
ADVOGADO
Contencioso cível, USP/PUC/Makenzi para
trabalhar com afinco. Enviar CV c/ foto e
pretensão salarial A/c deste jornal sob sigla
’’INTELIGÊNCIA‘‘

CONSULTOR
EMP. AMERICANA

Ganhos de R$ 6.000 a R$ 8.000 por mês.
Vendedores e Empresários. Tratar Fone:
(11)3062-7779 c/ Srº Harry.

DESENH.PROJETISTA
Empresa localizada no ABC necessita do
profissional acima, c/ domínio de Autocad,
sólida exp. de projeto de máquinas. Enviar
C.V. e-mail: mas.rh@masipack.com.br

ENGº ELETROELETRÔN.
Empresa de médio porte, procura Enge-
nheiro Eletroeletrônico c/ exp. Técnico/Co-
mercial em automação e acionamentos AC/
AC - AC/DC. C.V c/ pret. sal. p/ empresa
cód. 5952 R. Georg Rexroth, 609 Jd. Padre
Anchieta - Diadema/SP Cep:09951-270

EXECUTIVO NEGÓCIOS
Profissional c/ exp. na área de importação
p/atuar no setor de vendas em SP, domínio
da área de Com.Exterior e Regime tributá-
rio na importação e FUNDAP. Buscamos
pessoas ativas e c/bom relac. interpessoal,
disponib. p/viagens, remun. fixa + variável.
Enviar CV p/ firstsa@firstsa.com.br

REPRESENTANTES
E correspondentes financeiros, p/ atuar
com produtos exclusivos por região, (% da
operação + estrutura de marketing). Enviar
C.V. para comercial@forcamais.com.br

REPRES. AUTÔNOMO
Distribuidores independentes entre 25 e 35
anos, exp. mín. 5 anos em vendas no vare-
jo/atacado p/ atuar no ramo Ótico. Impres-
cindível: Cart. de clientes formada por Óti-
cas/lojas acessórios/roupas, carro próprio,
facil. de comunicação, habilidade em nego-
ciação, capacidade de liderança. Mín. 2º
grau compl. P/ Gde S.P e RJ. Enviar C.V p/
oculosimportado@hotmail.com

Para assinar o Estadão ligue:

Grande São Paulo: 3858-9000
Demais localidades: 0800-14-9000

REPRES. COML RESINA
P/ SP e ABCDM, exp. mín. 3a. vendas de
resinas: PE PP PS ABS PC PA e PMMA,
empr. constituída/veíc. próp. Fixo + comiss.
CV p/ solange@dispardistribuidora.com.br

SUPERVISORES (AS)
EMPRESA AMERICANA

Ganhos de até R$ 1.500 à R$ 3.000 em
tempo parcial ou de R$ 9.000 à R$ 12.000
em tempo integral. Somente Profissionais:
Áreas de Saúde e Marketing e Empresári-
os. Fluência em inglês é uma vantagem.
Tratar com Sr. Flemming. Fone:
(0xx11)3063-1182

TRADER
Ind. gráfica gde porte, p/ negociação inter-
nacional c/ exp., fluência 2 línguas e curso
superior. E-mail:altopadraorh@terra.com.br
ou a/c deste jornal sob a sigla TRADER/05

Empresa de Tecnologia  do Segmento
de Transportes recruta:

Analista de
Atendimento Externo
Requisitos:
• Experiência mínima de 3 anos em 

atendimento a clientes;
• Superior completo ou em andamento;
• Conhecimento do pacote office;
• Carteira de habilitação;
• Disponibilidade para viagens 
• Preferência  para candidatos com

experiência no segmento de transportes.

Os interessados deverão enviar CV, com pretensão 
salarial, para o e-mail recrut2005@yahoo.com.br

EMPRESA MULTINACIONAL CONTRATA
PROFISSIONAIS PARA ATUAREM COMO:

❒ Coordenador de Projetos CP/ 717
❒ Coordenador de Engenharia 

Mecânica CEM/ 717
❒ Coordenador de Elétrica CE/ 717

Requisitos:

*Experiência mínima de 5 anos em Instalações de Pintura e  
Transportadores Automáticos; 

*Vivência em projetos voltados para a Indústria Automobilística; 
*Experiência em elaboração de cronogramas, orçamentos,

negociações com fornecedores e clientes; 
*Disponibilidade para viagens; 
* Inglês para escrita e leitura; *Desejável: Superior completo.
Enviar CV para e-mail: sergio.pimenta@carese.com.br 

ou para o jornal discriminando a sigla do cargo 
pretendido para a vaga desejável e pretensão salarial.

