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ANALISTA DE CUSTOS SR
Atuar em projetos de reestrutura-
ção da área de custos. lensmar-
tan@lensmartan.com.br

ARQUITETA
àrea Coml/montagem de stands/
condução própria. C.V p/ R. Es-
partaco, 114 cep : 05045-000

ARQUIVISTA
CV c/ foto p/ R. Lopes Neto 350
Itaim Bibi SP CEP:04533-030

ASS DEPTO PESSOAL
Necessitamos de elementos c/
prática mínima de 5 anos, no se-
tor de depto pessoal e contabili-
dade. Dar-se preferência que te-
nha trabalhado c/ sistema Prosoft
e residente em Guarulhos e adja-
cencias. Enviar C.V p/ rh@tupa-
cont.com.br

ASSIST. COMERCIO EXTER.
25 a 35a. C.V. p/ livrexp@terra.
com.br

ASSISTENTE DE VENDAS
c/ exp em ferramentas de corte,
(insertos, machos, brocas), prefe-
rencia residir na zona norte CV p/
a_ferramentas@hotmail.com

ATENDENTE
Com experiência em audio e vi-
deo, p/ Moema. CV para Al. dos
Jurupis, 1579 cep:04088-005 SP

ATENDENTES
Moças p/ Cafeteria Chic, franquia
Chilena em expansão, res. (Px. Ta-
tuapé) excel. apresentação. Comp.
R: Coelho Lisboa, 220 Tatuapé

AUDITOR EXTERNO
(Contábil) 5anos exp p/ Empresa
de Auditoria/Consult Externa, ini-
cio imediato. CV p/ francis.
units@uac.com.br

AUX D. PESSOAL
C/exp. em toda rotina contábil. CV.
R. Barrânia, 562 CEP 04348-140

AUX. DE ESCRITÓRIO
C/ exper. min. de 1 ano na área de
compras, ambos os sexos, min. 2º
grau completo. Enviar CV p/ e-
mail digefinanceiro@terra.com.br

AUX. DE VENDAS
C/ exp. 1 ano em empresa de ar-
tefatos de borracha, ambos os se-
xos, min. 2º grau compl. CV p/ e-
mail digefinanceiro@terra.com.br

AUX. DEPTO PESSOAL
C/ exp. mín. de 3 anos. Interessa-
dos enviar CV Cxa Postal 10521
CEP 03050-971 SP

AUX. ESCRITÓRIO
Residir Z.Norte. Exp. anterior em
escrit. contábil, maior de 18anos,
p/ serviços interno e externo,
2ºgrau. Prefer. masculino. Sal. R$
450,00. Enviar C.V. para R. Cabo
Oscar Rossini, 642 - Prq. Novo
Mundo - SP CEP:02186-030

AUXILIAR CONTAS A PAGAR
C/ exper anterior, conhecim. Infor-
mática, resida Z. Norte. Enviar C.V
a/c deste jornal sob sigla AUX784

AUXILIAR DE PESSOAL
c/exp. de 5 anos em construção
civil, residir na zona sul. Enviar. C.V
p/e-mail: arfrcmf@bol.com.br

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
Marcar entrevista

☎ (11)3316-1154
AUXILIAR DE VENDAS
Feminino, c/ experiência residir Z.
Sul só sera avaliado CV c/ foto. P/R
Ribeiro do Vale 113 Brooklin CEP:
04568-000 SP
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AUXILIAR P/ CARTÓRIO
Exige-se experiência anterior em
cartórios. Comparecer c/ C.V. Av.
Brig. Luis Antonio, 1702, B.Vista
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BALCONISTA
C/ 2º grau completo, conheci-
mentos básicos de Informática, que
resida nas proximidades. Compa-
recer R. Dr. Barcelar, 1183. Tr. El-
vio nesta 2º feira (07/03) a partir
das 9:00h.

