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EMPREGOS
A3

ANALISTA DE DP
Com exper mín 3 anos, para atuar
prox. Jundiaí. Oferec ônibus freta-
do, benef., salário compatível. En-
viar Cv para email: rhtalentos
@bluelife.com.br - sob código DP

ANALISTA FISCAL
Empresa em fase de expansão,
necessita de analista fiscal c/ co-
nhecimentos de Contabilidade IRPJ,
ICMS, IPI. Enviar Currículo com
pretensão salarial para e-mail
aquila18@itelefonica.com.br

ANALISTA FISCAL
Nível Senior, exp. mínima 5 anos,
com conhecimentos de todas as
rotinas dos impostos, obrigações
acessórias e sistemas Integrados
(Preferêncialmente SAP). CV p/:
francis.units@uac.com.br

AREA COMERCIAL
SEGUROS
Para ampliação da carteira de
corretora de seguros.Enviar CV para
Av Andromeda, 2000 bloco 22 -
Alphaville - 06473-900 - SP

ASSIST ADM VENDAS
3 anos experiência, ensino médio,
domínio rotinas de vendas,co-
nhec.de planej program.produ-
ção,vivencia em ind.de produtos
mecânicos.. Interessados entrar em
contato ☎ (11)6721-7477 Flávia

ASSIST. CONTAS A RECEBER
Exp. 1 ano em Construtoras, co-
nhec. c/ matematica financeira
(calculos de juros, mora, tabela
price,etc) P/Região de Alphaville.
Enviar C.V. p/jreis@adecco.com.br

ASSISTENTE ADM
Transportadora admite c/ conhe-
cimentos nas rotinas de contabili-
dade, DP, contas a pagar e contro-
le de caixa e bancos, exper. min. de
5 anos, residente Z. Norte. Com-
parecer munidos de doctos e CV
Rua Soldado Anesio Antão Ferrei-
ra, 272 Pq. Novo Mundo

ASSISTENTE ADMINISTRAT.
Com experiência em rotinas de
pessoal, serviços de portaria e es-
calas de revezamento, indispensá-
vel 2ºgrau completo, CNH e resi-
dir próximo do ABC. Comparecer c/
C.V a Av. Onze de Agosto 108 Jar-
dim Silvestre - Rudge Ramos - SBC

ASSISTENTE COBRANÇA
c/ exp., residir na região. Enviar C.V
c/f oto p/ Av. Nove de Julho, 5966
conj.112G CEP:01406-200 SP

ASSISTENTE CONTÁBIL
P/escritório contábil c/ exper. no
Sistema Contimact. Residir no ABC.
C.V p/: diema@estadao.com.br

ASSISTENTE CONTÁBIL
ramo automação indl, sup. compl.
ciências contábeis, exp. mín 2a-
nos, contas pagar/ receber, fluxo
caixa, rotinas contábeis. Sal R$2.
000 VR, VT, ass. médica, regime CLT.
C.V grasiela@starseiki.com.br

ASSISTENTE DP
Construtora necessita p/ início
imediato, c/ 3 anos exper. C.V. p/
Av. Sta. Inês, 1165 - Sl 10.
Cep:02415-001

ATENDENTE
Escritório Jurídico necessita de
atendes e recepcionistas, boa
apresentação e exp. em lidar c/
público. Enviar c.v. c/ foto p/ cai-
xa postal 218 cep. 01009-972

ATENDENTE
Loja de convites, exp. atendimento
e Corel Draw avançado. Disponibi-
lidade de Seg à Sáb. Enviar CV p/
e-mail: rhpee@uol.com.br

EMPREGOS A

AUX ESCRITA
FISCAL
c/ exp min de 2 anos, conhec,.
DACON, DES DCOMP, Sintegra,
Phoenix. Enviar C.V com pretensão
sal para Av. Luis Dumont Villares,
1306 Parada Inglesa Cep:02239-
000 - SP ou via E-mail p/curricu-
lum@revisaocontabil.com.br

AUX. ADMINISTRATIVO
Cursando superior, disponível, exp.
Eventos Esportivos. C.V para email
: pradosh@uol.com.br

AUX. ADMINISTRATIVO
Fem., maior, c/conhec. informáti-
ca e rotina de escritório. Vaga p/B.
Funda e zona sul. Enviar CV p/
email: vendas@sirimotos.com.br

AUX. COBRANÇA
2ºgrau compl., conhec. informáti-
ca em geral, boa apresentação, c/
CNH. Morar região Ceagesp, Av.
Leopoldina, Vl. Hamburguesa, Ja-
guaré, Osasco, Remédios, Pirituba,
Lapa, Pinheiros. Enviar C.V. e-mail:
frutasaracatuba@terra.com.br