ADVOGADO (A)
C/ 3 anos de inscrição na OAB p/
área trabalhista, exp em audiencia
Env. CV p/ Rua Ernesto de Cas-
tro, 42 - Móoca. Cep:03042-010

ADVOGADO(A)
USP/PUC/Makenzi para Contenci-
oso Cível e Contencioso tributá-
rio. CV c/ foto e pret. sal. a/c
deste jornal sob sigla 943/ADV

ANALISTA CONTÁBIL
Requisitos; 3 anos de experiência
c/ CRC. C.V. p/ Interservice Con-
tabilidade ltda. Av. Eng. Caetano
Alvares, 3988 sala 5, Casa Verde
São Paulo - SP cep 02413-000

ANALISTA FINANC. PL
Superior em economia. Exp. avali-
ar produtos mercado financeiro.
lensmartan@lensmartan.com.br

ANALISTA PROGRAM.
Inglês, plataformas, Unix, Linux,
AIX e outros. Sal. de R$3.000 à
R$7.000. Enviar C.V p/
patigiusti1@bol.com.br

ANALISTA

PROGRAM.DELPHI
Conhecimentos em ADO, SQL
Server, Report, Builder, Info Po-
wer, experiência mínima de 1
ano, Sal. compatível.CV p/
cv@insurance-solutions.com.br

ANALISTA

PROGR. LÍDER
Exp. nas ferramentas: ASP, HT-
ML, VBScript, JavaScript, XML,
VB 6.0. Modelagem de compo-
nentes/ COM+, modelagem de
dados, amb. 3 camadas, SQL
Server, análise orientada objeto,
UML, ERWIN, RUP e metodolo-
gia, COBOL, enterprise architect,
.Net, conhecimentos na área fi-
nanceira. Enviar C.V para o e-
mail: rh@kasolution.com.br

ANALISTA

PROGR. PLENO
Exp. nas ferramentas: ASP, HT-
ML, VBScript, JavaScript, XML,
VB 6.0, IIS, Modelagem de com-
ponentes/ COM+, modelagem de
dados, SQL Server, UML, COBOL,
conhecimento na área financeira.
Enviar CV no e-mail:
rh@kasolution.com.br

ANALISTA

PROGR. SENIOR
Exp. nas ferramentas: ASP, HT-
ML, VBScript, JavaScript, XML,
VB 6.0. Mod. de componentes/
COM+, mod. de dados, amb. 3
camadas, SQL Server, Análise
Orientada Objeto, UML, ERWIN,
COBOL, enterprise architect,
.Net, conhecimentos na área fi-
nanceira. Enviar C.V para o e-
mail: rh@kasolution.com.br

ANTENISTA
C/ experiência mínima 1 ano. Sa-
lário a combinar. Tratar c/ Cida.
F:3721-3498/ 3721-2020.

APLICADOR(A) DE

ADESIVO EM VEÍCULO
Com prática. Comparecer á R.
Jussara, 114 Bosque da Saude
F:5071-1025 hc

APLICADOR ADESIVOS
Free-lance, c/ urgencia, muita
exp. 9954-5887/ 3814-5946

AQUARAFILISTAS
Precisa-se com disponibilidade
para viagens, experiência com-
provada. Salário inicial R$1.000.
Contato F:(27)3235-8633
www.mundoaquatico.org.br

ASSIST. BACK OFFICE
Empresa de Gde Porte. Diversos
benefs, 6:00hs diárias, necessário
exper. de 6 meses em Atend/
área ADM, c/nível sup. compl ou
cursando, conhec. Pacote Office.
Comp. R. Antônio Carlos, 328
Próximo Metrô Consolação
selecao@idiosconsult.com.br

ASSIST. CONDOMÍNIO
C/exp. em adm. condomínio. En-
viar Curriculum p/ Adaplan - Av.
São Luis 50, 13ºa cj 131 e-mail
paulobom@adaplan.com.br

ASSIST. CONTÁBIL
Contador/tec.contab., + 5 anos
em classif./concil, c/exp. sistema
Prosolft. Z.Sul SP. C.V. c/pret.sa-
larial. p/ cv@n2k.com.br

ASSIST. DEP. PESSOAL
Exp. mín. 3 anos, preferência c/
curso técnico Seg. do Trabalho
concluído ou em curso. Curricu-
lum c/ pret. salarial p/ Rua José
Carlos de Rezende, 585 - Piritu-
ba - S.Paulo - CEP:05171-050

