hibernate, MVC, Banco de Dados Db2/SQL SERVER, GIT, 
Javascript, Websphere Local de trabalho: Centro de São Paulo (Alocação em cliente) 
Contratação CLT + Benefícios (VA, VR, VC ou VT, AM, AO, SV, GymPass) Envie cv para 
stsilva@stefanini.com com título JAVA PL LK aos cuidados de Thaís Bergamo 
 

Gerente de RH 
Perfil generalista, experiência em RH/DP, relações trabalhistas e sindicais; Implantação de 
processos e suporte a área jurídica; Responsável por rotinas relacionadas a área de facilities 
e compliance. É necessária experiência na área de RH e Administrativa, e inglês 
intermediário. Envie seu currículo para m.marinho@avance-authent.com.br 
 
 
 



Manobrista  
O Espaço Be esta com oportunidade para manobrista para trabalhar de sexta e sábado das 
09h00 às 18h48. Valor diário: R$ 90,00 Contratação: Free Local de trabalho: Zona Norte/ 
Santana Interessados enviar cv para rh@espacobe.com.br Colocar no assunto do e-mail 
Vaga Manobrista Free. 
 

Analista de Inteligência competitiva Jr - Marketing  
Empresa de médio porte na região de Cotia, contrata para início imediato profissional de 
Inteligência competitiva para início imediato. São requisitos: Bons conhecimentos de 
pesquisa na internet. Consolidação de informações, Criação de dados estatísticos; 
Tabulação de pesquisas; Input de informações em baco de dados - Elaboração de 
demonstrativos e relatórios gerencias - Elaboração de indicadores. Necessário: Formação 
superior completo em: Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 
Estatística, Matemática. Os interessados deverão encaminhar currículo com pretensão 
salarial para: ext.marcelo.santos@paxbr.com.br 
 

ANALISTA DE SUPORTE À VENDAS 
Atividades: Profissional irá atuar em uma multinacional em SP, na Sharecare. Será 
responsável por prospectar novas empresas, ativar empresas cadastradas no CRM, 
distribuir os leads validados para equipe de vendas e principalmente garantir a ocupação da 
agenda comercial. Atingir rigorosamente os objetivos, bem como as metas estabelecidas. 
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. 
Qualificações: Superior cursando 3º ou 4º ano de graduação em Administração, Marketing 
ou outras áreas, Cursos/ treinamento de vendas complexas, Spin Selling. Microsoft Office 
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. Horário: Comercial Localização: Faria Lima – SP Salário: a combinar 
Benefícios: VA, VR, VT, Plano de Saúde e Odontológico. Contato: andrea@tegon.com.br 
 

Analista Programador .NET Pleno 
Atividades: Desenvolver sistemas e aplicações, a partir das solicitações da área cliente, 
superiores, analistas e arquitetos. Projetar o sistema e aplicação através das informações 
fornecidas pela área de análise e arquitetura de sistema. Manter a atualização das 
aplicações na ferramenta indicada pela empresa. Realizar a manutenção de sistemas e 
aplicações. Realizar testes no ambiente de desenvolvimento garantindo o processo e 
protótipos definidos com a área cliente. Implantar o sistema e aplicações, efetuando a 
instalação do programa e os devidos testes. Encaminhar para a área de testes, para efetuar 
a verificação final e validação do sistema e aplicação. Conhecimentos: .Net, c#. Asp.Net, 
Boostrap, Jquery, Java Script, SQL Server ( EntityFramework e Ado.Net). Local de trabalho: 
Alphaville/Barueri. Interessados encaminhar currículo com pretensão salarial para: 
oportunidades@conectaservicos.com.br 
  



Coordenador de RH / Generalista 
Conhecimento em Administração de Pessoal ( Admissão / Demissão / Gestão de benefícios 
/ Controle de frequência / Folha de Pagamento / Encargos Sociais e  Relações Sindicais);  
Sistema Integrado da Qualidade -  ISO-9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade, ISO-
14001:2015 – Sistemas de Gestão Ambiental e ISO-45001:2018 – Saúde e Segurança no 
Trabalho. Saúde e Segurança do Trabalho / Programas Ocupacionais e CIPA;  Treinamento e 
Desenvolvimento / Avaliação de Desempenho / Pesquisa de Clima  / Cargos e Salários; 
Recrutamento e Seleção; Gestão de Equipes; Desejável:   Conhecimento em Microsiga 
Protheus; Inglês Fluente; Salário a combinar; Benefícios ( Assistência Médica / Odontológica 
/ Seguro de Vida / VR / VT ) Escritório na Vila Olímpia. Encaminhar o CV para o e-mail 
ltavares@systra.com com o título da Vaga Coordenador de RH/Generalista 
  

SUSHIMAN 
Preciso de sushiman que more de preferência no bairro da Penha, zona leste de São Paulo 
Contato: Rodrigo – EMAIL: contato@shoporiente.com.br 
 

CAIXA 
Estamos selecionando para vaga de operadora de caixa, pessoas entre 20 à 40 anos, 
Registrar todas as vendas da loja. Organizar, limpar e repor, quando necessário, produtos 
de vendas e suprimentos do caixa. Prestar um atendimento focado na necessidade do 
cliente. Atenção concentrada, comprometimento / responsabilidade, motivação, trabalho 
de equipe, relacionamento interpessoal, organização, disponibilidade de horário e que 
residam próximos ao Tatuapé e Vila Carrão, Interessados enviar currículo para: 
curriculo@urizun.com.br (Assunto: Vaga operadora de Caixa)  
 

BALCONISTA 
Vaga para BALCONISTA. Idade: 18 a 35 anos. Horário: Segunda à sábado das 9hs às 18hs. 
Salário: R$ 1.341,00 + HE + VT. O candidato precisa ser organizado, dinâmico, pontual e que 
saiba trabalhar em grupo. Interessados enviar CV por e-mail para análise.  Rua Luís Góis, 
1183 - Contato: Hugo / Fausto / rhcasaarai@gmail.com 
 

COORDENADOR DE TRANSPORTE  
Liderança e gestão de motoristas, avaliação dos resultados e performance, capacitação e 
treinamentos. Experiência em gestão de motoristas frota e agregados. Benefícios: 
Assistência Médica, Assistência Odontológica, Estacionamento, Participação nos lucros, 
Seguro de vida em grupo, Refeição no Local, Vale-transporte Deverá ter disponibilidade de 
horário. Os interessados deverão enviar o CV com pretensão salarial e o titulo: 
COORDENADOR DE TRANSPORTE para o e-mail: selecao@expressomirassol.com.br 
 

ESTÁGIO em Logística.  
Estudantes do 1º ou 2º semestre; Com curso de informática; Disponibilidade para atuar em 
horário administrativo; Residir em Jundiaí/SP. Os currículos podem ser enviados para: 
gisele.macario@expressomirassol.com.br com o título ESTAGIO LOGÍSTICA. 
 



