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EMPREGOS A

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO
C/ exp. em Contas a pagar e re-
ceber e atendimento telefônico,
residir na Zona Leste. Salário
R$850 (+) Condução. Contato
☎ (11)6734-3705

AUXILIAR DE VENDAS
No segmento aços trefilados lam.
em geral. ót. conhec. em inform.
implantação e gestão qualidade de
ISO900:2000 CV p/ contato@
acofortecomercial.com.br

AUXILIAR TÉCNICO
DE PLANEJAMENTO
C/ experiência de 2 anos em em-
presas de montagem industrial,
conhecimento de tubulação e ele-
tromecânica, c/ disponibilidade p/
trabalhar no interior de SP. Enviar
C.V p/ wsantos@cemontex.com.br

C3

CASEIRO
Casal s/ filhos p/ chácara em
Campinas/Indaiatuba, que te-
nham exp. em jardins, gramas e
demais rotinas. (11)9985-2407

COMPRADOR DE OBRA
C/exp. de 5a. em compras e con-
tratações de materiais, serviços e
equip. p/obras de industriais,co-
merciais ,residenciais de gde por-
te. Atividades:desenv. de cadastro
de forneced.,empreiteiros; elabo-
ração de cartas-convite, cotações,
mapas de concorrência; negociar;
emissão ordens de compra e con-
tratos de prest. de serviço. Local da
Obra: Reg.Jundiaí. Tipo de obra:
Indl. CV: falecom.lib@terra.com.br

CONSULTOR (A) DE
VENDAS EXTERNAS
(15) vagas - Empresa represen-
tante de Multinacional, c/ ou s/
experiência p/ vendas de servi-
ços. Enviar CV gvc.adt@globo.com

CONSULTOR IMÓVEIS
C/ou s/ exp., Moema. palace@pa-
laceimoveis.com.br☎ 5543-3030

CONTABILIDADE
PÚBLICA
Empresa em expansão, Contabi-
lista Público c/ exper. Mandar cv p/
Al. Araguaia 1293 cj. 503 Alpha-
ville Barueri SP, CEP 06455-000
Email. diretoria@cecam.com.br

CONTADOR
Empresa em SBC contrata, com
exp. de no mín. 5 anos, que tenha
sólida formação academica e que
possa colaborar nas rotinas fi-
nanc. e adms. empresa LR. Enviar
CV p/ adnanissam@hotmail.com

CONTATO PUBLICITÁRIO
Precisa-se para Revista Empresa-
rial, início imediato. C.V. p/ R. Car-
deal Arcoverde, 1.745 cj 111 - Pi-
nheiros - cep 05.407-002 - S.
Paulo/SP ou vicente@grips.com.br

EMPREGOS C

CONTROLER DE OBRA
C/ exp. de 5a na gestão, análise e
controle dos custos de obras in-
dustriais, comerciais e residenci-
ais de grande porte. Atividades:
monitoram. dos custos orçados,
planejados e realizados das obras;
emissão de relatórios econômicos
e financeiros das obras; identifi-
cação e mapeamento de custos
adicionais durante a execução das
obras; análise do resultado das
obras; elab. de estudos de viabili-
dade de projetos; emissão de me-
dições para faturamento. Local da
Obra: Reg. Jundiaí. Tipo de obra:
Indl. CV: falecom.lib@terra.com.br

CORRETORES C/ CRECI
(13)3491-1441/(13)9111-3787

CORRETORES(AS)
Para atuar na Zona Sul.

☎ (11)3375-7800

D3

DENTISTA CLIN. GERAL
Recém form.p/ Sto Amaro/Lapa ☎
5521-7460 / 9277-9063

DENTISTA
Para clínica zona Norte (esquema
de porcentagem). Tratar c/ Desi-
ree ☎ (11)3859-3649/3983-
0838

DENTISTA
para todos os dias, região de Ri-
beirão Pires. ☎ (11)4827-6590

DESENHISTA/
ILUSTRADOR
Reproduzir e Ilustrar projetos de
Stands, eventos, exposições. Expe-
riência Auto Cad 2004, Studio 3D
Max, Corel Draw e Photoshop. En-
viar CV. com projetos de Stand para
Arquitrama: recursoshumanos@
arquitrama.com.br

DESENHISTA/
PROJETISTA
Experiência de 2 anos, conhec. em
projetos (tubulação) hidraulica,
eletrica e obras civíl para ETE, do-
minio so software Auto-Cade, 3d,
habilitação e que resida na zona
leste, Beneficos: salarios de R$1.
500 , condução e a lmoço .
☎ (11)6734-3705

