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A3

ADMINISTRADOR
(A) CHEFE
Para industria, com exper comprov
de 3 anos. Salario a combinar.
Enviar Cv para Av Sen Vitorino
Freire, 470 cep: 04423-000 SP

ADVOGADO 1/2 PER.
Residente Guarulhos. Enviar CV p/
R. João Pedro Blumenthal, 195
Cumbica - CEP:07224-150 SP

AJUDANTE DE COZINHA
C/ exp. em chapa e fast food. In-
teressados ligar (11) 8111-4476.

ANALISTA PROGRAMADOR
Ofereço VBA Access (11) 7345-
0556/ 9546-2800/6983-5348

ARQUITETO/PROJETISTA
Projeto de Stands, eventos, expo-
sições e cenografia. Exper. Auto Cad
2004, Studio 3D Max, Corel Draw
e Photoshop. Enviar C.V c/ proje-
tos de Stand p/Arquitrama: recur-
soshumanos@arquitrama.com.br

ASSIST DEPTO PESSOAL
exp. em toda rotina c/ conhec. in-
formática. R. comp. Jose de Maga-
lhães, 250 - próx Hosp São Paulo

ASSIST. FINANCEIRO(A)
Sofá e Companhia contrata com
muita experiência e domínio de
planilhas Excel, conc. Bancária,
contas a pagar/receber. Enviar
curriculum: A/C Renato – e-mail:
renato.desana@terra.com.br

ASSISTENTE CONTABIL
P/ Escrit. Contabil - Centro, exp. 3
anos na área, (Sist. Contimatic).
Sal. R$800 C.V. R.Maria Paula, 122,
3ªand. Cj. 302. Cep: 01319-000

ASSISTENTE DE
GERENTE
C/ exp. em fast food e cozinha. In-
teressados ligar (11) 8111-4476.

ASSISTENTE OU
AUXILIAR CONTÁBIL
C/ exper., p/ trabalhar na Vl. Ma-
ria. CV: parktaxass@hotmail.com

ATENDENTE
C/ exp. em fast food. Interessados
ligar (11) 8111-4476.

EMPREGOS A

ATENDENTE ESCOLA
IDIOMAS
Escola de idiomas na região da
zona leste contrata atendente c/ 1
ano exp em carteira. Oferecemos
salário + benefício. C. Vitae para
curriculo_resume@yahoo.com.br

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

ATENDIMENTO SERV. AO
CONSUMIDOR - SAC
Ag. Comunic. e Markt - Z.Oeste -
abre vaga prof. área de atend. ao
consumidor - SAC. Exp.mín. 2a. C.V
p/: dm@postbox.com.br

AUX DEPTO PESSOAL
C/ exp. mínima 3 anos em escri-
tório de contabilidade. Enviar c.v p/
mc_cont@terra.com.br

AUX. ADMINISTRATIVA
Mínimo de 1 ano de exp.,desejá-
vel curso superior e domínio no
pacote office. Residir Zona Norte/
SP Interessados enviar C.V e-mail:
roberta@escolaalvorada.com.br

AUX. DE COBRANÇA
C/ exper., bacharel em Direito, sa-
lário de R$1.000 + benef. CV p/ o
email: rh@versatilcobrancas.com

AUX. DEP PESSOAL
C/ exp. 1 ano, rescisão, Férias,
cálculo Hora Extra. Região Lapa.
Salário R$750. Enviar C.V p/
dp@berticonsultoria.com.br

AUX. DEPTO PESSOAL
Para Escritório Contábil em Pi-
nheiros, exp. 2 anos em toda roti-
na. Enviar C.V c/ pretensão salari-
al p/ betekanaan@uol.com.br

AUX.CONTABILIDADE
C/bons conhecimentos contábeis,
cálculos de impostos, c/lucro pre-
sumido/simples, retenções de im-
postos. Desejável exp. em escrit.
contábil. ☎ (11)5572-7256 C.V. p/
fpjuliano@fpjassessoria.com.br

AUXILIAR ADMINIST. (LOJA)
Centro/sul info@eurocross.com.br

AUXILIAR DE LIMPEZA
Com experiência em Hospital. En-
viar C.V p/ Al. Nhambiquaras 156
Moema CEP 04090-012 SP - SP.