ABAP SR  
Para projeto de 4 semanas meses em SP (z sul). 08/08/2019 Favor enviar CV para 
rita.brandt@o2b.com.br  
 

Estágio Financeiro. 
(PARA A REGIÃO DE OSASCO/ - CENTRO) Interessados, enviar currículo para 
rh@bancodeprojetos.net 
 

RELAÇÃO INTERNACIONAL - Campinas, SP  
Auxiliar nas traduções de documentos, Organizar, Analisar, Atualizar as informações 
Internacionais, Enviar dados técnicos e Comerciais aos Clientes Internacionais, Organizar 
Agendas e Visitas Técnicas Internacionais, Emitir e Controlar propostas internacionais, 
Apoiar projetos comercial. Requisitos: – Ensino superior em andamento ou completo em 
Relações Internacionais, Comercio Exterior, Administração de Empresas, Engenharia 
Ambiental; – Desejável experiência com contatos internacional clientes novos e antigos. – 
Inglês Fluente – Desejável Espanhol Fluente – CNH. – Organizado e responsável; Salário: R$ 
2.288,00 Benefícios: – Vale transporte; – Refeição; – Vale Alimentação; ATENÇÃO: Nunca 
pague nenhum valor para participar de um processo seletivo. Não compre cursos, apostilas 
ou serviços que prometam participação em seleção ou contratação para uma vaga. E jamais 
informe dados bancários, de cartão ou envie documentos por e-mail ou através de sites que 
não conheça. Observações: Contratação via CLT; Os interessados deverão encaminhar o 
currículo aos cuidados de TATIANE para o e-mail servicos_recrutamento@yahoo.com.br 
com a sigla ASSISTENTE RI no campo assunto até o dia 23/08/2019. 
 

Encarregado de Compras/Comprador para Indústria de injetáveis.  
Experiência em compras de material controlado em indústria química ou farmacêutica; 
gestão de pessoas; importação. Graduação em Administração, Logística ou Engenharia de 
produção. Inglês fluente. Diferencial: Conhecimentos de Supply Chain. Interessados, favor 
encaminhar currículo para deploy@deployrh.com.br 
 

Designer de Marketing.  
Buscamos uma pessoa inovadora e com fome de desafios para trabalhar na margem do 
online com o offline. Vem com a gente re-inventar o jeito que as pessoas moram! 
https://lnkd.in/dfDcdxx  
 
 

Analista de R&S Junior  
Realizar atividades relacionadas ao processo de recrutamento e seleção, divulgação de 
vagas, captação de candidatos, triagem de cv´s, agendamento de entrevistas. Superior 
completo ou cursando Psicologia / RH / ADM Desejável: experiência em R&S de perfis TI 
Digital Local: SP - Zona Sul (Vila Gertrudes ) Próximo ao Shop Morumbi. Forma de 
contratação: CLT + Benefícios Enviar CV para: luizi.weber@blendmobi.com 
 
 

mailto:rita.brandt@o2b.com.br
https://lnkd.in/dfDcdxx


COORDENADOR CONTROLE OPERACIONAL  
Para atuar na Região de Jundiaí/Sp Experiência em Coordenação de Equipes Prestadoras de 
Serviços. Superior em Administração e/ou Contabilidade. Usuário de Banco de Dados. 
Interessados poderão enviar currículo com pretensão salarial para: cv@novarh.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”. 
 
 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 
SOMENTECOM EXCEL AVANÇADO! 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 comercial 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 colocar como descrição de vaga: Assistente ADM. 
Empresa do comércio varejista de vestuário 
 

Business Controller - Multinacional para região de Jundiaí  
Necessário 1- Inglês avançado 2- Conhecimento em análises de projeções, rentabilidade e 
viabilidade econômicas. Interessados, inscrevam-se em: https://lnkd.in/eA4gUtk 
 

ENGENHEIRO/ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
BAUDUCCO CONTRATA PARA PLANTA EM GUARULHOS: ENGENHEIRO/ENGENHEIRA DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO Experiência em auditorias, assistência pericial, 
acompanhamento de projetos nas plantas e ações direcionadas ao meio ambiente. 
Responsável pela elaboração de laudos ergonômicos, PPRA, AVCB, Elétrico, LTCAT; Vivência 
no Pilar She – Metodologia TPM; Suporte técnico aos técnicos de segurança, análise de 
riscos ambientais e conhecimento e-social segurança do trabalho. Interessados (as) deverão 
encaminhar CV atualizado até 09/08/2019, constando no assunto Engenharia de Segurança 
para selecaorh@bauducco.com.br ou cadastrar no site Bauducco, Trabalhe Conosco.  
 
 

https://lnkd.in/eA4gUtk


Auxiliar Administrativo. (SP)  
Associação Beneficente, Pré-requisitos desejáveis: Boa Comunicação oral e escrita; 
Atendimento ao Público; Habilidade em informática, planilhas e processadores de texto; 
Bom discernimento para resolução de problemas, planejamento e organização; Habilidade 
com números e cálculos; Ter facilidade para trabalhar sobre pressão, priorizar tarefas e 
honrar compromissos; Ter gerenciamento de tempo; Discrição e sigilo profissional; 
Conhecer métodos e sistemas administrativos; _Confiabilidade e responsabilidade; _ Pró-
atividade; Enviar currículo para administracao@crechesalette.org.br Colocar no assunto do 
e-mail: SELEÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
 

ANALISTA PROGRAMADOR WEB SENIOR – JAVA – Butantã SP  
Ampla experiência com JAVA, inglês será um diferencial. Salário: A combinar + benefícios 
Enviar CV até 10/08 para: contatovaggas@gmail.com CURRICULOS FORA DO PERFIL SERÃO 
DESCONSIDERADOS!! 
 

Estagiárias de Pedagogia, para unidade do Portal do Morumbi. 
Cursando a partir do 2° semestre de Pedagogia. Residir na região. Bolsa auxilio inicial de R$ 
765,00 com reajuste de R$ 100,00 a cada 6 meses de estágio; Oferecemos: VT + Seguro de 
Vida + Recesso de 15 dias no mês de Dezembro. Interessadas favor encaminhar currículo 
para: selecao@fadelito.com.br Obs: Só serão aceitos currículos a partir do 2° semestre e 
que residam próximo da unidade. 
  

VAGAS ALDEIA CORES  
Empresa especializada em comércio de material de construção, tinta imobiliária, 
impermeabilização, textura, piscina, jardinagem, hidráulica, elétrica, iluminação a mais de 
20 anos no mercado situada na região de Barueri, contrata: 
**Operador(a) de Caixa: Horário de Trabalho:  2ª a 6ª feira das 7h30 às 18h00 /  Sábados 
das 9h00 às 13h00; Trabalhar em Aldeia da Serra; Salário + Vale Transporte 
 **Operador(a) de Caixa: Horário de Trabalho 2ª a 6ª feira das 7h30 às 18h00 / Sábados das 
9h00 às 13h00; Trabalhar em Santana de Parnaíba; Salário + Vale Transporte 
 **Vendedor(a) Interno: Com experiência em material de construção e tinta imobiliária. 
Horário de Trabalho 2ª a 6ª feira das 7h30 às 18h00 / Sábados das 9h00 às 13h00 Trabalhar 
em Santana de Parnaíba/ Salário + Vale Transporte + Comissão 
Interessado enviar CV a/c daniellebenini@aldeiacores.com.br 
  

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PRODUÇÃO 
Formação: Superior em Administração, RH, ou Engenharia de Produção; Local de trabalho: 
Cotia/SP - (precisa ter fácil acesso) Horário: segunda à quinta das 07:00 às 17:00, sexta-feira 
até ás 16:00 hrs Salário: A/C – Benefícios: Cesta Básica, Vale transporte, Atividades: Prestar 
suporte ao processo produtivo através de avaliação de dados, preencher planilhas, elaborar 
gráficos, atualizar painéis informativos, preencher requisições para admissão/demissão ou 
promoção de funcionários, monitorar  o horário de trabalho dos funcionários da produção, 
realizar ajuste sempre que necessário, monitorar o saldo de banco de horas, horas extras, 
atestados e afastamentos. Dar suporte ao Gerente da Fábrica, e aos líderes de produção. Cv 

mailto:selecao@fadelito.com.br


marcia.dominguesdasilva20@gmail.com Necessário Excel avançado. Informar no Assunto a 
função "ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PRODUÇÃO" Currículos sem assunto serão 
descartados,  Serão avaliados apenas os currículos recebidos até 10/08/2019. 
 