DESIGNER GRÁFICO
Precisa-se com exp. em Corel Draw
e Fotoshop, pref. fem. e residir na
região de Poá. Enviar C.V para e-
mail mto.editora@terra.com.br

DIGITADOR PARA LIVROS
Loja virtual c/ prática. Pça. João
Mendes, 166 Sebo do Messias

DIRETOR
COMERCIAL
Empresa de transportes contrata
com experiência de (03) anos no
segmento de transporte de cargas
fechadas. Fluência verbal, concen-
tração, habilidade de negociação,
pro ativo, dinâmico para atuar nos
estados de: MG, SP, BA, GO. Nível
Médio/ Superior. Enviar C.V para:
recrutamentoja@yahoo.com.br

DOMÉSTICA
Admite-se que durma no empre-
go, salário R$ 500,00 p/ traba-
lhar na Z.norte ☎ (11)8924-7164

DOMÉSTICA PARA DORMIR
Acima 30 anos, c/ refer. comprov.,
cozinhar trivial e arrumar, morar na
Zona Sul. ☎ (11)9666-6128

E3

ELETRICISTA DE AUTOS
Meio oficial. ☎ (11) 2274-7488.

ELETROTÉCNICO
C/ exp em cálculos de transfor-
madores de média e baixa ten-
são. ☎ (11)6161-5397

ENC. ADM. DE OBRA
C/ exp. de 5a em gestão financ.
(fluxo de caixa; fundo fixo; contas
a pagar; contas a receber); de
pessoal (admissão, folha, demis-
são, encargos previdenciários, be-
nefícios, férias, etc); fiscal (impos-
tos, taxas, guias e recolhimentos
municipais, estaduais e federais);
serviços e despesas gerais (água,
luz, telefone, informática, seguran-
ça patrimonial, alojamento, refei-
ção, etc) e documental (Habite-
se; CND’s, alvarás, CIPA, SIPAT, NR’s,
etc) de obras de gde porte. Local
da Obra: Reg. Jundiaí. Tipo de obra:
Indl. CV: falecom.lib@terra.com.br

ENCARREGADO DE
DEPTO FINANCEIRO
c/ exp. em Adm. de Condomínios
e Sistema Gosoft Windows CV pa-
ra: adm@baetaippolito.com.br

ENCARREGADO DE
MÁQUINAS
Com experiência comprovada em
corte e dobra - chapas de aço - em
equipamentos de 6 metros x 1/2
polegada (Guilhotina e Dobradei-
ra). Empresa localizada no bairro do
Jaçanã - S.P. - S.P. Contrata para
início imediato. Tratar c/ Cristiane
(11) 3376-7645 ou Vanessa (11)
3376-7682

ENCARREGADO
OPERACIONAL
Empresa de médio porte em ex-
pansão contrata c/ conhec. em
Distribuição Nordeste e SP, infor-
mática. Admissão em SP imedia-
ta. Salário à combinar. Enviar C.V p/
nessapeneluppi@hotmail.com

ENGENHEIRO
AMBIENTAL
Recem formado ou c/ até 2 anos
de form., p/ trab. em consultoria em
SP. CV : engeambi@hotmail.com

ENGENHEIRO DE
PROJETOS JUNIOR
Mineração Jundu - Descalvado
(SP), recruta Eng. Mecânico com
experiência em projetos, Autocad,
MS Project e Inglês Intermediário.
Os interessados enviar C.V. para:
recrutamento@mjundu.com.br

ENGENHEIRO DE
VENDAS
Empresa c/ 25 anos de mercado
em constr. civil contrata profissio-
nal c/ 5 anos de exp. em vendas
técnicas p/ empreiteiras, constru-
toras e prefeituras. Viagens. CV p/
rhmc06@yahoo.com.br

ENGENHEIRO
ELETRICISTA
C/ experiência de 2 anos em em-
presas de montagem industrial,
conhecimentos eletromecânica, c/
disponibilidade p/trabalhar no in-
terior de S.Paulo. Enviar C.V p/
wsantos@cemontex.com.br

EMPREGOS E

ENGENHEIRO ESTR MET.
c/ exp mínima 3 anos na área
(calcular, supervisionar,coordenar)
salário a/c ☎ (18) 3624-2434

ENGENHEIRO QUIMICO
Desenvolvimento (alho). Compa-
recer na Rua das Tâmaras, 250A,
V. Paulista/SP ☎ (11)5566-0034