AUXILIAR DE
VENDAS/ ADMIN
Noções de informática e escrit,
atend ao cliente, dinâmica, exper
2anos. Salário R$700 +benefs. C.V
p/ luciana_p@terra.com.br

EMPREGOS A

AUXILIAR DP
c/ exp Enviar C.V com pretensão sal
para Av. Luis Dumont Villares, 1306
Parada Inglesa Cep:02239-000 -
SP ou via E-mail para: curricu-
lum@revisaocontabil.com.br

B3

BALCONISTA
Padaria Zona Sul, mulher, c/exper.
R: Arnaldo Magniccaro, 927 -
Campo Grande. (11)5631-1850

C3

CAIXA
C/ exp. em fast food. Interessados
ligar (11) 8111-4476.

CAIXA
P/ ramo de confecções, exper. 2
anos. Comparecer c/C.V. R. Prof.
Cesare Lombroso, 248 B.Retiro

CAIXA P/ SUPERMECARDO
Gde SP, c/ exp. no ramo. CV p/ Cx
Postal 66111 CEP 05314-000 SP

CHAPEIRO C/ EXPERIÊNCIA
Comparecer na Rua João Rama-
lho,996 Perdizes. (Após ás 15:00H)

COMPANY
ACCOUNTANT
A fully qualified Accountant is re-
quired in the Sao Paulo branch of-
fice of a Multinational Company.
This ’hands-on’ position will be
responsible for all accounting and
finance activities for this branch
office, as well as monthly reporting
to an overseas head office. The
candidate must have good com-
puter skills including experience in
ERP systems. A min. of 5 years ex-
perience and CRC qualified is es-
sential. Please send CV in English
to BrazilFinance@sdi.com.au

COMPRADOR
C/experiência minima 5 anos no
ramo de construção civil. Enviar CV
para rh@zarif.com.br

CONFERENTE
Recebimento de mercadorias c/
exp. em supermercados. CV p/ Cx
Postal 66111 CEP 05314-000 SP

CONSULTOR DE
VENDAS
C/ exp. 2 anos em comércio vare-
jista, vendas externas de recargas
e telefonia móvel, abertura de no-
vos pontos e pós-venda. Veículo
próprio (carro ou moto), grau de
escolaridade mínima superior in-
completo. Salário (fixo + V.T. + V.R.
+ comissão). Enviar C.V. para: se-
lecao@muzelconsultoria.com.br

EMPREGOS C

CONSULTORES DE
VENDAS
Consórcio Nacional CAOA admite
Consultores Comercias c/exp. em
vendas. Exig.: celular, 2º grau
compl., benefícios: VR. VT, CLT,
convênio farmácia, assist. médica
e odontológica e seguro de vida.
Ganhos ac ima de R$2.500
☎ (11)3699-8002 c/ Edmilson. Av.
dos Autonomistas, 1737 Osasco

COORDENADOR
C/exp. comprovada em disk en-
trega de medicamentos p/trab. em
P.Grande. C.V. p/ R. Potiguares, 579
Praia Grande Cep: 11703-230

COORDENADOR DE
VENDAS
C/ exp. 2 anos em coordenação de
equipe, prospecção de mercado e
clientes e monitoramento de mer-
cado, grau de escolaridade mín.
sup. completo. Salário (fixo + V.T. +
V.R. + comissão). Enviar C.V. p/:
selecao@muzelconsultoria.com.br

CORRETORES (IMOB)
Com Creci. Para lançamento reg. V.
Mariana, Moema e Sumaré. Óti-
mas comiss.+ prémios.Início ime-
diato. Solai ☎ 3816-7614

CORRETORES (IMÓV.)
Com CRECI, p/ lançamento Mo-
rumbi e V.S. Francisco. Tratar

☎ (11)3064-0707
COZINHEIRA/BABÁ
Dormir, Ref./Exp (11)3442-9155

COZINHEIRA/CASEIRA
Até 45a, p/Guarujá, folga 4º fei-
ra, Seg à sex. (Serv.gerais) e Sáb.e
Dom (Cozinhar). Fina residência. Cx.
postal: 27040 CEP: 04007-990

D3

DEFICIENTE FISICO
Masc.Fem. II grau, Exp. escritório e
Informatica, Residir Prox. Bairro Li-
mão CV P/ CX POSTAL 20062
CEP:02720-970

