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A3

1/2 OFICIAL DE
FERRAMENTEIRO
Comp. R. Venezuela, 325 - Taboão
- S. Bernardo do Campo.

ARQUITETO
Com 3 anos de formação, exp.
Predial em São Paulo, enviar C.V. p/
oapasini@hotemail.com

ASSIST. FINANCEIRO
Exper. em contas a pagar min. de
3 anos. CV: rh@medics.com.br

ASSIST. IMPORTAÇÃO
C/ ingles fluente. Enviar CV:
rh@medics.com.br

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
Formado ou cursando sup.,c/ ex-
per. na área financeira, contas á
pagar, fluxo de caixa e relatórios.
Enviar CV: cvyesnet@hotmail.com

ASSISTENTE CONTÁBIL
Jovens ambos os sexos, sup. com-
pleto ou cursando, c/ exp. com-
prov. de 3 anos, residir Z. Oeste ou
Sul. CV p/ Rod. Regis Bittencourt,
1300, 06768-100, A/C Adriana

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 A

ASSISTENTE DE RH
C/ Conhecimento da rotina de RH,
contas a pagar e receber , res. Z.
Oeste. Enviar C.V. para e-mail: lo-
nabranca@hotmail.com

ATENDENTE
De Peças p/ Mo toc i c l e t a .
☎ 3063-1261/ 3982-6577 Cida

ATENDENTE DE TELEFONE
e Pátio em loja de veículos Tratar ☎
3751-2626

AUX. ADMINISTRATIVO
Currículo c/ pret. salarial para R.
Cel. Xavier de Toledo, 316 4º and.
CEP 01048-000

AUX. CRÉDITO E COBRANÇA
Jovens ambos os sexos, 2º grau
compl. ou cursando sup., c/ esp.
comprov., residir Z. Oeste ou Sul. CV
p/ Rod. Regis Bittencourt, 1300,
06768-100. A/C Adriana

AUX. FINANCEIRO
Exper. mín.1 ano, disponibilidade
serv. externos, cart. habilit. CV p/
lia.abramo@promel.com.br.

AUXILIAR DE DEPTO
PESSOAL
C/ conhecimentos em Departa-
mento Pessoal e noções de calcu-
los trabalhistas. Benefícios: VT + VR
e convênio médico. Enviar C.V. pa-
ra fax ☎ (11)3113-0528

C3

CHEFE DE OFICINA
MECÂNICA
Nadir Figueiredo contrata, forma-
ção tecnica em mecânica, experi-
encia comprovada em liderança de
equipe e tecnicas administrativas,
experiência em mais de 10 anos na
área de ferramentaria e usinagem.
Conhecimento comprovado em
máquinas c/ CNC e Eletroerosão.
Enviar e-mail gabriel@nadir.com.br
ou Ligar para ☎ (11)6967-8882 -
Gabriel - RH

COORDENADOR
Procura-se profissional c/ experi-
ência em disq entrega de medica-
mentos. Enviar Cv R. Potiguares 579
Praia Grande CEP: 11.703-230

CORTADOR DE MARMORES
E GRANITOS E ACABADOR
Exper. comprovada mínima de 3
anos. Comparecer à R. Imbiras, 127
Vila Mazzei cep:02316-000 SP/
SP . Contato ☎ (11)6203-9835

D3

DESENHISTA INDUSTRIAL
p/ Santana Parnaíba resid Z.Oes-
te. c/ conhec. em Corel, fotoshop
auto cad. Dispon. hor. CV dp@pro-
fissionaisdeimagem.com.br

DOMÉSTICA - PARA DORMIR
Para todo serviço, cozinhar, com
registro em carteira profissional,
não fumante. ☎ (11)3666-4548

E3

ELETRICISTA DE AUTOS
Com experiência em Injeção Ele-
trônica☎ (11)6781-7393 Bruno

EMPREGOS E

EMPREGADA
DOMÉSTICA
Homem morando sozinho, precisa
de uma empregada. Ligar para
☎ (11)6163-1959/7695-5894

EMPREGADA DOMESTICA
Para morar, c/ referencias, sal.
R$400 ☎ (11)3451-0637

ENCARREGADO DE
PRODUÇÃO (3)
Exper. em injeção de peças plásti-
cas p/ manhã, tarde e noite, pre-
ferencialmente residir emediações
de Itapecerica da Serra. CV para :
marcos@sommaplast.com.br