ENGENHEIRO/ TÉC.
PLANEJAMENTO
C/ experiência de 2 anos em em-
presas de montagem industrial,
conhecimentos eletromecânica, c/
disponibilidade p/ trabalhar no
interior de S.Paulo. Enviar C.V p/
wsantos@cemontex.com.br

ENGENHEIRO/TÉCNICO
METALÚRGICO
Indústria c/ grande destaque em
seu segmento admite c/ exp. mí-
nima de 5 anos, forte conheci-
mento na área de alumínio, no ra-
mo de panelas, na linha domésti-
ca e industrial. Com possibilidade
de altos ganhos. Enviar C.V. para
Caixa postal 1100 - Itaquá-SP -
Cep: 08599-970

ENGLISH TEACHER
Wise Up, school with a cutting ed-
ge methodology is looking for nati-
ve-like English teachers for highly
advanced classes. Must be availa-
ble to work evenings and Satur-
days. North Zone of São Paulo. Send
CV to santana-sp@wiseup.com.br

EXCECUTIVO DE VENDAS
Empresa contrata profissionais de
venda c/ exp. p/ comercialização
de persianas. Enviar c.v. Rua do
Rócio, 463/São Paulo/SP. Cep.
04552-000

F3

FARMACÊUTICO (A)
R$2mil Formado c/ CRF p/ reg.
Interlagos, residir Zona Sul - SP.
(11)5523-2624 srta Edi

FARMACÊUTICOS (AS)
Indústria farmacêutica oferece va-
gas p/desenvolvimento de produ-
to e assuntos regulatórios. C.V. p/
C.Postal 57129 CEP: 04089-972

FERRAMENTEIRO
C/ exp. em corte, dobra e repuxo,
Z. Leste. C.V p/ R: Campinas do
Piauí, 472 CEP: 08210-000 -SP

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

GARÇOM
C/ ou s/ exp., que resida próx. a Z.
Sul. Sal. R$465, trab. das 19 à 3.
00h da manhã. ☎ (11)5034-
1426 hor coml.

GERENTE
C.V p/: contatoger@terra.com.br

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

EMPREGOS G

GERENTE DE
ESTACIONAMENTO
Estamos selecionando funcionário
para exercer atividades de alta
confiança. Enviar C.V. R: Pamplo-
na, 1465, 11º andar, cj. 111. Cer-
queira Cesar - Cep: 01405-002

GERENTE
OPERACIONAL
Empresa seleciona, c/ conhec. em
Operações. Exp. comprov. 2 anos,
2ºG completo, noções de Infor-
mática, res. em Carapicuiba e Re-
gião. CV a/c deste Jornal sob a si-
gla “GO/556”

I3

INSPETOR QUALIDADE
Exp. 2 anos, curso de Controle de
Medidas, residir em Guarulhos ou
reg. próximas. CV p/ drh@aro.
com.br ou dpessoal@aro.com.br

N3

JORNALISTA
C/ experiência anterior e que es-
teja familiarizado c/ assuntos do
varejo, p/ atuar também como
Reporter. C.V c/ pretensões, p/
email argemiro@alshop.com.br

M3

MANOBRISTA
Salário R$700,00. 8h de serviço,
simpático/ c/ exp. Comp. R. Ju-
ventus, 200 Pq. Mooca até às 11hs.

MARCENEIRO
C/ prática e referência, c/ registro
em carteira. Comparecer R. Con-
selheiro Carrão, 304 - Bela Vista

MASSAGISTAS
Precisa-se para trabalhar em clíni-
ca massagem, c/ moradia ☎ (15)
3211-7513

MECÂNICO
De automóveis, c/ exp. comprova-
da em motor, câmbio, susp,freios,
i.e. P/ Trab tatuapé, ót. condições,
☎ (11)6605-7163 h/c / Toninho

MECÂNICO DE AUTOS
Gasolina e Diesel c/ pratica, p/
Tatuapé ☎ (11)6606-2766

MÉDICO PEDIATRA
Pronto Socorro Infantil em Osasco
precisa de plantonista urgente p/
dias e hórarios a combinar (plan-
tão = R$500). Informações
(11)3681-1104 ou Enviar C.V p/
projetocrianca@uol.com.br

MÉDICOS -
ULTRASSON
Clínica de grande porte situada na
Z. Norte de SP, contrata MÉDICOS
ULTRASSONOGRAFISTAS. Excelen-
te remuneração.☎ (11)3986-
4502 hc c/ Dra. Aide ou enviar C.V
para email: rh@clinicafares.com.br