VAGAS TI 
*DESENVOLVEDOR FLUIG com experiência em Desenvolvimento de customizações para 
plataforma Fluig - 01 vaga para São Paulo e 01 vaga para Belo Horizonte 
*ANALISTA BI SR  com experiência em SQL Server e PowerBI  para São Paulo (Próximo ao 
Shopping Vila Lobos) 
*ANALISTA BI SR  com experiência em Tableau para Belo Horizonte/MG 
*PROGRAMADOR PLENO  com experiência em desenvolvimento .Net, SQL Server, Web 
Service. Diferencial experiência com Angular JS para São Paulo (Contratação CLT) 
*DESENVOLVEDOR SR com experiência em Java, Spring e AWS para São Paulo 
*TESTADOR JR - Noções Soluções POS /TEF e análise em Especificações POS/TEF para São 
Paulo (Contratação CLT) 
*ANALISTA DE TESTES JR/PL  com experiência em projeto de testes de soluções TEF/POS 
para São Paulo (Contratação CLT) 
*CONSULTOR ORACLE EBS FINANCIALS (GL/AP/FA/AR)  Imprescindível Inglês Avançado / 
Fluente para projeto até Dez/2019 – Projeto Internacional 
*CONSULTOR ORACLE ODI  com experiência com a ferramenta Oracle Data Integrator (ODI) 
versões 12c 11g para São Paulo 
Interessados enviar currículo para recrutamento@infovagas.com indicando no assunto a 
vaga de interesse. 
  

Operador de Dobradeira 
Necessária experiência com maquinas de corte dobra guilhotinas. Com vivência em  
*Comando Numérico*  maquinas convencionais. Cursos: Leitura e interpretação de 
desenhos. Salário: A/C + Benefícios Horário de trabalho: Disponibilidade para trabalhar por 
turnos Residir de fácil acesso para Arujá-SP INTERESSADOS NO PERFIL ENVIAR CV COM 
NOME DA VAGA EM ASSUNTO PARA :contratos@conceitoprimerh.com.br     /   
recrutamento@conceitoprimerh.com.br   até a data de 12/08. 
 

Operador de laser em Osasco/SP: 
Responsabilidades: Operação, preparo e ajuste da máquina laser (CNC); Manutenções 
básicas de funcionamento do equipamento; Separação e organização de produtos e 
materiais relacionados a corte laser; Preparo de peças em acrílico, MDF e outros materiais 
(corte, dobra, montagem); Preparo de arquivo e aproveitamento do corte; Disponibilidade 
para instalações externas. Acompanhamento da produção, dando suporte necessário para 
outras equipes; Diferencial: Experiência na área de comunicação visual; Ter conhecimento 
em ferramentas como Corel Draw e atuação em fábrica/produção Qualificações: 
Conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico; Programa de corte da 
prórpria maquia laser (LaserCad) não é essencial; Proatividade e comunicação. Interessados 
encaminhar o CV com a pretensão salarial para carolina@novoconceitovisual.com.br 
 

mailto:marcia.dominguesdasilva20@gmail.com


Vendedor Interno 
Atividades: Venda de equipamentos/suprimentos/peças usadas, obsoletas, sucata. 
Formação: Gestão Comercial ou correlatas. Local de Trabalho: Zona Sul – São Paulo. Enviar 
nome da vaga de interesse no título do e-mail para rh@tecmach.com.br 
 

Analista Comercial 
Atividades: Geração e qualificação de leads. Formação: MKT ou correlatas. Local de 
Trabalho: Zona Sul – São Paulo. Enviar nome da vaga de interesse no título do e-mail para 
rh@tecmach.com.br 
 

Operador Gráfico 
Atividades: Criação, operação (impressão de produtos), atendimento ao cliente, 
apresentação/divulgação comercial dos serviços, administração de estoque de material, 
solicitação e levantamento das necessidades de compra, controle do orçamento da área. 
Formação: Design Gráfico. Conhecimento em softwares gráficos. Local de Trabalho: Zona 
Sul – São Paulo. Enviar nome da vaga de interesse no título do e-mail para 
rh@tecmach.com.br 
 

Analista Administrativo 
Atividades: Atuação administrativa no departamento de Projetos, acompanhamento de 
cronograma, status das entregas dos projetos, implantação. Formação: Administração ou 
correlatas.Local de Trabalho: Zona Sul – São Paulo. Enviar nome da vaga de interesse no 
título do e-mail para rh@tecmach.com.br 
 

Técnico Residente 
Atividades: Manutenção de equipamentos, atendimento de chamados, suporte aos 
usuários. Formação: Técnico Eletrônica. Conhecimento em manutenção de impressoras. 
Local de Trabalho: Mogi das Cruzes. Enviar nome da vaga de interesse no título do e-mail 
para rh@tecmach.com.br 
 

Analista Sistemas 
Atividades: Implantação dos sistemas disponíveis nos clientes, suporte ao cliente e aos 
usuários internos, atendimento a chamados. monitoria do software. Formação: Redes 
Local de Trabalho: Zona Sul – São Paulo. Enviar nome da vaga de interesse no título do e-
mail para rh@tecmach.com.br 
  

CONSULTOR DE NEGÓCIOS 
A Ramos e Silva, maior correspondente do Banco Santander, está recrutando pessoas para 
vagas de CONSULTOR DE NEGÓCIOS, na Operação Conta Integrada, segmento empresas. 
informações para o cargo: Atividade externa; Salário fixo + variável; Bônus por atingimento 
de campanhas. Necessário ter: Veiculo (carro/moto); Curso Superior ou em andamento; 
Boa fluência verbal; Se você quer participar de nosso recrutamento envie o seu currículo 
para o email: gabriela.j.souza@ramosilva.com.br 
 



Vendedor  
Formação em química, ou engenharia química, Inglês fluente. Atuará nas regiões oeste, 
norte, Guarulhos e Osasco. Remuneração fixo + comissão + benefícios. Enviar currículo 
denise@aqm.com.br 
 

Designer  
Que seja apaixonado/a por estampas, papelaria, chocolates e presentes! A The Goodies é 
uma marca de presentes e chocolates artesanais com estampas exclusivas e embalagens 
inteligentes! Nosso desejo é que todos nossos produtos sejam presentes especiais e 
marcantes pensados para cada ocasião e tema! Desenvolvemos todos os produtos da 
marca internamente e com fornecedores nacionais! Oportunidade para crescer junto com 
com a marca! A the goodies existe há apenas um ano e meio! Temos uma loja no Cidade 
jardim Shopping e vendemos nossos chocolates no Sta Maria e Eataly Instagram: 
@thegoodiesbr Site: www.thegoodies.com.br E-mail para envio do currículo: 
contato@thegoodies.com.br Vaga: designer gráfico Período: integral (home office ou no 
escritório central) Salario: á combinar 
 