DENTISTAS
Clínica de grande porte admite c/
experiência mínima de 2 anos em
C.Geral, Periodontia, Endodontia,
Prótese e Odontopediatria. Enviar
C.V. e-mail: dentistas@naoi.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 MECÂNICO
C/ exper. de 2 anos na área de mec
e AutoCad. Comp urg. à R. Sassa-
ki 499 Cidade Ademar SP hc

EMPREGOS D

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

DOMÉSTICA
Morar, todo serviço ☎ 9997-2418

DOMÉSTICA PARA DORMIR
todo serviço, c/ refer. comprov..
☎ (11)9666-6128/ 3758-4451

E3

ENC. DE ACAB (MASC)
E xp . m ín . 2a , conhec . em
TS:16949, contr. de qual. final do
prod., trab. em equipe, liderança. CV
p/ Rua do Oratório, 248 - Mooca
- São Paulo/SP. Cep. 03116-000.

ENC. P/ PERECÍVEIS
C/ exp. supermercado. CV p/ Cx
Postal 66111 CEP 05314-000 SP

ENCARREGADO
PRODUÇÃO
Exp. 3 anos, prod. seriada em ind.
auto peças/metalúrgica. Enviar C.V
p/ rh.sel@jedal.com.br

ENCARREGADO SETOR
FINANCEIRO
Mín. 5 anos exper. na área financ.
de varejo de roupas, conhec. in-
formática incluindo Quadrant e
conta exata, conhecs. contábeis.
Enviar C.V. pretensão salarial p/
lenzi@sconsult.com.br

ADVOGADO
Exp.min. 5 a., áreas cívil, coml. trab., cons., Ad-
min. e trib., trabalho escritório de médio porte, CV
c/pret. sal.A/C deste Jornal sob a sigla LCA/ 704

CORRETORES(AS) IMÓVEIS
P/ Lança., e loteamen., Capital e gde. SP. Veícu-
lo próp., c/ creci ou estag., Lexus Consult., Imob.,
Av. Nove de Julho, 4443 - Tel: 3055-7000.

VENDEDORES(AS)
Green VW admite com experiência para traba-
lhar zona sul. C. Vitae rh@autogreen.com.br ou Av.
Giovanni Gronchi, 4.313

EMPREGOS E

ENG. DE SUPORTE
- TAC CISCO - RJ
Estamos selecionando profissio-
nais com sólidos conhecimentos
em equipamentos CISCO. Requisi-
tos: eng. elétrica plena, inglês e
japonês fluentes. Disponibilidade
p/ viagens ao Japão. Enviar C.V p/
selecao@vdi.com.br

ENG° ELETRO -
ELETRÔNICO
C/ experiência em fontes chavea-
das e conhecimento nos Softwa-
res Tango, Autocad versão 2000, -
P.Cad versão 2002, c/ experiência
mínima de 3 anos. Enviar CV para
o e-mail: rh@nodaji.com.br

ENGº OU TECNÓLOGO
Profis.c/exp. min.04 anos em le-
vantamento,orçamento e planej.
de obras públicas,de instalações
elétricas e hidráulicas predial,co-
nhec.em informática.Enviar CV p/
curriculozonasul@uol.com.br

ENGºPLANEJAMENTO
OU TECNÓLOGO
Profis.c/exp. min.02anos em le-
vantamento,orçamento e planej.
de obras públicas,conhec.em offi-
ce, MS Project e Autocad.Enviar CV
p/ curriculozonasul@uol.com.br

ENGENHEIRO /
TÉCNICO
Experiência em projetos eletrôni-
cos, Fonte Chaveada / Reator.
Curriculum / Entrevista para e-
mail: jebi@uol.com.br

EMPREGOS E

ENGENHEIRO CIVIL
Empresa de Estrutura tubular con-
trata profiss acima c/ exper. em
cálculo e proj. de estruturas metá-
licas. C.V: R: Dr. Franco da Rocha
nº137 1º andar cep:05015-040
SP A/C Beatriz

ENGENHEIRO DE
OBRAS
Empresa de 40 anos no ramo de
Painéis Elétricos precisa c/ experi-
ência comprovada. Enviar Curricu-
lum p/ ma-engenharia@ig.com.br

Please e-mail resume in English (specifying your salary requirements and a phone number where you can reached at) to:
resume.ssz@mscbr.com.br indicating reference # in the subject line. Only potential Candidates will be contacted for an
initial screening over the phone. Screening phone call and possible follow up interview in person will be conducted in English.