MÉDICOS
Clínicos, Endócrinos, Cardiologis-
tas, Neurologistas. Regime CLT ou
P. Jurídica. F:5545.0950 Fax 5687-
8962 rh@medcardsaude.com.br

MÉDICOS
FUABC/HMUSBC contrata médi-
cos para enfermaria de clinica
médica, (diaristas). Início imedia-
to) em regime CLT. Contato ☎ (11)
4128-7730/(11)4128-7732 c/
Daniela ou Vanderli ou e-mail p/:
selecao.hmu@terra.com.br

empregos
Aviso aos anunciantes
" De acordo com o art. 5º da CF/88 c/c art. 373-A da

CLT, não é permitido anúncio de emprego no qual haja

referência quanto ao sexo, idade, cor, situação familiar,

ou qualquer palavra que possa ser interpretada como

fator discriminatório, salvo quando a natureza da

atividade, pública e notoriamente, assim o exigir."

EMPREGOS M

MÉDICOS
Instituição com mais de 35 anos
e de renome na Região Braganti-
na, oferece oportunidade para
profissionais das Áreas de Clínica
Médica e MI (Moléstias Infecto-
contagiosas). Requisitos: Mínimo
de 3 anos de formado. Experiên-
cia para atuar em Ambulatórios e
Pronto- Atendimentos. Residência
concluída ou último ano, Título de
ACLS. Encaminhar currículo para
Caixa Postal : 249 Atibaia - SP
CEP:12.941-020

MODELISTA
C/exp. 2 anos em modelagem
computadorizada sistema CAD, p/
trabalhar em Arujá próx. Guaru-
lhos F:(11)4654.1800 c/Cecilia

MOTORISTA
Motor is ta Guincho pesado.
☎ (11)5094-1005/9473-7780

N3

NUTRICIONISTA
Fabricante de salgados p/buffet
seleciona recem formada. Enviar CV
para: maria@paoediversao.com.br

O3

OPERADOR GEO ARCVIEW/
SPSS/ EXCEL AVANÇADO
Empresa de pesquisa, busca pro-
fissional autônomo p/ trabalho
temporário, exp. anterior, disponi-
bilidade imediata. C. Vitae para:
m.barboza@sad-marketing.com

OPERADOR LOMBADA
QUADRADA
Máquina Lobrind. p/ gráfica. Com-
parecer R. Cacilda Becker, 112 -
B r o o k l i n d e p t o s e l e ç ã o .
☎ (11)5535-6530 c/ Angelita.

OPERADORES DE
MÁQUINAS
Com experiência comprovada em
corte e dobra - chapas de aço - em
equipamentos de 6 metros x 1/2
polegada (Guilhotina e Dobradei-
ra). Empresa localizada no bairro do
Jaçanã - S.P. - S.P. Contrata para
início imediato. Tratar c/ Cristiane
(11) 3376-7645 ou Vanessa (11)
3376-7682

OPERADORES
TELEMARKETING
Beach Park, contrata operadores de
telemarketing com ou sem experi-
ência para trabalhar na cidade de
São Paulo, oferecemos treinamen-
to. Salário fixo + comissão em re-
gime CLT. Os interessados deverão
enviar currículo para o E -mail :
vacation@beachpark.com.br

ORÇAMENTISTA
Exp. 1ano, p/ automação industri-
al e montagem elétrica industrial,
c/ conhecimento em CLP e siste-
ma supervisório. Enviar CV p/ e-
mail juliana@lavill.com.br

ORÇAMENTISTA OBRA
C/ exp. de 5a em orçamentos de
obras industriais, comerciais e re-
sidenciais de gde porte. Ativida-
des: análise de editais, memoriais
e projetos; estruturação de plani-
lhas orçamentárias; levant. de
quantidades de serviços e materi-
ais; cotações; elab.de propostas
comerciais e técnicas. Local da
Obra: Reg. Jundiaí. Tipo de obra:
Indl. CV: falecom.lib@terra.com.br

ORTODONTISTA
Para Santo Amaro e Lapa ☎
5521-7460/ 9104-8889

P3

PARAMETRISTA DE SOLDA
2ºgr.téc. ou curso profissionaliz.
SENAI. Exp.identificação e corre-
ção de falhas nos periféricos de
Solda; noções metalurgia, solda
ponto e ensaios qualid.solda. Dis-
pon.p/viagens. Env.CV p/ lidiany.
godoy@globalempregos.com.br
Recebemos currículo p/ cadastro.