Consultor Netsuite na região de Alphaville - SP  
Experiência em implantação e suporte no ERP Netsuite. Formação em Ciências Contábeis 
ou áreas correlatas Contratação PJ encaminhe o seu currículo para 
nicolas.oliveira@gsn.com.br 
 

Estagiário de Departamento Pessoal  
Requisitos: Ensino Superior cursando na área Contábil; Desejável, alguma experiência em 
estágio na função; fácil acesso ao Centro/RJ; Conhecimento do sistema AlterData será um 
diferencial. Atividades: Auxiliar o setor em rotinas de Folha de pagamento, controle de 
ponto, admissão, demissão, compra de benefícios, documentação para fiscalização, etc. 
Horário: 10:00 às 17:00 (2ª a 6ª feira) Local: Centro Bolsa auxílio: R$700,00 + VT 
Interessados devem enviar CV com pretensão salarial para o e-mail: 
vagas@maximizarh.com.br, informando no campo assunto: Estagiário DP. 
 

Atendimento Pleno PJ 
NÓS temos vagas e queremos os melhores para trabalhar como Atendimento Pleno PJ, para 
atender clientes do segmento B2B, com inglês avançado obrigatório !! atuação em 
comunicação corporativa e influenciadores. Interessados, enviem o CV atualizado com a 
pretensão salarial para curriculos@bcw-global.com especificando no assunto: Pleno B2B PJ 
 

Auxiliar Administrativo Bilíngue 
Escopo relacionado à atividades administrativas tais como cotações diversas, controle de 
planilhas, assinaturas de jornais e revistas e cotações de seguros diversos. Apoio no fluxo 
das rotinas dos prestadores de serviços de entregas e Correios. Graduação completa em 
Administração e Inglês Intermediário. 
 
 



MONITOR DE CÃES (HOMEM) 
Ensino médio concluído, será responsável pela alimentação e medicações diária. Também 
irá manter o ambiente higienizado, fará passeios, brincadeiras recreativas e banho a seco 
no final do dia. Morar na Zona Sul, de fácil acesso ao bairro do Campo Belo. Horário de 
trabalho, Segunda a Sexta 9h00 às 17h30 e aos Sábados 8h00 às 15h30. Salário de 1200,00 
CLT + VT. Enviar currículo por email. Tratar com Danyel - E-mail: 
recrutamentopet@hotmail.com 
 

Monitor de Cães 
Ter experiência com recreação e monitoria de cães, para trabalhar sozinho. Será 
responsável pelo cuidado diário dos cães, atividades recreativas e de socialização, limpeza e 
higienização do local. Local: Chácara Santo Antônio, próximo ao metro Borba Gato. 
Contratação CLT. Dias fixos de Segunda a Sábado. Das 09h00 – 18h00. Tratar com Mariana 
(11)5181-6866 E-mail: mari_lage@hotmail.com 
 

Estágio: vagas em diversas áreas 
As vagas de estágio na Ultragaz são para os universitários das áreas de engenharia, 
economia, administração, relações internacionais, ciência e tecnologia, comércio exterior, 
tecnologia da informação, publicidade e propaganda, marketing e matemática, com 
previsão de formação em dezembro de 2020. Os benefícios ofertados são: bolsa-auxílio; 
assistência médica; vale transporte; vale refeição ou refeitório no local e prêmio anual: 
bolsa auxílio extra. As inscrições para o Programa de Estágio Ultragaz podem ser realizadas 
até o dia 8 de setembro no site www.ciadeestagios.com.br/Ultragaz 
 

Assistente de TI (Suporte Técnico) 
Atendimento e suporte à usuários do sistema. Identificação de dificuldades e solução de 
incidentes e problemas de hardware e software. Envolvendo a montagem. Reparo e 
configuração de equipamentos.  Tatuapé, São Paulo – SP. De segunda a sexta feira das 
08h00 ás 18h00. Vale refeição de R$ 15,00; Treinamentos e workshops (internos e 
externos); Plano de Carreiras; Computador; Assistência médica; Salario a combinar 
Graduação / Completo: Tecnologia da Informação. Atendimento e suporte à usuários do 
sistema, identificação de dificuldades e solução de incidentes e problemas de hardware e 
software, envolvendo a montagem, reparo e configuração de equipamentos. Ensino 
superior na área de TI. Conhecimentos: Manutenção de Computadores; Redes e 
Hardwares; · Windows 7;  Microsoft Office 365 /· Hardwar; 
https://jobhome.abler.com.br/vagas/assistente-de-ti-suporte-tecnico-719906 
 

ATENDENTE DE LOJA – O BOTICÁRIO / QUEM DISSE, BERENICE? (Z/N E Z/L)  
VAGA PARA A MELHOR IDADE ( + 50) Descrição da vaga: Atendimento ao cliente, Manter a 
loja sempre em ordem, consulta da validade dos produtos/Extravios/Quebras. Maquiagem 
no cliente, Acolher, encantar e cativar o cliente, Apresentar muito bem o produto e reforçar 
os diferenciais, Oferecer e gerar experimentação, Participar de treinamentos presenciais e 
online, Ser responsável e comprometido. Curso de maquiagem/habilidade de maquiar 
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outra pessoa ou experiência no ramo de cosméticos será um diferencial. CANDIDATO DEVE 
RESIDIR NA ZONA NORTE DE SP. Remuneração: R$ 1.380,00 + Premiação Variável 
https://www.maturijobs.com/vaga/grupo-florestas-o-boticario-zona-norte-de-sp-194-
atendente-de-loja-o-boticario-quem-disse-berenice-z-n/ 
 

VENDEDOR / Campo Belo 
Descrição: Estamos buscando vendedores de pacotes turísticos nacionais, internacionais e 
opcionais, para atendimento e vendas via Whatsapp, e-mail, telefone e presencial. 
Buscamos profissionais com experiência em montagem de pacotes de viagens de uma 
operadora, cruzeiros, roteiros e destinos, que sejam pró ativos, tenham perfil de vendedor, 
garra, persistência para atingir e bater as metas, desenvolvam um bom trabalho em equipe 
e saibam lidar com pressão. Enviar pretensão salarial e currículo para o e-mail E-mail: 
gerencia@egpviagens.com.br  
 

Analista de Departamento Pessoal /Centro- SP 
Empresa: QUEENSBERRY AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO /Descrição: Buscamos um 
profissional com experiência em departamento pessoal para somar nossa equipe sendo 
necessário: Responsabilidades Lançamento de eventos em folha de pagamento; Cálculo de 
férias e rescisão; Controle de ponto e banco de horas; Apuração de encargos sobre folha; 
Controle e entrega de obrigações acessórias (eSocial, GFIP, RAIS, CAGED, etc.); Controle de 
benefícios; Controle de arquivos eSocial. Requisitos Formado ou cursando Ciências 
Contábeis ou Recursos Humanos; Conhecimento em pacote office em nível intermediário / 
avançado, principalmente Excel; Experiência na área; Experiência com sistema RM Labore e 
RM Chronus; Conhecimento em contabilidade de folha será um diferencial. Interessados 
enviar currículo para rh@queensberry.com.br com o título da vaga e, no corpo do e-mail 
pretensão salarial. Currículos sem pretensão salarial não serão incluídos no processo. 
E-mail: rh@queensberry.com.br 
 