AUX. DE COBRANÇA
Somente c/ exp. anterior na área
de Factoring, cobrança via siste-
ma (CNAB) e análise créd. (Sera-
sa). CV irinakal75@yahoo.com.br

AUX. ESCRITA FISCAL
Residir imediações de Santo
Amaro, com noções de escrita fis-
cal e tributos. Enviar C.Vs.e-mail
atoscontabil@atoscontabil.com.br

AUX. ESCRITÓRIO
Empresa ramo alimentício, exp. de
2anos na área ADM, conhs. rotina
de escrit./ atend. ao públ., superi-
or compl.ou cursando. Residir próx.
Z/N. Salário R$700,00. CV p/: Cx.
Postal 20072-SP / Cep:02720-
970 ou dpsp@itaiquara.com.br

AUX. ESCRITURAÇÃO
FISCAL (FEM)
C/exp. p/ escritório contábil.CV p/
cv1@novoh.com.br -Sigla FISCAL

AUX. SECRETARIA
Faculdade Renasença contrata c/
exp. na área, superior completo.
Enviar CV R. Alvares Penteado, 231
Centro Cep 01012-001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Conhecimento depto pessoal e
cobrança, residir próximo Barra
Funda, dinâmica ☎ 3961-2433 hc

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO(A)
Com experiência mín. de 6 me-
ses,Comparecer na Rua: Pamplo-
na, 1188 conjunto 42

AUXILIAR DE COMPRAS
Guarulhos, Exp. 2 anos c/ Cota-
ções. Prefer. ramo papelaria. Env.
C.V p/ rh_papeis@yahoo.com.br

AUXILIAR DE SECRETARIA
Exper. minima 1 ano em Adm, im-
prescindível 2º Completo, ót. digi-
tação (Word, Exel, Power Point e
Web). Enviar CV para: R: São Car-
los do Pinhal, 324 Bela Vista - SP
Cep 01333-903 ou via email:
dps@amb.org.br

AUXILIAR DE VENDAS
C/amplo conhec. Excel e Fórmu-
las. Pç Cornélia 50 Água Branca

AUXILIAR DP
Estudantes e Tecnico de seguran-
ça do trabalho, exp. em CIPA, EPIs
e Treinamentos. p/ Z. Leste C. V p/
rec.hum2007@yahoo.com.br

B3

BABÁS 25 VAGAS
A Kanguruh precisa de Babás /
babás folguistas c/ exp 1a. Início
imediato. Não cobramos taxas.
Comparecer munidos de dctos Al.
Maracatins 992 sl 21 Moema

BALCONISTA
Fem/ Masc, conhec. em compu-
tação c/ refs comprov. Enviar CV p/
Cx. Postal 1641 - cep 01059-970

C3

CABELEIREIRO (A)
c/ muita prática Compr Av. gui-
lherme cotching 1386 V.Maria

CHAVEIRO
(3 vagas) 2º grau, boa apresenta-
ção, conhec. em chaves codifica-
das (2 vagas). c/ refer., p/ traba-
lhar em Shopping, preferencia não
fumante. (11)3744-3632 André

CHEFE ADMINISTRATIVO
Profissional da área adm. c/ co-
nhec. Depto Pessoal, Contabil.,
Fiscal, Faturamento, Regime de
Caixa e Informática. C/ liderança e
iniciativa. Prefer. res.região Tatua-
pé (Leste), Diadema (Sul) e Re-
bouças. C.V. c/ pretensão salarial
p/ e-mail rh.campinas@yahoo.
com.br - ref. ADM/2007

CHEFE DE OFICINA
p/funil/pint, c/exp. Comp. c/CV Av.
Fagundes Filho, 679 Metrô S.Ju-
das ou f1consulte@terra.com.br

COLORISTA
Roto/Flexo, exp. min. 5 anos na
função em empresas de ponta.
Disponibilidade p/ residir em ou-
tro Estado. Remuneração e bene-
fícios compatíveis. Enviar C.V. p/
e-mail: manuprodo@hotmail.com

COMPRADOR PARA
RESTAURANTE
C/ exper. e bom humor, salário
R$800 + VT+ Ass.M. Enviar CV para
endereço: Av. Santo Amaro,653
Apto. 61 CEP. 04505-000 SP/ SP

CONFEITEIRO DOCES E
SALGADOS
Comparecer R.: Amorin Diniz, 190
Jd. Jaú - Penha /SP

CONSULTOR
Excelente Oportunidade, altíssimo
ganhos! Vivo empresas contrata p/
coorporativo Consultores Comerci-
ais. (Fixo + comiss) Comp 05/02
R Celebes 40 Jd. do Mar - S.B.C

CONTADOR (A)
ASSISTENTE
Com prática e referências. Possí-
vel meio período. Bairro Cerqueira
César. Cartas a “Agrolida” a/c deste
Jornal sob sigla CONTASSIS/889.