PELEIRO
Precisa-se urgente, c/ exper.
(11)6864-4201/(11)9874-5094

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

PROGRAMADOR(A)
2 anos exp., Visual Basic, SQL, re-
sidir em Cotia, salário + ou - R$ 2.
300. Enviar Curriculum p/ e-mail:
selecao.osasco@rhenova.com.br

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

PROMOTOR (A) VENDAS
Instituição financeira admite pro-
fissional c/ auto, exper. em CDC
veículos, que resida na região Sul.
Env. CV para rhpratica@globo.com
sob o código PR07

PROMOTOR/VENDEDOR (A)
Atuar área CC/Tickts estabel. coml.
C/ exp. no serv. sinalização/cre-
denc. Of. fixo +comissão+aj.custo.
C.V. p/ salucard@salucard.com.br

PROMOTORES(AS)
200 vagas, Jovens para distribui-
ção de jornais, hor. de trabalho:
6:00 à 12:00, ganho proporcio-
nal. Interessados devem . Comp 2ª
à 6ª feira das 10:00 ao 12:00 à
R. Nebrasca, 443, 1ºand - Broo-
klin Novo ☎ (11)5090-4151

PROTÉTICO/DENTISTA
Paga-se Bem - Ponta Grossa/PR,
pe r í o do i n t e g r a l . C on t a t o
☎ (42)3227-8512/9117-6425

R3

RECEPCIONISTA
C/ inglês fluente e exp. Hotel. boa
apresentação., Comparecer c/ CV
c/ foto, à Rua Baronesa de Bela
Vista, 499 Aeroporto hc,

REPRESENT. COML
Empresa da área médica hospita-
lar em Alphaville admite, requisi-
tos: Super. compl. Marketing, Ad-
minist, Economia, Comunicação
Social, exper. mín. 1ano vendas
externas, carro próprio, bons co-
nhec. informática (pacote Office),
facilidade de comunicação e ne-
gociação, residir na Grande SP. C.V
p/ curriculosima@bol.com.br

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Indústria Química fabricante de
estearato, ceras e gorduras, preci-
sa de profissional com larga expe-
riência para atuar no mercado de
cosméticos, plásticos, alimentícios
e borrachas. Região de atuação: RJ,
MG, SC, RS, PR, BA, CE, PE, PI, AM.
Interessados enviar CV p/ E-mail:
b.lorena@ig.com.br

EMPREGOS R

REPRESENTANTE
COMERCIAL
P/ Santa Catarina e Espirito San-
to, atuação junto a depósito de
material de construção, na linha
hidráulica e jardinagem. Enviar C.V
p/ vendas@metalgarden.com.br

REPRESENTANTE COML
Empresa de Plásticos, no ramos de
Moagem, admite profis, c/ co-
nhec. em PP, PVC e PEAD, pref. Cart.
Cl ientes. Enviar CV rogfcoe-
lho@hotmail.com ou 9172-5742

REPRESENTANTE EXTERNO
Com CORE para atuar em SP na
venda de engrenagens e reforma de
redutores. Ótima comissão.CV:
mevi@mevi.com.br

REPRESENTANTES
AUTÔNOMOS
Exp. mínima de 2 anos em venda
e locação, como representante
autônomo de empresas fabrican-
tes de equipamentos e/ou servi-
ços p/ canteiros de obras (cons-
trução civil pesada). Forte atua-
ção em grandes construtoras e
engenharias, sendo desejável con-
tato c/ empresas em geral de
grande porte (clientes finais). Re-
gistro no CORE. Requisito adicio-
nal (diferencial): Exp. em licita-
ções publicas, acompanhamentos
de obras e formação em enge-
nharia civil. Enviar CV para e-mail:
recrutarepresentante@ig.com.br

REPRESENTANTES
C/carteira de clientes, p/depósito
de mat. de construção e artigos
hidráulicos, Cap./ Int. e outros Est.
Enviar C.V. p/Fax: (11)3858-7555

REPRESENTANTES
Contrata-se representantes para
todas as reigiões do Brasil. p/ atuar
no segmento de telefonia celular.
Interessados enviar C.V. p/ email
artycapas@artycapas.com.br

REPRESENTANTES
TECNICOS
Self Com. Prods. Sid pref. c/ cart.
clientes p/ atuar em SP e Gr SP.
nossos prods: arame galvanizado/
BTC/inox . Enviar CV p/ Av. Cario-
ca, 228 - Vila Carioca - cep.
04225-000