ENCARREGADO DE
RH E DP
Exper. min. 3 anos, Superior com-
pleto. Enviar Curriculos para e-
mail: dp@simonica.com.br

ENGº DE ESTRUTURAS
METÁLICAS
Formação em engenharia, exp.
profissional anterior em empresas
de Telecom, em cálculos de estru-
turas metálicas e fundação, com-
prometido, c/disponibilidade de
horário. CV rhtelecom@uol.com.br

ENGº ELETRÔNICO
Recém formado p/ atuar no de-
senvolvimento de projetos c/ mi-
cro-controladores. Enviar C.V p/
projectaeletronica@uol.com.brg

ENGENHEIRO CIVIL
Empresa grande porte admite c/
exp. 5a. obras manut e adm con-
tratual. C.V sistg014@terra.com.br

EMPREGOS E

ENGENHEIRO DE
PRODUTO
Industria de Auto Peças necessita
de Engenheiro com conhecimento
em estudos de elementos finitos,
testes de fadiga em peças de fer-
ro fundido cinzento e modular, com
pratica em elementos de suspen-
são, com exp. min. de 05 anos na
função. CV email: rhdp2007@ya-
hoo.com.br, caixa postal 60.833
cep 05786-970 sigla ENG/710

ENGENHEIRO ESTR MET.
C/ exp mín 3 anos (calcular, su-
perv, coord.) sal. comb. Interess. q
enviaram CV (semana passada),
favor reenviar, pois foram extravia-
dos. Tratar (18) 3624-2434

ENGENHEIRO
TRAINEE
área elétrica/mecanica p/ empre-
sa de consultoria Cv para o e-
mail: e-mail: imls81@hotmail.com

ESTAGIÁRIO
ENGENHARIA CIVIL
3º,4º e 5º ano região Jaguaré. De
preferencia Mackenzie, Unicamp,
Liceu, FAAP Enviar Curriculo para:
carlospanorama@uol.com.br

F3

FARMACÊUTICO (A)
Para Dental. Enviar CV por e-mail
dtanakapessoal@terra.com.br ou
AV. Bosque da Saúde,1348 cep.
04142-082 São Paulo/SP

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

FERRAMENTEIRO
C/ exp. em Corte e Repuxo. Comp.
R. Venezuela, 325 - Taboão - S.
Bernardo do Campo.

CONSULTOR DE VENDAS
Empresa sólida no ramo de publicidade impres-
sa (listas) contrata vendedor para atuar em São
Paulo (Capital e Grande São Paulo). Requisitos:
profissional dinâmico, persuasivo, comunicativo,
que saiba trabalhar sobre pressão por metas e
resultados; ter experiência em vendas de publi-
cidade impressa, veiculo próprio, disponibilida-
de de viagens, superior completo desejável. Ofe-
recemos salário fixo, comissões e benefícios. In-
teressados enviar CV com pretensão salarial pa-
ra e-mail: curriculum_vitae_vendas@yahoo.
com.br até 4ª feira 28/02/07

EMPREGOS F

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

FRESADOR CNC
C/ experiência e conhec em co-
mando Heidenhain e Mitsubishi
leitura e interpretação de desenho
mecânico. Comparecer a R. Serra
de São Domingos, 1264 Itaquera

G3

GARÇONETE
c/ exper. e referência, Comparecer
c/CV. a partir das 9:00hs Av. Gio-
vanni Gronchi, 3.303 Morumbi

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

GERENTE COML.
P/ Insumos Indústria de móveis SP.
Conhecs de mercado, Fluência
Alemão e / ou Inglês, Disponível p/
viagens. cv@controller.cnt.br

GERENTE CONTÁBIL
P/escrit contabil, amplos conhecs
rotina, fechamento e análise ba-
lanços, gestão equipe, pró-ativida-
de imprescindível, inglês fluente
desejável. cv@controller.cnt.br