CONTADOR
Malharia precisa c/ prática e refe-
rências. Enviar C.V c/ pretensões
salariais birka@uol.com.br

CONTATO COMERCIAL
c/ exp. fixo (+) comissão. Enviar Cv
dirce@photon.com.br

CONTATO
PUBLICITÁRIO
Revista Noiva e Festas admite p/
venda de anúncio em revista. Fixo
+ comissões. Possuir carro.. ☎ (11)
6345-8370 c/ Sr. Ari

CORRETOR (A) IMÓVEIS
“Com ou Sem Experiência”. Ga-
nhos acima de R$3.000. Oferece-
mos Treinamento e Infra Estrutura
de apoio. Entrevista F:5685-1000

CORRETOR DE LANÇAMENTO
Admite-se c/ exp.,CNH. Compare-
cer dia 05/02 ás 08:30h. R. Ma-
noel Coelho,692 São Caetano Sul

EMPREGOS C

CORRETORES (AS)
Admite-se para atuar no ramo
Imobiliário.Oferecemos Ajuda de
Custo e Treinamento.Agendar en-
trevista no ☎ 5052-9315.

CORTADOR DE
CANA-DE-AÇÚCAR
Aparecido Rob. Casagrande e ou-
tros admite trabalhadores rurais em
N i p o ã / S P. I n f o r m a ç õ e s
☎ (17)3245-3014

COZINHEIRO
Motel em São Vicente-SP contrata
cozinheiro c/ exp.em hotelaria e
cozinha intern. Interessados man-
dar currículo c/pretens.salarial e-
mail: contato@flashmotel.com.br

D3

DENTISTA
P/ Osasco ☎ (11) 3663-2283/
3828-3300/9648-4327 Carol

DESENHISTA 3D -
PROGRAMADOR CNC - CAM
Exp.3 anos em Modelamento 3D
e Programação de CNC via CAM.
Comp.R.Francisco Alves,73-Lapa.

DESENHISTA ARTE
FINALISTA
Jovem dinamico, ambicioso e
queira crescer profissionalmente
c/dominio em corel Draw, Adobe
photoshop, Freehand e Page ma-
ker. Enviar CV p/plinio@plastpel.
com.br ou R.Henrique Ongari,213,
A.Branca SP CEP-05037-150

DESENHISTA
c/ exp. em Corel Draw e Photo-
shop. q tenha atuado na area de
etiquetas. (11)6642-1821 Roque
CV p/: rqmendes@terra.com.br

DESENHISTA COPISTA
C/ exper. de 1 ano na área de
mecanica e AutoCad. CV c/ pret.
sal. p/ projetos@reeme.com.br

DESENHISTA
Em Arquitetura c/exp.Comparecer
c/ CV e foto Av. Brig. Faria Lima,
1826 - conj. 703 - SP

DESENHISTA
PROJETISTA
Exp. Autocad, p/ elaboração pro-
jetos de instals elétricas/ hidráuli-
ca. C.V rh@motriz-eletrica.com.br

DOMÉSTICA
Preciso casal c/ boas referências
p/ dormir em apto c/ 2pessoas.

☎ (11)3759-1126
DOMESTICA
que resida na zona Norte, c/ refe-
rencias Tratar 4063-1347 c/ João

DOMÉSTICA
Residir no emprego, todo o servi-
ço. Tratar Lina ☎ 3835-4246
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ELETRICISTA DE AUTOS
Auto Mecânica Marcelo - MB, ad-
mite c/ exp. comprovada veículos
importados. Comparecer c/ CV à
Rua Zanzibar, 338 - Casa Verde

ENCARREGADO LICITAÇÃO
Estamos admitindo com ótima ex-
periência no ramo de concorrên-
cia, prestação de serviço, p/ inicio
imediato. Comp. R. Alvarenga 1511
Butantã c/ Sr Leandro

ENG QUÍMICO
C/ inglês fluente e conhecimentos
nas normas internacionais. CV e-
mail:deptotecnologia@uol.com.br

EMPREGOS E

ENG°CALCULISTA
Empresa de estrutura metálica para
festas contrata recém formado p/
acompanhar as montagens e des-
montagens. Preferência morar na
Zona Oeste. Enviar C.V. para e-
mail: lonabranca@hotmail.com

ENGº CIVIL
Boa experiência em Gerencia-
mento de Obras. Enviar C.Vitae p/
termil.rh@terra.com.br