Analista Contábil /Centro- SP 
Descrição: Buscamos um profissional com experiência em contabilidade para somar nossa 
equipe sendo necessário: Responsabilidades Integração, análise e registros contábeis; 
Classificação de lançamentos; Conciliação de contas de ativo, passivo e resultado; 
Fechamento contábil; Elaboração de relatórios (Balanço, DRE etc.). Requisitos Formado ou 
cursando Ciências Contábeis; Conhecimento em pacote office em nível intermediário / 
avançado, principalmente Excel; Experiência na área; Conhecimento em impostos será um 
diferencial. Interessados enviar currículo para rh@queensberry.com.br com o título da vaga 
e, no corpo do e-mail pretensão salarial. Currículos sem pretensão salarial não serão 
incluídos no processo. E-mail: rh@queensberry.com.br 
 

Oportunidades em Turismo 
Atenção: Colocar no assunto o cargo/ Vaga – Setor de Emissão/Vendas / Santana. Horário 
de trabalho de Segunda à Sexta das 15h às 00h e aos Sábados 4h de trabalho a combinar. 
Salário – R$1.500 + VT + VR + BÔNUS. Requisitos – Comunicativa – Experiência no setor de 
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turismo em vendas – Proativa – Facilidade no uso do computador. E-mail: 
cv@nlturismo.com.br 
 

Oportunidades em Turismo 
Vaga setor de Compra / Santana / Empresa: NL Turismo. Descrição: Vaga para o setor de 
Compra – Analista Horário de trabalho – Segunda à Sexta das 09h às 19h Salário – R$1.500 
+ VT + VR Requisitos – Proativa – Facilidade em usar o computador – Comunicativa 
E-mail: cv@nlturismo.com.br 
 

Consultor Consular / Jardim Paulistano 
Empresa: Mundial Vistos Faria Lima. Descrição: Consultor Consular Empresa renomada na 
área de assessoria de serviços consulares, busca profissional no mercado com experiência 
em atendimento e aplicação de vistos consulares, com conhecimento em pacote Office, 
inglês intermediário e boa linguagem. Experiência profissional com agencias de viagens será 
um diferencial. Favor enviar curriculum com o título no e-mail – “CV Consultor Consular” 
para o e-mail: cfmaccori@hotmail.com Gentileza informar a pretensão salarial! 
 

Assistente Comercial / Moema 
Descrição: Profissional com experiência na área comercial, relatórios gerenciais para 
clientes, contatos de manutenção e prospecção, apresentações e negociação. Será um 
diferencial ser do segmento de viagens corporativas. Enviar currículo com pretensão salarial 
E-mail: comercial@premiumtravel.com.br 
 

Agente de Viagem / Paraiso 
Empresa: Mascaro Tour. Descrição: Hotéis Nacionais e Internacionais( cotações de reservas 
e cancelamentos), Seguro viagem, Passagens Rodoviárias, Locação de veículos Nacionais e 
Internacionais, Cotações de pacotes Nacionais e Internacionais, Ticket trem Europeu, 
Receptivo e Translado. Desejável Inglês e/ou Espanhol . Pessoa com uma ótima 
comunicação, postura, atenta, concentrada e paciente com o cliente. Preferencialmente ter 
formação Acadêmica ou Técnica concluída em Turismo e conhecimento nos sistema 
Amadeus e Stur. Interessados com o perfil descrito a cima, enviar e-mail com pretensão 
salarial para rh3@mascarotour.com.br. 
  

Assistente de Eventos / Chácara Santo Antônio (Zona Sul) 
Empresa: Academia de Viagens. Descrição: A Academia de Viagens Corporarivas é uma 
empresa de inteligência na área de Viagens, Turismo e Eventos. Oferecemos consultoria 
para empresas e profissionais desse seguimento, além de gerar conteúdo educacional para 
palestras, workshop e cursos presenciais e online. Temos uma vaga de assistente de 
eventos e precisamos de um profissional com experiência em eventos, organizado, 
dinâmico, comprometido e proativo. Descrição: Operação de eventos / Contratação de 
serviços / Criação e gerenciamento de budget, planilhas de fornecedores, contratos, ordem 
de serviço, check list, etc. Elaboração de cronograma de atividades, gestão de prazos e 
prioridades / Relacionamento com clientes e patrocinadores Precisamos que você tenha:  
Formação profissional em Turismo, Comunicação Social, Eventos, Relações Públicas ou 
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Administração/ Inglês e espanhol será considerado um diferencial E-mail: 
telma@academiadeviagens.com.br 
 

Assistente de Operações e Produtos 
Local: Cerqueira César / Hello Study – Agencia de Intercâmbio. Descrição: OBJETIVO DO 
CARGO: Executar os procedimentos de pós-venda de cursos, fornecendo retaguarda 
operacional e monitorando os processos realizados pelos Consultores Educacionais da 
unidade São Paulo, bem como realizar a venda dos produtos adicionais sugeridos pelos 
Consultores. Responsável pelo processo de matrícula na escola e na acomodação, 
solicitação e controle de documentação; organização e participação das palestras de pré-
embarque e controle do estoque de brochuras. PRE-REQUISITOS:  Ensino Superior 
completo: Turismo / Hotelaria / Administração / Comércio Exterior / Relações 
Internacionais / Inglês intermediário a avançado / Experiência pessoal em intercâmbio 
cultural (Austrália, EUA, Canadá ou Inglaterra) – desejável. EMAIL 
coordinator@hellosudy.com.br 
 

Assistente Comercial Bilíngue 
Descrição:~Fazer a sinalização dos eventos; intermediar entre clientes e operadores; 
Elaborar relatórios de controle e gerenciais; Orçar eventos de pequeno porte e fechar 
fatura; Ensino superior completo ou cursando nas áreas hotelaria, turismo, eventos, 
publicidade ou marketing.  Inglês intermediário para fluente / Conhecimento de informática 
e na área de atendimento / Salário R$ 1.500,00 + VT + Refeição no local + Bonificação. De 
segunda à sexta, das 08:00 às 18:00 / Local de trabalho: Itaim Bibi / 
recrutamento@r1audiovisual.com.br 
 

Coordenador de Eventos: foco Farmacêutica 
Descrição: Fazer a sinalização dos eventos; intermediar entre clientes e operadores; 
Elaborar relatórios de controle e gerenciais; Orçar eventos de pequeno porte e fechar 
fatura. Ensino superior completo ou cursando nas áreas hotelaria, turismo, eventos, 
publicidade ou marketing.  Inglês intermediário para fluente. Conhecimento de informática 
e na área de atendimento. Salário R$ 1.500,00 + VT + Refeição no local + Bonificação 
De segunda à sexta, das 08:00 às 18:00. Local de trabalho: Itaim Bibi 
recrutamento@r1audiovisual.com.br 
 

MOTORISTA para Pet shop 
Contrata-se MOTORISTA pet shop no belenzinho zona leste, seg a sábado horário 
comercial; apenas para não fumantes. salario 1500 + vt. Tratar com Sandro (11)99918-2015 
E-mail: sandro-vet@hotmail.com 
 