GERENTE DE PRODUÇÃO
Empresa do setor automotivo em
expansão, situada em Cotia, bus-
ca gerente produção c/ formação
em engenharia de produção ou
mecânica. Exp. em ind. de trans-
formação de vidros laminados e/
ou temperados, conf. norma ISO/
TS16949. Enviar CV c/ pret. sal.:
vagasrhselecao@yahoo.com.br

EMPREGOS G

GERENTE DE
VENDAS
Incorporadora de grande porte no
Nordeste, busca GERENTE DE
VENDAS , c/ exp. no mercado
imobiliário , p/ formar e gerenciar
equipe própria de vendas , plano
de remuneração agressivo. CV p/:
gerdevendas@yahoo.com.br

GERENTE
Para Restaurante/Lanchonete c/
exper. e referência. Comparecer c/
CVs após 9hs Av. Giovanni Gron-
chi, 3.303 Morumbi

I3

INSPETOR DE QUALIDADE
(sem limite de idade). Indústria de
ferramentas, admite p/início
imed.com exp. de 03 anos, for-
mação mínima Senai, para traba-
lhar na zonal sul, com conheci-
mentos em usinagem, tridimensi-
onal, vivência em ISO 9000. Inte-
ressados deverão enviar c.v. cons-
tando último salário e pretensão p/
cx postal 12563 cep 04744-970

M3

MANICURE
C/ exp., R. Aspicuelta, 245 Vila
Madalena.. (11)3813-3427

MANOBRISTA
Admite-se Manobrista c/ exp, p/
trabalho região do Itaim Bibi. Tr. c/
Maurício. Urg. ☎ (11)9440-7745

MECÂNICO DE
MANUTENÇÃO
P/ Assistência Técnica Máquinas
Operatrizes, c/experiencia em Co-
mandos Elétricos. Enviar CV para:
astecnica@celmar.com

MECÂNICO P/ MOTO
C/ Certificado de Curso. ☎ 3063-
1261/ 3982-6577 Cida

MÉDICO DO TRABALHO
Precisa-se p/ atendimento clínico
no tatuapé. Enviar C. Vitae para:
contato@carvalhoedantas.com.br

REPRESENTANTE COMERCIAL
C/ exp. p/ trabalhar no interior do estado de S.
Paulo c/ Arroz. C.V. p/ belago@terra.com.br

EMPREGOS M

MÉDICO
Hospital em Riberão Pires admite:
Médico p/ Pronto Socorro c/
plantão de (12 HS). Valor mínimo
de R$ 500,00, (+)Particular,
(+)Internação. P/ ambulatório nas
seguintes especialidades: Clinica
Médica, Geriatria, Mastologia e
Cardiologia. Enviar curriculum p/
alexandra.hrp@hrpnet.com.br ou
ligar ramal (1301)

☎ (11)4827-1000

MÉDICO RADIOLOG. E
ULTRA-SONOGRAFISTA
Falar c/ Rosana(11)8397-9486.

MODELISTA
P/ jeans, exp. min. 5 anos em sist.
Audacis. Ricardo (11)6191-8532
Enviar CV ricjeans@uol.com.br

MOTORISTA
P/ atender diretoria e família, 5
anos exper, morar emprego, c/co-
nhecimentos de serviços gerais. CV
c/pret.salaraial ADEL-Av.Paulista,
1000-9°andar-CEP 01310.100.

MOTORISTA P/TRUCK
Urgente. Transportadora contrata ,
p a r a r e g i ã o d e I t a p e v i .
☎ (11)4193-2979/4191-0702/
8933-5657

O3

OPERADORA MICRO
Apoio Assessoria e Projeto de
Fundações necessita c/2º grau
compl, exp. em Internet/Word/Ex-
cel/Auto Cad. Enviar CV c/ pret.
salarial Av. Brig. Faria Lima 1685 5º
and. CJ 5G Cep 01451-001

P3

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

PROFESSEUR DE
FRANÇAIS
École de langues sélectionne pro-
fesseur d’origine française. Faire
suive C.V.: dir.alpha@globo.com

EMPREGOS P

PROGRAMADOR
CNC - CAM
Exp. 3 anos em Modelamento 3D
e Programação em Centro de Usi-
nagem via CAM, Comp. Rua Fran-
cisco Alves, 73 - Lapa - SP.