ENGº DE INOVAÇÃO
MEC, AERO, NAVAL, ELT.
Recém Formado ou Mestrado. En-
viar CV p/: rh@dynamis.ind.br

ENGºDE PROJETOS
Fabricante válvulas região Piraci-
caba admite c/ exp. comprovada
em projetos de válvulas indústri-
ais e seus modelos p/ fundição. CV
p/ qualidade155@terra.com.br

ENGENHEIRA(O) CIVIL
Recém formada(o) c/ estágio
comprovado em contrução de edi-
ficios. CV c/ pret. p/ Duo Constr. R.
Iaia Garcia, 64 cep:04543-050 SP

ENGENHEIRO CIVIL
Construtora contrata p/ Z. Sul. c/
exp. comprovada em obras co-
merciais, escolas, fino acabamen-
to, c/ capacidade de liderança, pro
ativo, disp. p/ viagens frequentes.
Enviar CV p/ Av. Brig., Faria Lima
1826 cjto 313 cep 01451-001
atenção Sr. Antonio Carlos

ENGENHEIRO CIVIL
Empresa de Pré-fabricados admi-
te para início imediato profissio-
nal com experiência mínima de 5
anos. Enviar CV c/ pretensão sa-
lárial para caixa postal 4003
cep:12010-970 Taubaté - SP.

ENGENHEIRO CIVIL
Empresa tradicional necessita de
engenheiro civil, com experiência na
na área de conjuntos habitacio-
nais para trabalhar no interior. Pe-
de-se experiência mínima de 5
anos. Os Interessados deverão en-
viar C.V P/caixa postal nº. 34712
AV. Brig. Faria Lima nº. 2092 Loja
05 SP. CEP: 01451-970

ENGENHEIRO CIVIL
Recém formado, exper. de 1ano,
formação básica da área de en-
genharia, c/ dominio em todos
fundamentos, noções de constru-
ções comerciais como: lojas, res-
taurantes, escritórios; Qualidades:
interpretação de projetos, com-
prometimento, conhec. softwares
voltados a engenharia e outros
(Autocad, Msprojecto, Pacote Offi-
ce); disponibilidade de horário e
viagens. CV para: R. Sampaio Vi-
dal, 1.140 Jd Paulistano SP/SP
cep:01443-001 A/C Sr. Max.

ENGENHEIRO
ELETRICISTA
Empresa de Manutenção Predial
seleciona profissionais interessa-
dos em trabalhar em Brasília (DF).
Enviar C.V c/ pretensão salarial p/
rh_talentos@terra.com.br

ENGENHEIRO
ELETRICISTA
Instaladora, Exp. 5anos em proje-
tos/ execução de instals elétrica
edif. comerciais. C.V c/ pret. sal, R:
Fernandes Reis 38 Cep 04362-
080 ou rh@motriz-eletrica.com.br

ENGLISH TEACHERS
Experienced teachers needed for
the Itaim and other areas, with a car
to teach in company. Must be out-
going, talkative and dynamic. Im-
mediate start. Call 3081-4767.

EMPREGOS E

ESTAG(AS) ADM
ou Contabil. res. imediações de Sto
Amaro, para aprendizagem de
serviços Correlatos Enviar CV
atoscontabil@atoscontabil.com.br

ESTAGIARIO (A)
Construtora contrata p/ Z. Sul. es-
tagiario Arquitetura ou Engenharia,
c/ dominio em informatica e co-
nhec. de CAD. Enviar CV p/ Av. Brig.,
Faria Lima 1826 cjto 313 cep
01451-001 Sr. Antonio Carlos

ESTAGIÁRIO DE DIREITO
Cursando a partir do 2ª ano, perí-
odo integral, para Zona Sul. Enviar
C.V eloisa@pradorezende.com.br

ESTOFADOR
P/ trabalhar em Santa Catarina, c/
exp. em futon. ☎ (11)5584-7774

EXECUTIVO DE
VENDAS
Ind. do setor da Construção Civil.
Preferência Engenheiros ou Arqui-
tetos. Exp. Comprovada em gestão
de carteira de clientes ativos, ne-
gociações e acompanhamento de
obras. Possuir veículo próprio.Sa-
lário + comissão. Enviar C.V. para
emai: sp007@terra.com.br
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FARMACÊUTICO (A)
Falar c/ Walter ☎ (11)3832-0589

FARMACÊUTICO (A)
P/ Supervisionar Validação de
Sistemas. Ind. Farmacêutica regi-
ão de Campinas contrata com
Formação em Farmácia. Exp. 05
anos, Conhec. Boas Práticas de
Fabricação Nacional e Internacio-
nal ( FDA, EMEA/PIC), Qualifica-
ção de equipamentos, Validação de
Sistemas, Validação de Limpeza e
Processo Produtivo. Inglês fluente.
Enviar CV, assunto/sigla: Sup. Va-
lidação para rh@ems.com.br ou
enviar p/ Rod. SP 101- s/n, km 08
Hortolândia/SP CEP:13186-901.