ASSIST. DP (F)
C/ exp. Dpto pessoal, word e
exel, Comp. Rua Monteiro de Me-
lo nº 433 Lapa Falar Adriana

ASSISTENTE ADM
Resida na região de Diadema. Be-
neficios, registro carteira, VT. En-
viar CV para caixa postal 243 CEP
09901-970, Diadema, SP

ASSISTENTE CONTÁBIL
Empresa localizada Zona Rural -
Miranda - MS, admite c/exp. mín.
3 anos, c/noções básicas em aná-
lise de custo. Masc., solteiro, 25/
35 anos, dinâmico, boa apresen-
tação, organizado e c/fluência
verbal. Salário R$1.200. Enviar
C.V. p/ pessoaladm@pop.com.br

ASSISTENTE

LOGÍSTICA/FINANC.
C/ experiência em controle de es-
toque, faturamento e contas a re-
ceber, bons conhecimentos fiscais
e contábeis, cursando superior
em ADM., Econômia ou Ciências
Contábeis. Enviar Curriculum p/
faleconosco@picomponentes.
com.br

ASSISTENTES

2 VAGAS
1 D. Pessoal e 1 contábil, ambas
c/ 2 anos de exp. em escritório
de contabilidade e residência pró-
ximo ao ABC. Enviar Cv p/ e-mail:
vagas13@uol.com.br

AUX. ACABAMENTO
P/ copiadora, c/exp., masculino,
casado. Tr. Fone:5581-0445

AUX. ADMINISTRATIVO
Fem., 2º grau compl., c/ exp. em
rotinas administrativas. Dinâmica,
comunicativa e organizada, p/ Re-
gião Vl. Sonia. Enviar C.V p/
recrutamentose@hotmail.com

AUX. ADM. VENDAS
Exp. 3 anos em carteira nas roti-
nas do depto. morador no ABCD,
conhec. de informática e sistema
Sapiens. Env. CV p/ email.
robertosz@uol.com.br

AUX. COBRANÇA
C/ conhec. na área de cobrança.
Comparecer c/ C.V. na Rua Jorge
Chammas 320 Vila Mariana

AUX. DE ESCRITÓRIO
Fem. c/ experiência na área con-
tábil. Enviar C. Vitae a/c Edna p/
Av. Cardeal Santiago Luiz Copello,
260 cep 05308-000 Vl.R Barros

AUXILIAR

CONTÁBIL
Com experiência. Curriculum para
previactcurriculo@terra.com.br

AUXILIAR

ENFERMAGEM
P/ cuidar de senhora idosa, 1 fol-
ga por semana, dormir empre-
go,inicio imediato, CV R.Peropa-
va,216 cep.04289-000 S.Paulo

BORRACHEIRO PARA

CAMINHÃO C/EXPER
Trabalhar em Boituva. (15)3363-
3857 9778-7012 Cláudio

CADISTA
P/ eletrica/civil. F:5589-4332

CONTADOR
Empresa necessita. C/ experiên-
cia em obra de Engenharia, os in-
teressados devem Enviar C.V. à
R: Baronesa de Bela Vista 735,
1º andar, Aeroporto São Paulo-
SP cep 04612-002 A/C Mauricio

CONTADOR
Empresa de médio porte contrata
c/ exp. no setor editorial. Enviar
Curriculum c/ pret.salarial p/
Cx.Postal 32714-0 cep 04208-970

CONTATO PUBLICIT.
Vendas de anúncios, revista Guia
Sul. Aj. custo + comissões +
prêmios. Entrevista 5505-4647 hc

CORRETORES(AS)
c/ s/ exper. Pagamos o curso do
Creci. Comissão 60% livres. Entre-
vistas c/ Sr. Lopes F:3333-7413

CORRETORES IMÓVEIS
Admitimos p/ lançamentos, até
40anos. CV e-mail imobiliaria@
construtoraditolvo.com.br

COSTUREIRA
fábrica no Ipiranga, admite c/
prática em máquina industrial re-
ta. Tratar F: 5061-1888

COZINHEIROS
Aux. de cozinha (pratos quente)
+ 1 aux. cozinha (saladas), c/ ex-
periência. Tr. F:(15)3282-2796

DENTISTA
Arrendo Consultório, Centro Dia-
dema F:4044-4891/ 9653-2507

DENTISTA
Clin. geral espec., Endo, Perio,
Pediatra, Plantonistas. C.V. p/
lauro@healthquality.com.br