PROGRAMADOR
Linguagem: C, C+, PHP, Java, JAva
Script, Administrador de Sistema
Operacional Linux, Base de Da-
dos, fortes conhec. em matemáti-
ca e estatistica. Enviar Curriculum
p/a rh_vagas2007@terra.com.br

PROMOTOR (A) DE
VENDAS
Empresa multinacional americana
procura profissionais com nível
superior para atividade comercial
☎ (11)5031-6066

R3

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Empresa em Expansão no Ramo de
Auto Peças busca Representantes
Comercias para RS,SC e ES. Inter-
ressados enviar CV para email:
vendas@ferrol.com.br

REPRESENTANTES
Empresa no segmento de Distri-
buição contrata Repres. Autôno-
mo, disp. imediata, atuar GSP, c/
exp., pref. carteira de clientes: Mat.
de Construção e Home Center CV
kassab.casa@uol.com.br

RETIFICADOR
CILINDRICO
Exp compr. Compar. à R.Serra São
Domingos 1264 Itaquera.

S3

SECRETÁRIA
Técnico em Secretariado, inglês
intermediário. Enviar CV urgente c/
pret. salárial p/ ajga@terra.com.br

T3

TEC. ELETRÔNICOS
Conhec. software de elaboração de
lay-out(PCAD) e p/ area de ven-
das de componentes eletrônicos
Cv: projectaeletronica@uol.com.br

TÉCN EDIFICAÇÕES
3vagas, atuar em obras Civis e de
Infraestrutura, p/ região de Osas-
co. C.V p/ sistg014@terra.com.br

TÉCNICO ELETRONICA
Com experiência. Enviar Curriculo
com pretensão salarial p/ Rua
Gomes de Carvalho, 1581 conj
1201 cep: 04547-006 SP

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES
Empresa de revestimentos resina-
dos de alto desempenho (RAD),
para pisos de concreto, sediada na
Zona Sul, seleciona técnico em
edificações para fiscalização e
planejamento de obras. Periodo
integral, necessário veiculo pró-
prio. Enviar CV c/ pret. salarial p/
selecao@durocolor.com.br

EMPREGOS T

TECNICO EM QUEIMA E
DESTINAÇÃO
de Residuos Classes 1, 2 e outras
para trabalhar em Manaus. Enviar
Curriculum Vitae para o e-mail:
eribonomo@uol.com.br ou Av. Pre-
feito João Villalobos Quero 1650
Jardim Delval Barueri SP Cep.
06422-122 a/c Érica.

TÉCNICO SEGURANÇA
DO TRABALHO
Exper 5anos em obras, conhec.
legislação, more reg. Osasco. C.V
sistg014@terra.com.br

V3

VENDEDOR (A)
Empresa Multinacional procura
Vendedor (a) especializados em
couro natural, sintético, para atuar
no mercado de calçados, bolsas e
decoração. Enviar Curriculo para
catia_cv2007@yahoo.com.br

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 TÉCNICO
Externo, SP, VL. Paraíba, conhec. em
tintas. PU e Epox. C/ carro. C.V a/c
deste jornal sob sigla 135/VEND.

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

VENDEDORES(AS)
EXTERNOS
C/ veículo próprio. Ótima comis-
s ão . Va l e n t i n a Ce r âm i ca s
☎ (11)3044-4338

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

GOVERNANTA OU
DOMÉSTICA
Ofereço-me p/ trabalhar tenho 40
anos c/ 1 filha de 2 anos, quero
morar no emprego. lavo, passo e
cozinho, CNH Não tenho familia ☎
(19)3532-2782/ 9262-9191

MODELO PUBLICITÁTIO
Ofereço-me c/ book, tenho 41
anos, cache à combinar. 1.82m,
moreno, 90kg. (19)8151-9995.

Para anunciar nos 
classificados do 
Estadão, ligue:

Demais localidades

0800-055-2001

São Paulo

(11) 3855-2001

www.estadao.com.br

Artigo

E
ntre executivos,
quem mencionar a
palavra estética as-
sociada a questões
empresariais corre-

rá o risco de ser mal compreen-
dido ou de não ser levado a sé-
rio. Algumas empresas vivem
soba égide daracionalidade. Se
pedirmos a um executivo que
descreva a organização na qual
trabalha, boa chance há de ou-
virmoscifras, números,diagra-
mas e organogramas.