BORDADEIRA
Precisa-se com prática em borda-
do à mão e pedrarias p/ período
integral, e c/ referências. Compa-
recer à Rua AFonso Celso, 457, Vila
Mariana, a partir das 9h. Entrevis-
tas com dona Inês.
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CADISTA/
DESENHISTA/3D
Com nível técnico. Interessados
enviar C.V. p/ R: Cravinhos, 58, cep
01408-020 A/C Monica

CAIXA
Experiência 1A. Enviar C.V p/ AV:
Celso Garcia, 698 - Brás

CALDEIREIROS PLENOS (2)
Exp. 10 anos, ajustar entrevista/
Enviar C.V ☎ 3611-6200 J. Carlos.

CHEFE DE ENFERMAGEM
Profissional p/ trabalhar em hos-
pital na região de Santo Amaro. CV
p/ E-MAIL mwneto@ig.com.br

CLASSIFIC. CONTÁBIL
Preferência Fem., c/ exp., faixa
salarial R$700. Enviar C.V. p/ Cai-
xa Postal 65003 Cep:01318-970

CONTADOR
Que possua CRC. Ótimo salário.
Entrar em contato

☎ (11)3316-1154
CONTATO PUBLICITÁRIO
Para venda de anúncios em revis-
tas, carro próprio, remuneração fi-
xa + comissão. Enviar C.V p/ con-
tato@inda.org.br

COORD SUPPLY CHAIN
Exp. áreas de suprimentos, PCP,
Imp/Exp. Inglês fluente.rhexecuti-
vo@lensmartan.com.br

COORD.DE PRODUÇÃO
Exp.3 anos no segmento de auto-
peças, domínio em leitura e inter-
pretação de desenho mecânico,
conhec. em usinagem e PCP. Com
Elaine. ☎ (11)6721-7477

COORDEN. DE PROJETOS
Sup. engº elétrica, tendo atuado 2
anos como gestor de equipes. in-
fo@lensmartan.com.br

COORDENADOR DE OBRAS
Rigger c/exp. de 5 anos p/ atuar
em obras eletromecânica em todo
o território Nacional. Enviar. C.V p/
e-mail: arfrcmf@bol.com.br

COORDENADOR DE
PRODUTO RE
Cia Multinacional de Seguros con-
trata profissionais c/ experiência
5anos em subscrição, conhec. e
desenhos dos ramos: empresarial
riscos nomeados, residência e
condomínio. Enviar CV para: rh.se-
guros@arcstar.com.br

CORRETOR LOCAÇÃO
Para atuar na Zona Norte. Com
carro. ☎ 6632-4000

CORRETORAS
Empresa em expansão admite
corretoras para trabalhar no Mo-
rumbi ☎ (11) 3721-4166 hc

CORTADORES DE CANA
A empresa FM Agrícola admite tra-
balhadores rurais p/serviço no corte
de cana-de-açúcar em Monte
Aprazível - SP. ☎ (17)3275-3505

COSTUREIRA
P/ Loja de aluguel de Roupas.
Comp. Pça Eduardo Rabelo, 15A -
Vl. Maria Altura do Nº 793 da Av.
Cerejeiras☎ (11)6631-8001
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COZINHEIRA
FORNO FOGÃO
Habilidosa, para pousada em
Campos do Jo r dão . Tr a t a r
☎ (19)9166-3186

CRIANÇAS, MOÇAS &
Rapazes de 02/35a c/ou s/exper
grav progr TV. Cache R$100, diária
f 5083-1110/5575-2433 Marcia
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DECORADOR(A)PROJETISTA
FLORENSE admite profissionais
com comprovada experiencia téc-
nica comercial para atuação de
captação de clientes externos e
atendimento a clientes internos,
com participação sobre resulta-
dos. Apresentar-se com curriculum
e projetos em micro à Av. Repúbli-
ca do Libano, 2.153, Ibirapuera. SP.