DENTISTA
Fem., admite-se c/experiência, p/
Clínica na V. Maria F: 6981.1313
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The International Finance Corporation (IFC), World Bank Group, supports
economic growth by promoting private sector investment in its developing
member countries through long-term financing and advisory services. IFC
finances projects which are commercially viable and environmentally and
socially sound while contributing to sustainable development. IFC’s
Environment and Social Development Department (CES) ensures that
project design meets World Bank Group requirements. Through its
environmental and social assessment (EA), IFC offers a wide range of
expertise to help clients to identify and solve complex problems, and to find
value-added opportunities in their business operations. CES is seeking to
recruit a qualified Social Development Specialist to work with the
Department’s Senior Specialist in Sao Paulo to support IFC’s activities in
Latin America and the Caribbean.

Responsibilities:
• Conduct EAs of new investments, and supervise portfolio projects 
• Provide expert advice and assistance to private sector clients to achieve

positive sustainable development outcomes
• Contribute to the design and delivery of learning programs on

sustainability and social risk management for project sponsors as well as
for IFC staff

• Develop a network of regional consultants to assist IFC with EAs and
other environmental and social initiatives

• Assist IFC investment staff with business development and make sure
that social issues are addressed early in the process

• Facilitate communication between various stakeholders and promote
public consultation and disclosure  

Responsibilities:
• Post-graduate degree in social sciences ideally combined with an

environment related discipline
• 5 - 10 years of work experience in social and/or environmental

management in the region, preferably in the private sector, including
impact assessments and community development  

• Excellent understanding of social and community issues in a project and 
regional context

• Good knowledge of relevant sectors in the region
• Some experience in delivering training of advantage
• Excellent communication and presentation skills in Spanish and,

preferably, also in Portuguese, good written and spoken English 

The position is based in Sao Paulo and requires international traveling. IFC
offers a highly challenging work environment and internationally
competitive conditions. To apply, please visit www.ifc.org and browse for
Careers and Current Opportunities, and click on the position Social
Development Specialist. Deadline is December 16, 2004. No calls, paper
mail or faxed applications please.

All applications will be treated in the strictest confidence. Only applicants
selected for interviews will be contacted.

DENTISTAS
p/ trabalhar de 2ªF á Sab. no
centro de Sto André c/ experiên-
cia em Endodontia e protése.
F:(11)4427-4524/6979-3270

ELETRICISTA
Empresa no ramo plástico está
admitindo Eletricista c/ experiên-
cia em máquinas injetoras, recém
formado pelo Senai. Os Interes-
sados deverão enviar C.V. p/ R.
João Alfredo, 235 - Santo Amaro
Cep:04747-000 A/c Eliana.

ENCARREGADO

INJEÇÃO PLÁSTICA
Empresa no ramo plástico está
admitindo Encarregado c/ exp.
mín. de 5 anos em chão de fábri-
ca. Os Interessados deverão envi-
ar C.V. p/ R. João Alfredo, 235 -
Santo Amaro Cep:04747-000
A/c. Eliana.

ENCARREGADO P/

PINTURA
Exp. em pintura PU p/peças plás-
ticas. Compar. em hc, R:Gal. Ber-
toldo Klinger 161 Pauliceia SBC

ENC. DEPTO FISCAL
Téc.contab.(fem), c/exp.10a, le-
gis. e rotinas fisco/cont., pref.
exp. c/sist.Prosoft, Z.Sul SP. C.V.
c/pret.sal. p/ cv@n2k.com.br

ENGº DE ALIMENTOS

OU NUTRICIONISTA
Ind. de Bolos necessita c/ experi-
ência mínima 2 anos. C.V. R: Ita-
pegica, 295 - Vila Augusta - Gua-
rulhos-SP - Cep: 07040-160

ENGENHEIRA

CIVIL
Com exp. mín. de 3 anos de Pro-
jeto X Obra para planejamento/
cronograma. Domínio de Autocad
e MS Project. Enviar CV c/ pret.
salarial para Rua Bresser, 1.184
- CEP 03053-000 ou site
www.fukuoka-arquitetuta.com.br

ENGENHEIRO

CIVIL
Com experiência em campo, co-
nhecimento em canteiro de obra
e Autocad. Enviar C.V. para
marcia@worldsports.com.br