S3

SECRETÁRIA
Administradora condomínio con-
trata p/ início imediato, c/ exper.
em Contas a Pagar, Organização de
Arquivos e at. a clientes. C.V c/fo-
to, p/ R: Capitão Antonio Rosa 376
5ºand Cep 01443-010 ou rena-
to.alcantara@mudeimoveis.com.br

SECRETÁRIA
REQUISITOS:Profissional cursando
último ano dos cursos de Secreta-
riado Executivo, Letras, Adminis-
tração ou recém formadas.Experi-
ência mín de 2anos em rotinas
administrativas. Possuir inglês flu-
ente.As interessadas deverão en-
viar cv p/ rafafmu@ig.com.br

SUB ENCARREGADO DE
DEPTO PESSOAL
Empresa de contabil admite c/
amplos conhec na área. C.V. R.
Clodomiro Amazonas 1435 V
Olímpia cep04537-012 Sr. Adão

EMPREGOS S

SUB GERENTE
Empresa Varejista admite p/ ge-
renciar filiais de SP e Campinas.
Exige-se exper anterior mínima 3a
em Super/Hipermercado, super.
compl, conhec. em informática
(usuário), disponib total de horá-
rio. Enviar C.V. p/ C. Postal 66206-2
Cep: 05311-970 SP-SP

SUB GERENTE
Para Supermercado,2anos de exp.,
2º grau compl.,que resida na Z.
Leste. Enviar CV Av. Ragueb Choh-
fi, 7001 CEP. 08375-000 a/c RH

T3

TÉC.ELE/ELETRÔNICOS
Empresa fabricante de máquinas,
procura profissionais c/exp. em
programação de CLP (ALLEN BRA-
DLEY) e elaboração de projetos
elétricos em CAD. Enviar CV p/se-
leção de pessoal a/c Srta Glaucia
e-mail: rh@cavanna.com

TÉCNICO ELETRÔNICO
2ºgr.téc.eletrôn., elétrica, eletro-
técn., mecatrôn. ou automação ou
curso profissionaliz.SENAI. Exp.
programação PLC Seg.Pilz.Exp.Re-
de industrial Controlnet. Disp. p/
viagens. Enviar C.Vitae p/ lidiany.
godoy@globalempregos.com.br -
Recebemos currículo p/cadastro.

TÉCNICO ELETRÔNICO
C/ exper. em programão PLC, IHM
e desejável conhec. sistema Su-
pervisório. Enviar C.V para email
eletronica@prefercontroles.com.br

TORNEIRO
FERRAMENTEIRO
C/ 10 anos de exper., conhecim.,
em rotina de ferramentaria, sist. de
Rosca, etc.. Enviar C. Vitae para:
rh.ind@terra.com.br
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VENDEDOR (A) EXTERNO
Empresa conceituada no ramo PET
contrata Vendedor (a) de rações
para Cães e Gatos. Remunera-se
Muito Bem. Exige-se experiência
comprovada e deve estar atuando
no ramo. Vagas p/ S. Paulo e regi-
ão. Contato (11)6695-9281/
(11)6698-5689

VENDEDOR (A) EXTERNO
Revenda vivo, admite p/ planos
coorporat de telef. celular . Of. aj de
custo e comissão ☎ 3022-8964

VENDEDOR
COMPRADOR
Empresa em fase de expansão
seleciona profissionais p/ atuar na
área de compras e vendas de má-
quinas e equipamentos, c/ experi-
ência, ganhos compatíveis com a
função. Enviar CV para o email:
grupobandeirantes@terra.com.br

VENDEDOR EMBALAGEM
Auton. Fabr S.Amaro 9150-1740

VENDEDOR
INTERNO
Beach Park contrata para vendas
internas, profissionais com ou sem
experiência, oferecemos treina-
mento. Horário de trabalho de se-
gunda a sexta-feira a partir das
16hs até 23hs e aos sábados e
feriados a partir das 10:30 hs até
15hs, na cidade de São Paulo.
Requisitos: Formação Superior ou
cursando em Turismo, Marketing,
Administração, Hotelaria e Publici-
dade. Salário fixo + comissão em
regime CLT. Os interessados deve-
rão enviar currículo para E-mail:
vacation@beachpark.com.br

VENDEDOR
P/ Vendas de Publicidade em Re-
vista Empresarial, início imed. C.V.
p/ R. Cardeal Arcoverde, 1.745 cj
111 - Pinheiros - cep 05.407-
002 - SP ou vicente@grips.com.br

VENDEDOR
Roto-Finish Admite autônomo ex-
terno c/ condução própria, co-
nhec. processos de tamborea-
mento e galvanoplastia. R. da Paz,
1651 Sto Amaro (11)5181-8477