Freelancer em Eventos 
Se interessa por serviços em eventos e quer trabalhar no seu tempo livre? Se inscreva no 
link abaixo e receba oportunidades de trabalho de um ou mais dias e que você só aceita 
quando quiser. São inumeras vagas como: Controle de acesso, Credenciamento, 
Atendimento ao consumidor, Receptivo, Promotor (Promoção), Apresentador, 
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Informações, Bilheteria, Caixa, Chapelaria, Secretario, Panfletista, Repositor, Segurança, 
Cozinheira, Assistente de cozinha, Barista (Café), Carregadores, Fotógrafos, Limpeza, Fiscal, 
Supervisor, Atendimento VIP, Garçom, Barman, Motorista, Manobrista, Controle de 
trafego, Serviços gerais E MUITO MAIS… Corra e cadastre-se para começar a receber as 
oportunidades: https://forms.gle/b6umXxum9rrnL9619 
 

CASAL DE CASEIROS 
SALÁRIO: R$ 5.000 O CASAL / Para trabalhar em casa de alto padrão na região do alto de 
pinheiros, São Paulo / Ela: lavar, passar, limpeza, organização e etc.. Ele: manutenção, 
jardim, piscina, limpeza de vidros e etc… NECESSÁRIO REGISTRO NA CARTEIRA RECENTE 
COMO CASAL DE CASEIROS. E o casal ter trabalhado juntos. Se não estiver no perfil, favor 
não insistir. Somos Agência de Empregos / Favor entrar em contato no (11) 954803881 e 
agendar entrevista pelo zap. 
 

Auxiliar de Limpeza ( vaga masculina ) 
Masculino e com experiência / Residi nas mediações do Campo Limpo – ZS / SP Ter 
disponibilidade de horário e trabalhar por escala. Irá atuar em um Club / Interessados 
encaminhar currículo para (11) 99338-8642 – (Apenas mensagem). 
 

AJUDANTE GERAL/PRODUÇÃO PARA ZONA SUL 
Buscamos profissionais que já tenham atuado em setor de produção para executar as 
seguintes tarefas:  Auxiliar no setor das máquinas injetoras e encapsuladoras, verificando a 
qualidade final das peças, abastecendo o material nas máquinas e no fechamento das 
embalagens, conforme rodizio pré estabelecido; Auxiliar na moagem do material plástico 
no moinho, conforme rodizio pré estabelecido. Horário de trabalho: Seg a Quin 16h ás 22h 
e Sex 15h ás 21h Local de trabalho: Bairro Vila Isa – Zona Sul Salário: 07,08 POR HORA (150 
HORAS MENSAIS) Benefícios: Cesta Básica e VT INTERESSADOS ENVIAR CURRICULO 
ATUALIZADO PARA SELECAO4@PROMPTSERVICOS.COM.BR INFORMANDO A VAGA NO 
CORPO DO E-MAIL. 
 

FRONT-END 
Todas as informações sobre as vagas estão no link acima. Localização, tempo de contrato, 
horário, etc. As vagas estão disponíveis para a região da Barra funda, Centro de SP, Itaim 
Bibi, Lapa de Baixo, Paulista, Paraíso, Santo André, São Caetano e Vila Olímpia. Para se 
candidatar é fácil… 1º Acesse o link http://bit.ly/2WB7WOk 2º Escolha uma das vagas e 
candidate-se direto no site. 
 

RECEPCIONISTA PARA CLÍNICA (área de nutrição) 
Clínica de pequeno porte na região da av. Ibirapuera necessita de recepcionista com 
experiência para as seguintes funções: atendimento presencial de pacientes; atendimento 
telefônico de pacientes; marcação de consultas. envio de documentos para convênio; 
pagamento de contas e compra de materiais de escritório que estiverem em falta (os 
fornecedores ficam a 1 quarteirão do local de trabalho) Ser organizado(a) e pró-ativo(a), ter 
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domínio do Office, atendimento por e-mail e whatsapp. O(a) profissional cumprirá carga 
horária de segunda a quinta das 8h às 18h e sexta das 8h às 17h (com uma hora de almoço) 
Remuneração: salário + VT + VR Diferencial: saber lidar com os sistemas de planos de saúde 
(com ênfase na Porto Seguro) Enviar currículo COM PRETENSÃO SALARIAL para 
vagasatual@yahoo.com 
 

Desenvolvedor Python   

Requisitos:  Sólidos conhecimentos em algoritmos, lógica de programação, estruturas de 
dados e orientação a objetos;  Domínio em Linux, Git, Python e Bash;  Experiência com 
virtualização, containers ou cloud computing; Salário: De R$5000,00 ate R$10000,00 
Benefícios: a combinar Enviar currículo informando a vaga pretendida para 
vaga.dr9433r@sp.recrutasimples.com  
 

Auxiliar de Acabamento   
Atividades:  Responsável por lixar, polir e reparar pequenos defeitos Salário: a combinar 
Benefícios: a combinar Enviar currículo informando a vaga pretendida para 
vaga.wk5269a@sp.recrutasimples.com 
 

Vendedor Externo  
Requisitos:  Ensino Médio completo  Conhecimento em Excel e Word  Experiencia 
comprovada na área de vendas. Salário: a combinar Benefícios: Vale Refeição, Vale 
Transporte, Comissão, Ajuda de Custo Enviar currículo informando a vaga pretendida para 
vaga.yu7302a@sp.recrutasimples.com 
 

Desenhista Projetista  
Requisitos:  Experiência em softwares de modelagem 3d,  Informática básica, pacote Excel 
básico Salário: a combinar Benefícios: Vale Transporte, Vale Alimentação, Cesta básica 
Enviar currículo informando a vaga pretendida para vaga.jb4578n@sp.recrutasimples.com  
 

Auxiliar de Marketing   
Requisitos:  Experiência com contatos com clientes por telefone  Se comunicar bem 
verbalmente e de forma escrita. Salário: a combinar Benefícios: Cesta Básica Enviar 
currículo informando a vaga pretendida para vaga.cz1600l@sp.recrutasimples.com 
 

Vendedor 
Atividades: Vendas de seguros para expansão da carteira da Corretora, Ramos Automóvel, 
consorcio, empresarial, Saúde, Vida,  capitalização. Oferecendo 40% de comissão 
Experiencia previa de vendas; Salário: a combinar ; Tipo de Contrato: Autônomo  
Benefícios: a combinar Enviar currículo para: vaga.co1955o@vsp.recrutasimples.com 
colocando no assunto Vendedor  
 

Ajudante de Motorista (Brás) 
Atividades: Prepara, entrega e manuseia cargas e descargas de mercadorias.  Repara 
embalagens danificadas e controla a qualidade dos serviços prestados.  Opera 



equipamentos de carga e descarga, além de realizar atividades de limpeza e conservação 
nos locais de trabalho. Salário: R$1245,00 / Tipo de Contrato: CLT (Efetivo)  Benefícios: Vale 
Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação, Assistência Médica, Assistência Odontológica 
Enviar currículo para: vaga.bz1973o@vsp.recrutasimples.com colocando no assunto 
Ajudante de Motorista (Brás)  
 