ENGENHEIRO DE

INSTRUMENTAÇÃO
Com experiência mínima de 5
anos em petroquímica. Enviar CV
somente pelo correio com preten-
sões p/ Rua Br. do Triunfo, 550
cj 12 S.Paulo/SP Cep: 04602-
002 Sob a Sigla P1115-Q

ENGENHEIRO
Exclusivamente com experiência
em obras de Shopping Center.
Enviar CV para E-mail:
info@mauricioqueiroz.com.br

ENGENHEIROS
Indústria Bras. de Artigos Refra-
tários - Ibar Ltda., procura Enge-
nheiros Metalúrgicos ou de Mate-
riais p/o seu quadro de Pessoal
de Assistência Técnica. Enviar
Curriculum p/ e-mail:
mauricior@ibar.com.br ou Av.
Ibar, 02 Poá/SP 08559-470

ENGLISH TEACHERS
School seeks fluent and outgoing
ones to work full-time in the Sou-
th zone. Resumeé to
wizardpirajussara@terra.com.br

ESTAGIÁRIA DE

ENGENHARIA CIVIL
Feminino, cursando 3º ano, com
experiência. Desejável conheci-
mento em Auto-Cad, Pacote Offi-
ce e Internet. Enviar C.V. para
www.fukuoka-arquitetura.com.br
ou Rua Bresser, 1184, Brás,
cep.: 03053-000, São Paulo/ SP.

ESTAGIÁRIO(A)

CONSULTOR(A)
Cursos, Publ., Propag., Adm, Co-
mun.Social, Rel.Públicas.
vaga@idealestagios.com.br

EMPREGOS
Mulheres buscam unir lucro ao prazer

Há bons motivos para come-
morar e boas razões para refle-
tir diante de números divulga-
dos neste final de ano. Cerca
de 6,5 milhões de mulheres es-
tão à frente de seus próprios
negócios no Brasil, de acordo
com pesquisa divulgada pelo
Global Entrepreneurship Mo-
nitor (GEM), em parceria com
o Sebrae. A presença da mu-
lher no mundo dos negócios
aumenta nas pequenas e gran-
des empresas e nos mais diver-
sos ramos de atividades, do
cooperativismo, onde ainda há
muito a conquistar, ao setor de
franquias.

Dado curioso da pesquisa:
enquanto os homens abrem
seu próprio negócio pensando
na rentabilidade, as mulheres
buscam unir lucro com o pra-
zer de fazer o que gostam. O
resultado traduz, além do espí-
rito empreendedor, o espírito
de independência da mulher.
A maioria quer ter sua renda e
estar à frente das decisões,
mesmo que, às vezes, tenha de
cumprir dupla jornada, no co-
mando de seu negócio e na ad-
ministração da casa.

Ainda de acordo com a mes-
ma pesquisa, a participação fe-

minina no comando de em-
preendimentos saltou de 29%
em 2000 para 46% em 2003.
Os dados de 2004 ainda não es-
tão fechados. Motivo de refle-
xão é o fato de 42% das mulhe-
res consultadas terem optado
por negócios próprios por fal-
ta de postos de trabalho. Em
outras palavras, foram à luta e
não ficaram esperando a tão
sonhada expansão da econo-

mia e a geração de mais empre-
gos. Com o crescimento do
PIB em 2004 – 5,3% no acu-
mulado dos nove primeiros
meses do ano –, abre-se ainda
mais espaço para os empreen-
dedores.

Um exemplo de onde as mu-
lheres ainda têm um longo ca-
minho a percorrer e amplas
oportunidades de mostrar sua
força é o cooperativismo. De

acordo com levantamento da
Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), a participa-
ção de dirigentes mulheres es-
tá limitada a 12%, contra 87%
de dirigentes homens (1% das
cooperativas não entraram no
levantamento). Em relação ao
quadro de cooperados, a parti-
cipação feminina é de 25% e a
masculina, de 75%. Já no qua-
dro de empregados de coopera-

tivas, 40% são mulheres e
60%, homens.

O cooperativismo tam-
bém está, cada vez mais, se
transformando em alternati-
va aos ainda altos índices
de desemprego e perda de
renda. Com a expansão do
PIB, a taxa de desemprego
caiu de 12,9% em outubro
do ano passado para 10,5%
em outubro deste ano, mas
ainda constitui um dos mais
graves desafios do governo
Lula. Outro problema grave
é a queda de renda do brasi-
leiro, de acordo com levan-
tamento feito pelo secretá-
rio do Trabalho da Prefeitu-
ra de São Paulo, Márcio Po-
chmann, com base em nú-
meros do IBGE referentes a
2003. Ele constatou que
29,3 milhões de trabalhado-
res fazem horas extras, 6 mi-
lhões de aposentados conti-
nuam na ativa e 3,8 milhões
de pessoas têm mais de um
emprego. Na cooperativa,
vale enfatizar, a renda é
maior porque os encargos
são menores.