DIR. ARTE JR.
Agência public. conhec .Corel e
Photoshop, experiência imóveis e
propaganda e-mail com pret.sal.
cvsrh@terra.com.br

DIRETOR
ADMINISTRATIVO
Empresa do setor de agro negó-
cios loc. no Sul de MG, contrata.
Requisitos mínimos curso superior
em ADM, exp. na ADM de arma-
zéns, RH e informática. Exp. míni-
ma no setor: 10 anos. Enviar C.V c/
foto e pretenção salarial p/: Rua
Jacob Miguel Sabbag nº410
cep:37800-000 Guaxupé MG
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EDUCADORA P/ CRECHE
período integral, curso pedagogia.
Envi/r C.V. p/ R. Vitorio Azzalim, 416
- São Mateus/ SP

ELETRICISTA DE AUTOS
P/ nac. e imp. Exp. comprovada e
referências. Av. Wash. Luiz 3395

ENCADERNADOR
MANUAL
Fs:(11)3992-6912/ 3998-8187

ENCARR.METALÚRGICA
Amplo conhecimento em Display,
experiência mínima de 10 anos.
Comp. à Rua Diogo Vaz, 294 H.C.

ENCARREG(A) DELIVERY
C/ exp. comprov e carteira de 3
anos que resida px ao Centro. Tr.
Fernandez R.Martinico Prado 341

ENG. RISCOS
ENGENHARIA
Cia Multinacional de Seguros con-
trata profissionais c/ experiência
5anos em subscrição, inspeções e
desenhos de riscos de engenha-
ria. CV rh.seguros@arcstar.com.br

ENGº CIVIL
Experiência em obras. Enviar C.V.
com pretensão salarial p/ e-mail:
jl-unifesp@uol.com.br

ENGº MECÂNICO
PROJETISTA
Exp.projetos mecânicos e auto CAD,
local de trabalho - Bragança Pau-
lista, Inglês ou alemão fluente. En-
viar C.V p/ dmvmaq@uol.com.br

ENGº PRODUÇÃO
Exp. controle de produção e quali-
dade. Inglês intermediário. rhexe-
cutivo@lensmartan.com.br

ENGENHEIRO DE
PRODUTOS
Empresa Metalúrgica no ramo de
conexões e lubrificação busca
profissionais qualificados para
trabalhar na cidade de Itatiba, c/
experiência em desenvolvimento de
produtos, conhecimento em auto-
cad, maquinas de usinagem CNC,
centro de usinagem e Torno Auto-
mático. Idade entre 35 e 50 anos.
Tratar☎ (11)3976-0113 hc
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ENGENHEIRO
ELETRÔNICA
Multinacional fábrica de máq. de
trefilação sob encomenda admite
profissionais c/ exper em aciona-
mento em software S5, S7, dispo-
nível p/ viagens, idioma inglês ou
alemão. C.V p/ R: Mar Vermelho
1092 Cep 06412-140 Barueri SP
ou email dp@niehoff.com.br

ESPECIALISTA
RESSEGUROS
Cia Multinacional de Seguros con-
trata profissionais c/ experiência
5anos, vivência em negociações de
resseguros, relacionamentos com
IRB e inglês fluente. Enviar CV pa-
ra: rh.seguros@arcstar.com.br

ESTAGIARIO DIREITO
C/ carteira da OAB, sem exp. Envi-
ar CV c/ pret. sal. p/ Av. Luis Du-
mont Villares, 1306 - Pda. Inglesa
CEP:02239-000 S.Paulo ou curri-
culum@revisaocontabil.com.br

ESTAMPADOR PROF.
C/ min. 5 anos de exp., em silk
screen. Favor entrar em contato
(11)3078-2194 c/ Paula

ESTOQUISTA
C/ exp. no ramo Dental. Contato
☎ 6131-1999 Ilton ou CV p/ R:
Arlindo Colaço, 76 - S Miguel Plta
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FARMACÊUTICO
Para assessoria na área de valida-
ção de produtos c/ exp. de 3 anos.
Enviar CV p/R. Saldanha Marinho,
161 CEP 03055-020 SP, a/c Néia