FARMACÊUTICO (A)
Respons. técnico p/ Drogaria no
Butantã. CV p/ rh_mc@terra.com.
br ou CP: 11190 cep:05422-970

FATURISTA
Guarulhos, Exp. 2 anos c/ Notas
Fiscais e Tributos em geral. Enviar
C.V p/ rh_papeis@yahoo.com.br

FIGURANTES
Crianças todas idades masc/fem
moças, rapazes comercial p/ Tv de
estabelecimento comercial Cachê
R$100, f 6837.3531-6837.3670

FISIOTERAPEUTA
Empresa Multinacional Americana
procura profissionais para área
comercial em tempo parcial. Ga-
nhos de R$ 1500,00 a R$3000,00
☎ (11)5032-0115

G3

GERENTE COMERCIAL
C/ carteira de clientes a nível na-
cional, na area de filmes de PVC, c/
min. 5 anos exp. Aj. custo + conv.
méd. + exc. comissão + beneficos
de uma empresa de porte. CV p/
expandembalagens@terra.com.br

GERENTE COMERCIAL
INFORMÁTICA
Empresa (Hardware/ serviços),
procura profissional c/ exper.
comprovada, p/ atuar no Estado SP.
C.V p/ rh@hydra.com.br

EMPREGOS G

GERENTE COMERCIAL
Preferência c/ superior, exper. mí-
nima de 3anos na gerência de
empresa que edite e comercialize
mensalmente anúncios em revis-
tas de grande circulação. Só se-
rão considerados C.Vs c/ perfíl
acima, email c/ histórico profissi-
onal e período de trabalho e fun-
ção, p/ argemiro@alshop.com.br

GERENTE DE
CONDOMÍNIOS
Profissional c/ exp. em Adm. de
Condomínios e Sistema Gosoft
Windows Enviar Curriculo para:
adm@baetaippolito.com.br

GERENTE DE VENDAS
Distr. de rolamentos c/ exp na área
de gerencia. Enviar CV para o email:
carlos.alberto4439@terra.com.br

GERENTE DE VENDAS
Exp.área alimentícia massas se-
cas, frescas e instantâneas. Conh.
mercado a nível Brasil, idade ac.
45 anos, residir SP, disponib. p/
Viagem. CV p/ zini@zini.com.br

GERENTE P/ LAVA-RÁPIDO
☎ (11)6977-4982/8444-1097

GERENTE P/ LOJA
De Roupas fem. c/ exp. C.V. c/ fo-
to p/ R. Pamplona, 1326, cj 01
Cep. 01405-002 a/c Margarete

L3

LAVADOR (A) DE AUTOS
Lava-rápido, p/ acabamento de
lavagem de autos. Comp. Av. Nova
Cantareira , 1573 - Tucuruvi.
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MECÂNICO AR CONDIC.
Res id i r p ró x imo a Osasco .
☎ (11)3864-8459/3862-2154

MECÂNICO DE SOPRO
Empresa de Plásticos situada em
Santana do Parnaiba procura pro-
fiss na área de sopradoras. Com
exp. em CLP hidráulica e elétrica. Tr.
Fabio ☎ (11)4705-2008/1627

MECÂNICO MANUT.
C/ 2 anos de experiência, p/ in-
dústria de plásticos . Enviar C.V. p/
rh@alpsilm.com.br

MECÂNICO MANUTENÇÃO
CORRETIVA
Empresa de refrigeração situada
em Belo Horizonte/MG admite c/
experiência em ar condicionado
central, conhecimentos de Chiller,
Split e Self. Enviar C.V. p/ e-mail
inter.pessoal@terra.com.br ou
☎ (31)3443-2883

MECÂNICO MECATRONIC
Auto Mecânica Marcelo -MB, ad-
mite c/ exp. mínima comprov. 5
anos em veículos importados. Tr. c/
CV à R Zanzibar, 338-Casa Verde

MÉDICA DO
TRABALHO
1/2 período. Enviar C.V. p/ Av. Dr.
Cardoso de Melo, 1340, cj 141 a/c
Sr. Vagner Navarro.