VENDEDOR(A)
Empresa de Gde Porte admite c/
experiência. Excelente Comissão.
Rep.msbn. ☎ (11)2146-2928

EMPREGOS V

VENDEDOR(A)
REPRESENT. COML
No segmento de aços trefilados
lam. e ressulf voltadas p/ ind. de
auto peças e moto peças, p/ Ca-
pital e Int. de SP c/ cart.de clien-
tes. C.Vs para e-mail contato@
acofortecomercial.com.br

VENDEDORA
C/ exp., boa apresentação, entre-
gar c.v. Jade Presentes av. Paulis-
ta, 2001, loja 20 a/c/ Beth

VENDEDORA
C/ experiência em Suplemento de
Informática. Entrar em contato
☎ (11)3733-4455

VENDEDORA
Loja de enxoval admite c/ exp mín.
2a, 2º gr compl. CV c/ foto 3x4 Av.
Lavandisca 223 Cep 04515-010

VENDEDORA(O) INT.
Com conhec. em etiquetas adesi-
vas e rótulos flavia@leprint.ind.br

VENDEDORAS (ES)
Empresa em fase de expansão
contrata c/ou s/ exper, início ime-
diato. Produtos líderes de merca-
do, clientes cadastrados. Ganhos
acima R$1.500. Comparecer 10 à
16h, Rua dos Heliotropios 85 (próx.
Metrô Praça da Árvore).

VENDEDORAS
Loja de Presentes finos nos Jar-
dins. Experiência vendas artigos de
luxo. C.V p/ selecvc@bol.com.br

VENDEDORES (AS)
Conceituada empresa de equipa-
mento médico hospitilares neces-
sita vendedores(as). Proporciona-
mos: ajuda de custo + comissões
compatíveis c/ o mercado. For-
mação necessária: Tecnologia em
Saúde ou Eletrônica. C.V. c/ da-
dos p/ contato p/ e-mail p/:
vr_medical@terra.com.br ou pelo
fax (11)5017-4418 hc

VENDEDORES
(Eletro, eletrônico, cartões de cré-
dito) p/ gde. SP. Fixo R$350 a
R$450 + comissão + adcional,
inicio imedIATO ☎ 6255-1484
joyce@vendaseprocao.com.br

VENDEDORES(AS) EXT.
C/ ambição, experiência em ven-
das de anúncios publicitários. En-
viar C.V p/ guiatmkt@gmail.com

VENDEDORES(AS)
INTERNO/ EXTERNO
c/ conhecs. gerais em tubos, pla-
nos, válvulas, conecções, aço car-
bono e inox. Comparecer a partir do
dia 01/03 de 2ª a 6feira na Al.
Segundo-Sargento Andiras No-
gueira de Abreu, 395 - Pq. Novo
Mundo.

VENDEDORES(AS)
Urgente! Estamos contratando sem
experiência, ambos os sexos, p/
revender produto inédito. Oferece-
mos os produtos em consignação,
ganhos aproximados de R$1.200
mensais. Interessados enviar CV p/:
contato.cadastro@gmail.com ou
☎ (48)3269-1086

VENDEDORES(AS)
Várias vagas, c/ exp. Enviar C.V c/
foto p/ jabaquaracolchoes4@ter-
ra.com.br ou ☎ (11)5044-2221

PROFISSIONAIS
OFERECEM-SE
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ACOMPANHANTE
c/ enfermagem, cuido de Idosos.
Diurno ou Noturno. C/ referências.
☎ (11)7191-7828

COZINHEIRA DOMÉSTICA
Cozinho, lavo e passo e outros
serviços, Durmo no emprego com
referências. ☎ (11)6244-9751

DOMÉSTICA
Ofereço-me p/ trabalhar dentro ou
fora do país, p/ morar no empe-
go, 40 anos c/ 1 filha de 2 anos,
lavo, passo e cozinho, CNH Não
tenho famil ia ☎ (19)3532-
2782/(19) 9262-9191

ENFERMAGEM EM SUA CASA
c/ Referência.☎ (11)9114-5700

REPRESENTANTE
E Distribuidor.P/Curitiba e litoral do
Paraná.Produtos p/ Supermerca-
dos. (41)9602-4444/3243-2529

Assine o Estadão:

0800-
014-9000

Para anunciar nos classificados 
do Estadão, ligue:

Demais localidades

0800-055-2001

São Paulo

(11) 3855-2001

Artigo

“Nunca confunda movimento
com ação” (Benjamin Franklin)

U
m estudo dos pes-
quisadores Heike
Bruch e Sumantra
Ghoshal com gran-
des empresas em

váriaspartesdomundorevelou
que somente 10% dos gerentes/
executivos dessas organiza-
çõesgastamseutempoemativi-
dades que realmente agregam
valor ao negócio!