A nós, mulheres, cabe lu-
tar para conquistar cada vez
mais espaços, mesmo que,
ao lado de nossos negócios,
de nosso trabalho, tenha-
mos que dar conta de nos-
sas responsabilidades com
a família, com os filhos.
Mas essa é outra história. ●

*Marta Reis é presidente
da central de cooperativas

Corporis Brasil

EXPORTAÇÃO- MariaColina, umadas fundadorasda Coosturart (RJ), cooperativade costureirasque vendeparaos EUA

OPINIÃO

Marta Reis *

Attps recruta
92 profissionais
para Rio e
Campinas
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The International Finance Corporation (IFC), World Bank Group, supports
economic growth by promoting private sector investment in its developing
member countries through long-term financing and advisory services. IFC
finances projects which are commercially viable and environmentally and
socially sound while contributing to sustainable development. IFC’s
Environment and Social Development Department (CES) ensures that
project design meets World Bank Group requirements. Through its
environmental and social assessment (EA), IFC offers a wide range of
expertise to help clients to identify and solve complex problems, and to find
value-added opportunities in their business operations. CES is seeking to
recruit a qualified Social Development Specialist to work with the
Department’s Senior Specialist in Sao Paulo to support IFC’s activities in
Latin America and the Caribbean.

Responsibilities:
• Conduct EAs of new investments, and supervise portfolio projects 
• Provide expert advice and assistance to private sector clients to achieve

positive sustainable development outcomes
• Contribute to the design and delivery of learning programs on

sustainability and social risk management for project sponsors as well as
for IFC staff

• Develop a network of regional consultants to assist IFC with EAs and
other environmental and social initiatives

• Assist IFC investment staff with business development and make sure
that social issues are addressed early in the process

• Facilitate communication between various stakeholders and promote
public consultation and disclosure  

Responsibilities:
• Post-graduate degree in social sciences ideally combined with an

environment related discipline
• 5 - 10 years of work experience in social and/or environmental

management in the region, preferably in the private sector, including
impact assessments and community development  

• Excellent understanding of social and community issues in a project and 
regional context

• Good knowledge of relevant sectors in the region
• Some experience in delivering training of advantage
• Excellent communication and presentation skills in Spanish and,

preferably, also in Portuguese, good written and spoken English 

The position is based in Sao Paulo and requires international traveling. IFC
offers a highly challenging work environment and internationally
competitive conditions. To apply, please visit www.ifc.org and browse for
Careers and Current Opportunities, and click on the position Social
Development Specialist. Deadline is December 16, 2004. No calls, paper
mail or faxed applications please.

All applications will be treated in the strictest confidence. Only applicants
selected for interviews will be contacted.

Para anunciar
(11) 3855-2001

WILTON JUNIOR/AGENCIA ESTADO/AE

OPORTUNIDADES

A Attps Informática, empresa
de tecnologia com sede em Belo
Horizonte e escritórios em São
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,
Vitória e Porto Alegre, está re-
crutando 92 profissionais para
trabalho em Campinas e Rio de
Janeiro. Há oportunidades de tra-
balho para analistas de progra-
mação, de sistemas além de auxi-
liares administrativos. A empre-
sa não exige formação universi-
tária específica, desde que o can-
didato tenha conhecimento de
tecnologia e informática. As es-
pecificações das vagas estão no
site www.attps.com.br, em Ban-
co de Talentos. Os salários va-
riam entre R$ 2.500 e R$ 4.200.

“Os serviços de outsorcing
correspondem a cerca de 40%
do faturamento da empresa e a
tendência é de que cresçam en-
tre 15% e 20% ainda em 2004”,
analisa Élcio Mansur, diretor de
Produtos Financeiros e Serviços
em TI da attps, para explicar o ti-
po de trabalho que o candidato
terá pela frente. Segundo ele, fle-
xibilidade, agilidade e redução
de custo são algumas vantagens
da terceirização de serviços.

A attps Informática é uma em-
presa nacional especializada em
projeto e desenvolvimento de
sistemas, fábrica de software e
outsourcing, que desenvolve, im-
plementa e presta suporte técni-
co a empresas de todo o País.
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