MÉDICO DO TRABALHO
3 d i a s s e m a n a i s . T r a t a r
☎ (11)3856-9731/3857-6952

MÉDICO
ECOCARDIOGRAFISTA
Cristina ☎ (11)3277-6041

☎ (11)3275-0148
MÉDICO ORTOPEDISTA
Hospital Zona Leste, plantão 12
horas R$650. Vários períodos Di-
u r no e/ ou Notu r no . Tra ta r
☎ (11)8259-8231 Dr. Sérgio

EMPREGOS M

MÉDICO ORTOPEDISTA
P/ Equipe Ortopédica, plantões
noturno e finais de semana. Paga-
se bem. ☎ (11)5575-3031hc

MEDICO(A) CLINICO
Policlinica na região Oeste admite
periodo manhã. Agend./entrega de
CV no (11)4141-3022 c/ Patricia

MÉDICOS
Empresa prestadora de serviços
médicos, admite profissionais es-
pecializados em: Ginecologia,
Obstetrícia e Mastologia p/ atuar
em ambulatórios semanalmente
período integral nas regiões de:
Alphaville; Cotia; Lapa; Limão; Ipi-
ranga; Zona Leste; Penha; São Mi-
guel; Itaquera; Tatuapé; Guaru-
lhos; Pacaembú; Diadema; Ribei-
rão Pires: São Caetano; Zona Nor-
te/SP . Contato c/ Raquel ☎ (11)
8188-4398 ou

☎ (11)6468-0996
MÉDICOS
Para ultrassom. ☎ (11)4555-
1948 c/ Angelica

MONTADOR ARMÁRIOS
P/ Odontologia e outros. Enviar CV.
odontoplay@odontoplay.com.br

MOTORISTA
C/ 2 anos de exp., CNH categ. D,
c/ entrega de mercadorias. Enviar
C.V. p/ rh@alpsilm.com.br

MOTORISTA CAMINHÃO 3/4
Conhec. básico mec./elétrica vei-
culos, c/CNH C min. 2 anos, dis-
ponibil. horário ☎ 3961-2433 hc

O3

OP. DE LOTTER DE RECORTE
Profissional c/ exper. em vetoriza-
ção e aplicação de adesivos
☎ (11)2296-1273. Junior

OPERADOR DE
EMPILHADEIRA
Urgente.Para trabalhar no Carna-
val-SP-Anhembi.Comparecer a
(SPL), à Rua Padre Saboia de Me-
deiros,577.Vila Maria Alta.

☎ (11)6931-8232
OPERADOR DE MÁQUINA
Contratamos Operador de Corte a
Plasma e Guilhotina. Enviar CV
para: vendasinox@gmail.com

OPERADORA DE
TELEMARKETING
(2) vagas, com experiência, que
resida na Zona Sul. Oferecemos: VT;
VR; Assistêcia médica, Assist.
Odontológica. Interessados Enviar.
C.V. para: rvaz@brasil-info.com.br

ORÇAMENTISTA
Profissional c/ experiência como
orçamentista, c/ formação em En-
genharia Civil, conhecimentos em
Autocad, Excel, e MS Project, bom
relacionamento interpessoal. Envi-
ar CV aos cuidados deste jornal sob
a sigla ORC/5750

P3

PREPARADOR DE
TORNO AUTOMÁTICO
Pref. Z. Leste, exper. 2 anos. Comp.
R. Hamilton Regis, 569 Limoeiro
S.Miguel Pta. ☎ (11)6280-5950

PROF(A) CORTE E COSTURA
c/ exp. ☎ (11) 3673-2738

PROF. DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
Empresa Americana procura pro-
fissionais para área comercial em
tempo pa rc i a l . Ganhos de
R$1500,00 a R$ 3000,00.
☎ (11)5031-0454

EMPREGOS P

PROFº MUSCULAÇÃO
C/CREF. Academia em Pinheiros,
das 16 as 22h. R$625. Enviar C.V.
e-mail: mhbarnabe@gmail.com

PROFESSOR DE ESPANHOL
UNIRADIAL em expansão contrata.
Mínimo Pós-Graduado com expe-
riência em ensino superior. Atua-
ção em Santo Amaro ás quintas e
sextas-feiras, noturno. CV para
anunciovagas@radial.br

PROFESSOR
P/ atuar com formação de docen-
tes ( EI, EF I, II) Exper comprovada,
possuir carro, disponiblidade inte-
gral. Enviar Curriculum para email:
nucleoprojetos@gmail.com

PROFESSORA
INGLÊS
Para pré-escola, Zona Sul, período
integral. Tratar

☎ (11)3849-1576

PROFESSORES
St Nicholas International School is
looking for the following well quali-
fied and experienced Professio-
nals: Head of Physical Education
Teacher of English Letter of appli-
cation and CV to Mr Nicholas Tho-
dy. Rua do Emissário 333 - Pinhei-
ros - São Paulo - SP Cep 05423-
070. Fax (11) 3031-6608 E-mail:
office@stnicholas.com.br