Entretanto, contra a corren-
te positivista-funcionalista do-
minante em estudos organiza-
cionais, alguns pesquisadores
se vêm apropriando de concei-
tos relacionados à estética e
aplicando-os à compreensão de
fenômenos organizacionais.

Além da filosofia, o conceito
de estética estende-se hoje a
múltiplos campos de conheci-
mento, como as artes, psicolo-
gia, arquitetura e design. Críti-
cosde artegeralmente utilizam
o conceito para analisar deter-

minadas manifestações artísti-
cas,enquantoquepsicólogoses-
tudam como as emoções huma-
nas são condicionadas às rea-
ções às obras. Mas o conceito
pode ser aplicado de outras for-
mas. Quando um corpo de
idéias constitui uma aborda-
gem a determinado fenômeno
artístico, pode ser denominada
como uma “estética”.

A origem do conceito estéti-
ca vem da Grécia Antiga e rela-
cionava-seàsmanifestaçõesar-
tísticas. Na Era Moderna, é
marcado pela formulação de
Kant, que ligou a idéia de beleza
àsatisfaçãodeum desejodesin-
teressado,nãoligadoausos,ne-
cessidadesouinteressesespecí-
ficos.

Aos estudiosos da vida em-
presarial, é certo que as organi-
zações têmuma dimensão esté-
tica, como também que sua ex-
ploraçãopelaslentesdasensibi-
lidade artística e da emoção po-
dem revelar facetas não perce-
bidas por métodos científicos
comuns. Se um seleto grupo de
acadêmicos advoga o uso da
percepção estética, percebe-se
ecos até mesmo nas revistas de
negócios. Tome-se como exem-
ploBlue is the color(1998), publi-
cado pela revista britânica The
Economist. Neste texto, o autor

procura associar arquitetura e
imagem corporativa quando
descreve algumas empresas
norte-americanasdealtatecno-
logia: a fortaleza azul da Intel
em San Jose é retratada como
umsímbolodepoderecontrole;
as torres resplandecentes da
Oracle em Redwood Shore es-
tãoparaofundadordaempresa
Larry Ellison, como as pirâmi-
desparaosfaraós:umtestemu-

nho de sua grandeza; por sua
vez,osprédiosbaixosdaMicro-
soft em Redmond lembram um
campus universitário e sua in-
formalidade, embora o trânsito
de pessoas sempre apressadas
dêem ao lugar uma atmosfera
de instabilidade e insegurança.

Nestecaso,apercepçãoesté-
tica revela, pela observação de
artefatos arquitetônicos, tra-
ços culturais das organizações,

queincluem,entreoutros,osva-
lores e as crenças de seus mem-
bros. Artefatos organizacio-
nais são os elementos mais visí-
veis, porém os mais difíceis de
decifrar.

Ummotivopresentecomfre-
qüênciaéo contraste entrea di-
mensão humana e o gigantismo
dosempreendimentos.EmBan-
gladesh, por exemplo, após te-
rem decretado o fim de sua vida

útil, navios avançam, na maré
alta,contraapraia.Apósoenca-
lheproposital,elessãodesmon-
tadosmanualmente,numaope-
ração onde o máximo de sofisti-
caçãoédadopelousodeumma-
çarico.

Na Revolução Industrial es-
teaparenteconflitoentreascul-
turas,éumasimplificação,uma
ilusãoqueseestáesvaindo,dan-
do origem a um movimento de
criação de uma sensibilidade
unificadora.

Este movimento unificador
— ou reunificador — relaciona-
se às mudanças da experiência
humana na Terra, causadas pe-
lo aumento da mobilidade, pelo
crescimento da velocidade de
circulaçãodasinformações,pe-
locrescimentodadensidadede-
mográfica e de bens materiais e
pelo advento do multi-cultura-
lismo. A nova sensibilidade de-
ve ser pluralista. No estudos
das organizações, isto pode sig-
nificar a incorporação da per-
cepção visual e da perspectiva
estéticaàapreciaçãoeinterpre-
tação de fenômenos organiza-
cionais.

*Carla Vecci, Mater Target Hu-
man Resources;
*www.mastertarget.com

O conceito da estética organizacional
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