Motorista de Entregas 
Atividades: - Transportar materiais da empresa bem como Rolamentos, produtos de 
borracha, realizar verificações de manutenções básicas do veículo, atender as normas da 
empresa. Experiências:  CNH B / Salário: R$2000,00  / Tipo de Contrato: CLT (Efetivo)  
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação, Assistência Médica, 
Assistência Odontológica, Seguro de Vida. Enviar currículo para: 
vaga.jd1471q@vsp.recrutasimples.com colocando no assunto Motorista de Entregas 
 

Técnico em medidas socioeducativas em meio aberto 
Serviço de Medidas socioeducativas em meio aberto, localizado no  Butantã/São Paulo, 
abre  processo seletivo   para  vaga de  Técnico em  medidas socioeducativas. Necessário ter 
formação superior, preferencialmente nas áreas: Pedagogia, Ciências Sociais e/ou 
Psicologia. Algumas atribuições do cargo deste profissional: promover socialmente o 
adolescente e sua família, 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 inserção no sistema de garantia de 
direitos, diante das  demandas constatadas. Competências esperadas: multiplicar e 
transferir conhecimento; bom relacionamento interpessoal; ser flexível; trabalho em 
equipe; iniciativa; criatividade, ética; planejamento e organização. Destacam-se os 
currículos com habilidades em reflexão e articulação de políticas públicas e conhecimento 
das politicas para a juventude. Carga horária: 40 horas semanais. Salário base: R$ 3.011,26. 
A organização oferece convênio odontológico, almoço no local e vale transporte. Os 
interessados podem encaminhar currículos para o e-mail: selecao@santodias-sp.org.br 
 

Agente Operacional 
O Educandário Sagrada Família abre processo seletivo para vaga de agente operacional 
(auxiliar de limpeza) para trabalhar de 2ª a 6ª das 7h30 às 16h30. Salário R$ 1.309,95. 
Benefícios: vale alimentação, refeição no local, vale transporte, plano odontológico e 
seguro de vida. Os candidatos podem enviar currículo ao e-mail: 
gerenciadeservicosciic@gmail.com 
 

Orientador Socioeducativo – CCA 
Organização precisa de orientador socioeducativo em CCA para atuar em região do São 
Matheus na zona leste de São Paulo. O CCA tem como objetivo desenvolver atividades com 
crianças e adolescentes de seis a 14 anos e onze meses, tendo por foco a constituição a 
partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções 
devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de 
expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, além atividades de 

mailto:gerenciadeservicosciic@gmail.com


recreação, trabalhando temas voltados para a cidadania e desenvolvimento. Carga horária: 
20 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Horário de trabalho: das 8 às 12 horas. Salário: 
R$ 897,94. A organização oferece vale transporte e refeição no local. Os candidatos podem 
enviar currículo ao e-mail: vagasres@outlook.com 

 
Orientador Socioeducativo 
Organização, localizada na zona sul de São Paulo, abre processo seletivo para Orientador 
Educador. É necessário que o candidato tenha ensino médio completo, ensino superior será 
um diferencial e resida na região da zona sul (Jabaquara), ou com fácil acesso. É necessário 
que o candidato tenha experiência como orientador socioeducativo no trabalho com 
crianças e adolescentes de zero a 17 anos. Terá como atribuição orientação e 
acompanhamento diário quanto a rotina das crianças e adolescentes, escola, alimentação, 
compromissos médicos, higienização, entre outras. Carga horária: escala de 12×36, no 
horário de trabalho: das 07 às 19 horas. Salário: R$ 1.667,56. São oferecidos: refeição no 
local e vale transporte. Os interessados podem enviar currículos para e-mail: 
selecao.saica.alc@gmail.com 

 
Técnico Especializado 
Organização Social busca técnico especializada. Perfil: ensino médio completo. Será um 
diferencial: estar cursando Psicologia, Sociologia, Serviço Social, Comunicação Social, 
Administração e Pedagogia. Preferencialmente residir na região Itaim Paulista, São Miguel, 
Itaquera e Guaianazes, experiência em trabalho com adolescentes, jovens e adultos. As 
atividades desenvolvidas são: ministrar aulas de Convívio e Mundo do trabalho, a partir das 
necessidades que o mercado de trabalho solicita, e, além disso desenvolver atividades 
socioeducativas em projetos da Assistência Social. Conhecimentos do SUAS. Salário: R$ 
1.562,31. Horário de trabalho: de segunda-feira a sexta-feira e sábados quando necessário. 
Período da tarde: 4 horas diárias. Os candidatos podem enviar currículo ao e-mail: 
selecao.tecnico@acnsg.org – mencionando no assunto: vaga técnico especializado. 
Observação: serão chamados para a entrevista os que encaminharem os currículos. 
 

Professor – Formação em: Administração, Publicidade e Propaganda, 
Comunicação Social,  
Organização busca professor com formação em uma das áreas: Administração, Publicidade 
e Propaganda, Comunicação Social, Licenciatura em Letras ou Filosofia. Atuação: ministrar 
aulas de Comunicação oral e escrita; marketing e empreendedorismo e educação e 
cidadania; participar de atividades de capacitação e avaliação em conjunto com a equipe 
técnica (na sede ou em outros lugares indicados pela instituição); planejar, organizar, 
executar e avaliar as atividades relativas aos módulos do respectivo curso que ministra. 
Qualidades requeridas: ser organizado, ser responsável, comportamento ético, ser criativo, 
ser capaz de inspirar entusiasmo, saber trabalhar em equipe, elaborar e executar o 
planejamento pedagógico, ser comunicativo e proativo. Necessário residir 
preferencialmente na zona leste de São Paulo. Regime de contratação: CLT com carga 
horária de 20 horas semanais. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira: das 18 às 22 
horas. Os candidatos podem enviar currículo ao e-mail: curriculos@cssantaluzia.org.br 



Coordenador Pedagógico 
Organização busca coordenador pedagógico para atuar em Itaim Paulista em São Paulo. 
Este profissional irá estabelecer e promover uma gestão participativa e democrática, para 
toda comunidade escolar, alunos, professores, funcionários, pais e/ou responsáveis. Ter 
como meta favorecer a qualidade da educação e o estímulo às equipes que nela trabalham 
e a integração entre todos, inclusive pais e responsáveis. Realização e execução de todas as 
tarefas pertinentes ao cargo. O mais importante apresentar resultados positivos, num 
ambiente de ensino e aprendizagem. Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia. Ter 
Pós-graduação na área pedagógica é um diferencial. Imprescindível ter experiência na área 
de coordenação escolar na educação infantil. Residir na zona leste, preferência nas 
imediações do Itaim Paulista. Os candidatos podem enviar Currículo para o e-mail: rh-
selecao.vaga@hotmail.com 
 

Estágio em Serviço Social 
Organização busca estagiário em Serviço Social. Irá auxiliar a Assistência Social nos 
atendimentos de famílias, realizar entrevista social e atender as necessidades dos projetos 
e atividades, dar apoio a toda rotina da área social da instituição. Necessário conhecimento 
no pacote Office. Necessário estar cursando a partir do 05º semestre em Serviço Social 
(estágio obrigatório). Carga horária: de segunda a quinta-feira, das 08 às 14 horas, e sexta-
feira, das 11 às 17 horas (seis horas de trabalho). A organização oferece bolsa auxílio e 
auxilio transporte. Os candidatos podem enviar currículo para: talentos@serespecial.org.br 
– mencionar no assunto Estágio em Serviço Social. 