PROGRAM. SISTEMAS
C/ excel. exp. em Genexus versão
8 e 9 e Delphi versão 6 e 7. CV c/
pret. salarial a/c Sofia p/ R. Bara-
t a R i be i r o , 448 ap . 1005
CEP:01308-000 sigla PS/2007

PROJETISTA CIRCUITOS
ELETRÔNICOS
Indústria de equipamentos de ilu-
minação seleciona profissional
com formação em eletrônica exp.
mínima de 2 anos em desenv.na
área de reator eletrônico. desejá-
vel eletrônica de potência e fontes
chaveadas, análise de falhas e
condução de projetos. Para traba-
lhar na região metropolitana de
Curitiba. Enviar C.V c/pretensão
salarial: luizpaco@brturbo.com.br

PROJETISTA
De máq. hidraulicas e pneumati-
cas, eng. mecânico, inglês fluente.
CV c/ pret. p/ vaga-rh@uol.com.br

PROMOTOR (A) DE
VENDAS
Empresa mulinacional americana
procura profissonais com nível su-
perior para atividade comercial.
☎ (11)5031-6066

PSICÓLOGO (A)
Para atendimento em consultório
e n d o c r i n o l ó g i c o . T r a t a r
☎ (11)3486-1841 Dra.Maristela

Q3

QUÍMICO
Exp em Galvânica resp. por amos-
tras banho rotativo e parado, p/
Osasco. Cv p/ univaga@globo.com

QUÍMICO
P/LABORATÓRIO
Empresa fabricante de tintas in-
dustriais e de manutenção, sedia-
da em Cotia - SP, seleciona quími-
co p/laboratório de controle de
qualidade e desenvolvimento. Im-
prescindível exp. no ramo. C.V. p/
email: selecao@durocolor.com.br

R3

RECEPCIONISTA
Acadêmia Z. Sul, somente pesso-
as da região. Boa apresentação,
Comparecer 13/02 9:00h, c/ CV.
R:Carlo Carra, 282 V. Sta Catarina

RECEPCIONISTA
Bilingue com inglês fluente para
trabalhar em Alphaville. Env CV e-
mail: deptotecnologia@uol.com.br

RECEPCIONISTA
C/ conhec. informática e exp., que
resida nas prox. Butantã (KM 16,5
da Rod. Raposo Tavares). CV p/
atendimento@zanchet.com.br

RECEPCIONISTA
Conhecimentos Adm, exp. mínima
2 anos. Disponib. de horário. Envi-
ar C.V p/ Al. Nhambiquaras 156
Moema Cep 04090-012.

RECEPCIONISTA
Para escritório alto nível.Apresen-
tar-se com CV na Rua Coelho Lis-
boa,442 sobreloja 14.Ao lado do
Metrô Tatuapé.

RECEPCIONISTA
Para o Planalto Paulista, com ex-
periencia, 2º grau completo, infor-
matica, residir proximo. R$ 600,00
+ R$ 80,00 Aj Custo + Vl Trans-
porte. Enviar curriculo para email:
actualsp@actualsp.com.br

REPRESENTANTE
COMERCIAL
C/ exp. no ramo de Auto peças p/
Grande São Paulo. C.V p/ e-mail
robson.m.gomes@hotmail.com

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Distribuidora de produtos naturais
seleciona para: SP -Capital e Inte-
rior PR Interior. O mercado com-
preende Farmácias,Casa de Pro-
dutos Naturais. Requisitos:Cartei-
ra de clientes,empresa constituí-
da. Interessados enviar documen-
tação para e-mail: naturopar
@aservascuram.com.br

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Indústria Quimica fabricante de
estearato, ceras e gorduras, preci-
sa de profissional com larga expe-
riência para atuar no mercado de
cosméticos, plásticos, alimenticios
e borrachas. Região d eatuação: RJ,
MG, SC, RS, PR, BA, CE, PE, PI, AM,
Enviar Cv p/ e-mail....................:
p.lorena@ig.com.br

REPRESENTANTE
COMERCIAL
P/área de roupas profissionais e
uniformes. Marcar entrevista
☎ (11)2293-0309 c/Sandra

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Para confecção em Jeans c/ car-
teira de clientes. Tr. Sandra

☎ (11)6692-9499
REPRESENTANTE COML
Admite-se c/ conhecimento em
Tratamento Térmico.Ótima comis-
são (+) ajuda de custo. Interessa-
dos ligar: ☎ (11)4224-1438