Interlink Transport Technologies, a fully owned subsidiary of Mediterranean Shipping Company (the second largest
container ships operator in the world), is conducting a recruiting search for Mediterranean Shipping Company do
Brazil, for candidates to be based in its Santos, Brazil office after a training period to be conducted at Interlink
headquarters location in Warren, NJ, United States of America. The open positions are the following:
• REF. # 07/B01 - MSCLink Help Desk Manager - Brazil Operations

The position involves leading the Help Desk Team that provides first level Help Desk on MSC proprietary
business application (called MSCLink) to the employees of Mediterranean Shipping Company do Brazil.

Specific job assignments will include monitoring the production system software as well as the responsibility
for implementation of system software upgrades.

Writing or translating system procedures for production support as well as system documentation will be
required.

Write up error or modification reports, validate application logic and maintain testing protocols.
Proficiency of Crystal reports and SQL Stored procedures are required. Pluses would include knowledge of

maritime shipping industry.
The candidate will be required before starting his job in the Santos office to spend for training up to 6 months

at Interlink HQ office in Warren, NJ, United States of America.

• REF. # 07/W01 - Interlink South America Regional Help Desk Manager 
The position involves providing second level Help Desk Support on MSC proprietary application (called

MSCLink) to the Help Desk Managers located at the various South American Agency locations of Mediterranean
Shipping Company.

Specific job assignments will include monitoring the production systems of the supervised Agencies
including OS, SQL Server, networking and that all the implementation guidelines for implementing Interlink
products are followed in the monitored installations.

Training and writing or translating system procedures for production support as well as
system documentation will be required.

Monitoring of the submitted error or modification reports created by the supported Agencies insuring
appropriate 2nd level responses/solutions.

Early validation of beta code from application logic and usability point of view.
Extensive proficiency of Crystal reports and SQL Stored procedures are required.

Knowledge in monitoring and maintaining Windows server systems and network infrastructure
devices required. Pluses would include Microsoft or A+ Certifications, knowledge of maritime
shipping industry and knowledge of Spanish language.

The candidate will be required before starting his job in the Santos office to spend for training up to 1 year at
Interlink HQ office in Warren, NJ, United States of America.
All candidates MUST have the following basic requisites:

•  a university degree,
•  excellent or above average fluency in written and spoken English
•  excellent interpersonal skills

EMPREGOS E

ENGENHEIRO TÊXTIL
Empresa de grande porte contrata
para início imediato profissional
com formação em Engenharia
Têxtil. Obrigatório inglês fluente.
Desejável experiência nas áreas de
Assistência Técnica, Desenvolvi-
mento de Produto e PCP. Oferece-
mos pacote de benefícios compa-
tíveis com a função. Enviar C.V. a/c
deste jornal sob a sigla ET/757.

ESTAGIÁRIO (A)
ADVOCACIA
Cursando 4º ou 5º c/ carteirinha
OAB. Salário R$1.000. Tratar c/
Clélia☎ (11)31687186.

EMPREGOS E

ESTAGIÁRIOS(AS)
MARKETING
Empresa do segmento de Internet
contrata Estagiários(as) p/ área de
atendimento e Suporte à usuá-
rios. Buscamos profissionais ver-
sáteis, organizados, dinâmicos e
comprometidos com os valores e
desafios da Empresa. Necessário
possuir grande familiaridade c/
Internet e c/ grande capacidade de
Comunicação Interpessoal, Cur-
sando entre 2º e 3º ano na área
de humanas e sociais. Vaga p/
período Integral. Indispensável In-
glês avançado e conhec. em Word,
Excel. e PowerPoint. Enviar C.V p/
rh@orolix.com.br

F3

FARMACÊUTICO (A)
Com de exper. de 2 anos em far-
macia de manipulação. Enviar CV
p/ R: Tapinas, 22, 5ºandar Itaim
Bibi 04531-050 SP

FARMACÊUTICO (A)
R$2mil Formado c/ CRF p/ reg.
Interlagos, residir Zona Sul - SP.
(11)5523-8824 srta Edi

FERRAMENTEIRO
Exper. 5 anos em Corte, dobra e
repuxo, Leitura e Interpretação de
Desenho. Comparecer Rua Fran-
cisco Alves, 73 - Lapa - SP.