 
Consultor de Relacionamento 
Instituição, localizada na região do Butantã em São Paulo, contrata Consultor de 
Relacionamento para prospecção de novos clientes. Este profissional irá realizar visitas a 
clientes potenciais para apresentação dos programas desenvolvidos pela instituição 
(Programa Jovem Aprendiz) – através de esclarecimentos técnicos, legislações de 
aprendizagem, necessidades e desejos dos clientes, visando a assinatura de convênios com 
a instituição; visitar clientes ativos através de levantamento de dados, informações e 
necessidades quanto à manutenção e ampliação dos serviços já existentes; elaborar 
relatório de visitas para controle e acompanhamento da supervisão e também para o seu 
próprio gerenciamento. Necessário ter experiência comprovada no segmento (Programa 
Jovem Aprendiz),  residir na região do Butantã ou ter fácil acesso. Os candidatos poderão  
enviar currículo para o e-mail: selecaovagas.ong@gmail.com 
 

Educador Social Libras 
A Rede Cidadã está em busca de um educador social com formação em Libras para 
trabalhar no centro de São Paulo. Requisitos: ensino superior completo, formação em 
libras; e experiência com programa de aprendizagem.  Tipo de contrato: CLT. Carga horária: 
de segunda a sexta-feira. Salário de R$ 2.300,00. A organização oferece vale transporte, 
vale alimentação ou vale refeição de R$ 20,00 dia, plano de saúde Unimed por 
coparticipação. Os candidatos podem enviar currículo até dia 09/08/2019, para 
redecidada.pedago@gmail.com – mencionando no assunto Educador Libras. 



 

Assistente de Comunicação 
O Projeto Quixote contrata um assistente de comunicação para atuar na área de 
mobilização de recursos. Responsabilidades: elaboração de projetos; prospecção de novos 
parceiros e oportunidades; relacionamento com os parceiros, imprensa e doadores; 
elaboração de relatórios aos parceiros e apresentações; elaboração de ações de 
voluntariado; auxílio na produção dos eventos institucionais; desenvolvimento e 
implementação de estratégias de captação; atendimento a clientes dos serviços, 
elaboração de orçamentos e proposta comercial; gerenciamento da execução de serviços 
de graffiti e locação de espaços; comunicação interna e ativação dos processos internos; 
realizar reuniões externas e internas. Habilidades: habilidade para se comunicar com 
diferentes públicos; habilidade planejar e gerir projetos; habilidade e segurança na 
articulação junto aos parceiros; organização, boa redação, bom relacionamento 
interpessoal; conhecimento pacote Office, com Excell e PPT. Desejável: experiência na área 
de captação de recursos, experiência em gestão de projetos e equipes, formação em 
Administração, Marketing, Comunicação ou Relações Públicas, e inglês (comunicação oral e 
escrita). Regime de contração: CLT. Remuneração: a combinar (enviar currículo com 
pretensão salarial). Jornada de trabalho: 40 horas semanais. Local de trabalho: Vila Mariana 
na zona sul de São Paulo. Os interessados podem enviar currículo para o e-mail 
selecao@projetoquixote.org.br, com o assunto Assistente de Comunicação até 12/08/2019. 
 

Orientador Socioeducativo para Trabalho em Saica 
SAICA, localizado no Parque Novo Mundo, está com vaga aberta para Orientador 
Socioeducativo. Este profissional irá trabalhar com crianças e adolescentes de zero a 18 
anos de idade, devendo ser responsável pelas demandas escolares, saúde, alimentação, 
higiene pessoal, atividades internas e externas, entre outras responsabilidades. A escala de 
trabalho é 12×36, no período diurno. São oferecidos: almoço no local, vale transporte e 
salário de R$1.564,81. Os interessados pela vaga podem encaminhar currículo para o e-mail 
saica1@nccv.org.br ou psicologo.saica1@nccv.org.br, adicionando no assunto: Vaga 
Orientador Socioeducativo. 
 

Diretora/ Coordenadora Pedagógica 
Entidade seleciona Diretor de Escola e Coordenador Pedagógico para atuar em CEI Parceiro 
da Prefeitura de São Paulo, situado na região de Pirituba na zona oeste de São Paulo. Este 
profissional deverá ter diploma em mãos e ter no mínimo um ano de experiência, atuando 
na Rede Parceira, registrado em Carteira Profissional. É imprescindível residir nas 
imediações do CEI. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: 
curriculoz.norte@gmail.com – favor colocar no campo do assunto a vaga pretendida e o 
local. 
 

Diretora/ Coordenadora Pedagógica 
Entidade seleciona Diretor de Escola e Coordenador Pedagógico para atuar em CEI Parceiro 
da Prefeitura de São Paulo, situado na região de Lauzane Paulista na zona norte de São 
Paulo. Este profissional deverá ter diploma em mãos e ter no mínimo um ano de 



experiência, atuando na Rede Parceira, registrado em Carteira Profissional. Imprescindível 
residir nas imediações do CEI. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: 
curriculoz.norte@gmail.com – favor colocar no campo do assunto a vaga pretendida e o 
local. 
 

Diretora/ Coordenadora Pedagógica 
Entidade seleciona Diretor de Escola e Coordenador Pedagógico para atuar em CEI Parceiro 
da Prefeitura de São Paulo, situado na região de Lauzane Paulista na zona norte de São 
Paulo. Este profissional deverá ter diploma em mãos e ter no mínimo um ano de 
experiência, atuando na Rede Parceira, registrado em Carteira Profissional. Imprescindível 
residir nas imediações do CEI. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: 
curriculoz.norte@gmail.com – favor colocar no campo do assunto a vaga pretendida e o 
local. 
 

Diretora/ Coordenadora Pedagógica 
ONG seleciona diretora/coordenadora pedagógica para atuar em CEI Parceiro da Prefeitura 
de São Paulo, situado na região de Lauzane Paulista na zona norte de São Paulo. Este 
profissional deverá ter diploma em mãos e ter no minimo um ano de experiência, atuando 
na Rede Parceira, registrado em Carteira Profissional. É imprescindível residir nas 
imediações do CEI. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: 
curriculoz.norte@gmail.com colocar no campo do assunto a vaga pretendida e o local. 
 

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 - Deus te convida a descansar! 
Só em Deus está o descanso, ó minha alma: dele vem a minha salvação. Só Ele é minha 
rocha e salvação, meu baluarte. Ele jamais me deixará desesperar! Salmos 62:1-2 
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Só em Deus, só em Deus esta o descanso! Precisamos repetir diversas vezes até a nossa 
alma entender que Deus esta no comando! Há esperança para aqueles que esperam em 
Deus!  Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no 
nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. (Romanos 5:5) 
 
Deus nos convida a participar do Seu descanso (Mateus 11.28,29), pois a vitória está em 
confiarmos e esperarmos tranquilamente em Deus (Isaías 30.15). 
A nossa suficiência vem de Deus (2 Coríntios 3.5), pois é Deus quem estabelece e remove 
reis, tempos e estações (Daniel 2.20, 21). Por isso, a vitória que vence o mundo é a fé (1 
João 5.4). 
 
Entregue suas ansiedades a Deus, e aprenda a descansar nEle. 
Michelle Coutinho / BLOG PALAVRA DO DIA / Se você precisa de oração escreva para nós! 
E-mail: oracaopalavradodia@gmail.com 