Os demais 90% da força ge-
rencial trabalham as mesmas
12 horas ou mais por dia, mas o
resultadolíquidodaquiloquefa-
zem foi considerado irrelevan-
te para o crescimento e a sobre-
vivência de suas empresas.

É evidenteque se tratade um
tema polêmico e carregado de
subjetividades. Afinal essas po-
sições gerenciais foram sendo
desenhadas e criadas a partir
de necessidades percebidas de
negócio ou da elaboração de es-
tratégiasqueidentificaramper-
fis e atividades requeridos para

colocar em prática as idéias e
planos de crescimento no mer-
cado.

Aparentemente,umdosatri-
butosquediferenciaessegrupo
dos10%dosdemaisésuacapaci-
dade de focar em poucos e im-
portantes pontos e assim atin-
gir metas críticas que trazem
benefícios ao negócio no curto e
longo prazos.

Osdemaisgerenteseexecuti-
vos não tão "focados" também
têm seu tempo tomado por reu-
niões (saem de uma para ou-
tra), conference calls, elabora-
ção de relatórios; respondem
ose-mails logo que osrecebem -
e checam constantemente se
novos e-mails chegaram -,
preenchem formulários e ava-
liações,eestãosempreaotelefo-
ne, "apagando incêndios".

Outro atributo dos gerentes/
executivos mais eficazes é seu
alto nível de energia: eles sim-
plesmente têm uma capacida-
de de trabalho acima da média.

Essa característica, associa-
da à capacidade de focar no que
é importante, gera resultados
excelentes. Os dois atributos –
foco e energia – embora sejam
inerentesàspessoasmaisefica-
zes, também dependem de uma
liderança que os promova e in-
centive. As empresas são orga-

nismoshierárquicos eo proces-
so do "mandar e obedecer" é o
que prevalece. Um bom líder é
aquele que consegue que seus
liderados se excedam, e usem
toda a sua capacidade para rea-
lizar algo de valor para o negó-
cio.

Equesesintam recompensa-
dos por isso, ainda que tenha
custado a maior parte do seu
tempo.

A proliferação de livros so-
breliderançabuscajustamente
identificar as idéias, comporta-
mentos e métodos que permiti-
rãoaolíderdirecionardaforma
mais adequada os esforços de
seus liderados (muitos deles,
porsua vez, líderes departes do
negócio).

A simples atribuição de me-
tas agressivas ajuda, mas não
resolve o problema. Em geral,

permite melhorar os resulta-
dos no curto prazo, mas não ga-
rante (e muitas vezes inibe) a
capacidadedaempresadecres-
cer e perpetuar-se no mercado.

A proliferação de indicado-
res de performance do negócio
(tipo Balance Score Card) tem
o mérito de estabelecer formas
de medir as atividades e os re-
sultados e, de alguma maneira,
redirecionar os esforços.

Mastambémlimitaacriativi-
dade e faz com que todos traba-
lhem para cumprir os números
(bons ou maus).

INDIVÍDUO
Aliderançaprecisa investigare
acompanharcomoosgerentes/
executivos percebem o signifi-
cado daquilo que fazem e se sua
visão sobre a missão do negócio
parece fazer sentido para eles.

Se interpretam suas metas
como desafios motivadores ou
apenas um meio de chegar à
compensaçãodesejada;se exis-
te autonomia suficiente para
criar, empreender, tentar e até
falhar em busca de algo maior e
mais promissor.

Essapalavraqueficoumaldi-
ta, talvezdevesseserresgatada
com um propósito mais nobre:
flexibilizar os procedimentos
formaisqueinibemocomporta-
mento mais criativo e ousado e,
maisqueisso,simplesmenteeli-
minar “tarefas e incêndios” que
– considerados sob uma nova
perspectiva – simplesmente
não agregam valor e não quei-
mam nada.

*Sergio Lozinsky, líder de Estra-
tégia Corporativa da IBM Global
Business Services
(lozinsky@br.ibm.com)

Tenhacuidadocomafaltadetempo!

Para assinar o Estadão ligue:
Grande São Paulo: 3950-9000 • Demais localidades: 0800-014-9000

Sergio
Lozinsky*
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 fev. 2007. Empregos, p. Ce 5.