REPRESENTANTE COML
Capital e interior de S. Paulo, pre-
ferência c/ conhec. de embala-
gens plasticas p/ industrias e su-
permercados. CV aos cuidados
deste jornal sob sigla REC/557

REPRESENTANTE
De Auto-peças, c/ clientela de
distribuição. Enviar Curriculum pa-
ra e-mail: cgfreparos@ig.com.br

Artigo

A
entrevista de sele-
çãocostumaserdes-
confortável para
muitos executivos
tanto quanto para

quemésubmetidoa ela. Nãora-
ro,torna-seumaconversainfor-
malsemconexõesaparentes ou
tão ríspida e formal que acaba
por não obter o melhor do que
essaimportanteferramentapo-
de oferecer.

Comodiminuirasubjetivida-
de nos processos seletivos tem
sido um dos grandes desafios
da área de Recursos Humanos.
E é aí que entra a entrevista
comportamental que, com suas
bases bem definidas, se torna
uma ferramenta que auxilia o
entrevistador no sentido de di-
recionar melhor o enfoque so-
bre questões relevantes ao car-
go ou funções bem como em re-
lação às responsabilidades que
serãoexercidaspelofuturocon-
tratado.

Essa técnica busca, essen-
cialmente, verificar no repertó-
riodo candidatoas situaçõesvi-

vidas por ele que sejam próxi-
mas às que ele provavelmente
viveránaposiçãoparaaqualse-
rá contratado, evitando que
crie cenários que nunca existi-
ram ou sugerindo soluções pa-
ra situações que ele nunca vi-
venciou.

Acredita-se que o candidato
buscará aplicar soluções com
base em experiências já vividas
e tenderá a agir de maneira se-
melhante em situações próxi-
mas a essas.

Para a realização de uma
boa entrevista comportamen-
tal,énecessárioumprévioestu-
do das qualificações, conheci-
mentosehabilidadesquesãode-
sejadaseesperadasdocandida-
toque ocupará a posição. Sem o
perfil das competências e sem o
delineamento das responsabili-
dades e abrangência do cargo
todo o processo tende a ficar
comprometido e, não são raras
as vezes em que o contratante
tem apenas uma vaga idéia do
que espera do novo colabora-
dor.

Émuitoútiledesejávelescre-
verumroteirodeperguntaspa-
raobtençãoderespostasquefo-
quem essas competências.

Essas perguntas devem:
● ser abertas específicas com
verbos de ação no passado

● investigar a experiência pas-
sada do candidato
● ter o objetivo de conhecer o
comportamento do candidato
emsituaçõesespecíficasdocar-
go
● ser planejadas para identifi-
car a presença ou ausência de
competências do candidato nas
suas rotinas e atribuições.

O entrevistador deve evitar
todotipode perguntas hipotéti-

cas, sugestivas, indutivas e al-
ternativas, visando a obter o
maior número de comporta-
mentos,atitudeseexperiências
passadas para exemplificar ca-
da situação.

Alguns exemplos de pergun-
tas para entrevista comporta-
mental:
● Descreva um situação, no seu
emprego anterior, em que você
teve um problema com um de

seus colega e como lidou com
ela.
● Relate uma situação em que
você trabalhava em equipe e
um dos membros da equipe não
participava com a parte dele.
● Como você se sentiu e o que
fez para resolver a questão?
● Conte-me sobre uma decisão
difícil que precisou tomar e
qual foi o resultado obtido.

As perguntas abertas não

são respondidas com sim ou
não. Elas exigem do entrevista-
do um nível maior de elabora-
ção. Exige também que ele re-
corra a sua experiência ante-
rior para relembrar o cenário
de cada uma das situações soli-
citadas e coerência.

Dificilmenteumapessoacon-
seguecriarrapidamenteumce-
nário complexo de maneira tão
coerente em curto espaço de
tempo, sem um preparo ante-
rior.

Para quem pretende iniciar
um processo seletivo com base
no conceito da entrevista com-
portamental é preciso alguns
exercícios prévios para não fi-
car preso demais ao roteiro e
perderoconteúdoeaqualidade
das respostas do candidato,
uma vez que toda resposta po-
de provocar desmembramen-
tos e aprofundamento de algu-
mas situações, enriquecendo,
desta forma, o conteúdo a ser
observado.

*Adriana Gomes, mestre em
Psicologia, pós-graduada em
Psicologia Clínica, psicóloga de
formação, ex-vice- presidente
do Grupo Catho; professora do
pós-graduação da ESPM; www.
vidaecarreira.com.br. adrianago-
mes@vidaecarreia.com.br

A importância da entrevista comportamental
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