Para anunciar nos classificados do 
Estadão, ligue:

Demais localidades

0800-055-2001
São Paulo

(11) 3855-2001
www.estadao.com.br

Artigo

O
que encontramos
com certa freqüên-
cia no meio empre-
sarialéadesmotiva-
ção dos colaborado-

res causada por falta ou inade-
quação dos programas de reco-
nhecimento e avaliação de per-
formance dos funcionários.

E isto é válido para empre-
sas de micro a grande porte.

É neste cenário que entra a
meritocracia,ouseja,avaloriza-
ção dos melhores funcionários
e resultados. Meritocracia (do
latim mereo, merecer, obter) é
a forma de atuação baseada no
mérito em que as posições hie-
rárquicas são conquistadas
com base no merecimento e
competência.

Um dos fatores que garan-
tem o crescimento constante e
com lucro progressivo de uma
empresaéameritocracia,oque
significa que as pessoas real-
mente fazem a diferença no ne-
gócio e, portanto, valorizá-la e
mantê-lanaorganizaçãoéfator

fundamental. Para as empre-
sasqueenfrentamintensacom-
petitividade e pressão por lu-
cros, identificar e motivar seus
talentos torna-se fundamental.

A meritocracia é uma reali-
dadenasmaioresebem-sucedi-
das multinacionais, e este tipo
de gestão chega ao Brasil para
enfraquecer e desfazer a políti-
ca do Q.I. (quem indiciou).

ERA DIGITAL
Outra questão importante é
considerar que na era digital fi-
ca ainda mais complicado ava-
liara qualidadedo desempenho
dos colaboradores.

O velho programa de avalia-
çãodedesempenhotemmostra-
doser ineficaz quandoexpandi-
mos suas métricas para o com-
plexo ambiente das empresas
resultante desta nova era digi-
tal.

Para evitar erros de análise e
avaliação, aconselhamos nos-
sosclientes, independentemen-
te do programa de qualidade
que esteja implantando, para
aplicar sempre em paralelo um
sistema de reconhecimento-re-
compensa, buscando estimular
a participação e o envolvimen-
to, além de reduzir a falta de
adaptação à nova realidade.

A sobrevivência de uma em-
presa nos próximos quatro
anos e a gestão de carreiras no
ambiente interno, estará muito
mais na mão de cada profissio-
nal, do que em programas e mé-
tricas.

Todas as carreiras precisam
ser moldadas para resultados -
do faxineiro terceirizado ao
principal CEO da empresa. É
importante que todos estejam
conscientesde qual éo compro-
misso da organização.

As áreas de Recursos Huma-
nos precisam gerenciar as car-
reiras de todos os profissionais
a partir da necessidade geren-
cial ou do plano de marketing
estipulado para aquele ano.

O departamento de Recur-
sosHumanosdevefuncionarco-
mo uma espécie de facilitador
para que os profissionais supe-
remasrotinaseselançammoti-
vados às novas conquistas e ao
seu sucesso pessoal.

Contribuir ainda para criar
situaçõesqueestimulemosfun-
cionários a produzir mais e me-
lhor. E neste ponto sabe-se que
as premiações em dinheiro são
asqueoferecemmelhoresresul-
tados. As carreiras que obtêm
sucesso dentro de uma empre-
sa são derivadas da capacidade

de atender esses clientes com
excelência.

MERITOCRACIA PRODUTIVA
A meritocracia produtiva é
uma técnica bastante interes-
sante quando aplicada sabia-
mente. Seu principal objetivo
consiste em “dar a cada um
aquilo que merece”.

Neste processo criamos uma
situação alternativa que visa a
estimular muito e cada vez
maisquemconsegueosresulta-
dos e simplesmente tratar nor-
malmente quem não os alcan-
çou.

A mente do ser humano sem-
pre reage positiva e instintiva-
menteàsrecompensas.Eacon-
sequênciaévirdeleumarespos-
taprodutivasempreestimulan-
te.

Lembre-se, um elogio relâm-
pago à frente dos companhei-
ros sempre funciona mais que a
bronca instintiva.

A mente Humana sempre
reagemuitopositivamenteare-
compensas e reconhecimento .

*Carlos Moraes, consultor de
empresas professor pós-gradua-
do emMarketing de Incentivos
nos EUA e diretor da Plus Incen-
tive & Marketing.

Valorizaçãoereconhecimentosãoachave
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