FIGURANTES
Crianças/bebês/jovens 42 vagas,
para Figuração em Catálogos Pu-
blicitários de Hipermercados e
Eventos. Ótimo Cachê. Capital
3541-3725/ 3284-2424 e Gua-
rulhos 6409-6279/6409-6806

FRENTISTA
c/ ou s/ exp. fem. maior, 2º grau,
atuante na área vendas, salario +
comissão + beneficio +/- R$1.
000 Comparecer munidos de do-
cumentos dia 07 e 08/03 das 08
as 16h. R. Dr. Luiz Migliano, 977
Morumbi Posto BR

FREZADOR
FERRAMENTEIRO
Salário R$7,00 por hora. Tratar
Oseraldo☎ (11)5524-0276
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GER. ADM. FIN.
Superior completo administ., 3
anos exp. pref. área da saúde, co-
nhec, contab, logist, e manut. pre-
dial. Enviar C.V. R. Abílio Soares,
452, Paraíso SP ou rh@sae.com.br

GER. INDUSTRIAL (GDSP)
Engenheiro mec/metal. exp. 8 anos
Lean Manuf, etc. Emp. Mult, inglês
fluente, ótima oportunidade, sal.
R$10 mil/13 mil + bonus. email
newcv@terra.com.br

GERENTE
Admite c/ exper. p/ loja de roupa
masculina no Shopping Ibirapue-
r a . E n v i a r C . V. p / f a x ☎
(19)3241-5277 ou p/ e-mail ka-
rina@celian.com.br

GERENTE DE NEGÓCIOS
Sup. completo, exp. segmento de
TI, pré e pós vendas. rhexecuti-
vo@lensmartan.com.br

GERENTE DE VENDAS
Exp.anterior, c/equipe de vendas.
Disp.viagens. Prod. de consumo,
higiene e saúde, nível superior.
Registro em carteira. Enviar C.V. e-
mail: gerregven@hotmail.com.

GERENTE LAVA RÁPIDO
Masc/fem, c/CNH, s/exper, boa
apresent e alto, 2ºgrau compl. Tr.
c/C.V Av:Sumaré 1409 Perdizes

GERENTE LOGÍSTICA
Com experiência. Contato Sr. Ariel
☎ 3824-0153 ou Enviar C.V su-
sana@reaj.com.br
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GERENTE OPERACIONAL
P/ Restaurante japonês, mínimo de
3 anos de exp. em carteira como
gerente. Interessados Enviar CV p/
R. Gomes de Carvalho, 1.088 cep:
04547-004 SP

GERENTE REGIONAL
Exp. montagem e coord. op crédi-
to, CDC e financiamentos. lens-
martan@lensmartan.com.br

H3

HOSTESS
P/casa noturna, fem., inglês e es-
panhol fluentes. C.V. c/foto recen-
te e pret.sal. Av.Hélio Pelegrino 480.
Cep:04513-100 A/C RH
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LIDER PRODUÇÃO
Indústria Metalúrgica admite com
exper.mínima de 2 anos na área de
trefilação de tubos. Escolaridade
técnico mecânico compl. CV a/c
deste jornal sigla 866/WNA
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MAITRE
Procura-se c/ 3 anos exp. p/ res-
taurante de alto nível. Enviar C.V. p/
bistro@charlo.com.br

MECANICO GERAL
Urgente! Enviar CV ☎ 3501-3894
(fax)/3501-4922

MECÂNICO MANUTENÇÃO
Indl, conhec. parte elétrica e solda
elétrica, exper. mín. 3 anos com-
provada em carteira. CV c/ pre-
tensões p/ Av. Deput. Emilio Car-
l o s , 1680 Ca rap i cu iba SP
cep:06310-160 A/C Sr. Junqueira

MÉDICO CARDIOLOGISTA
P/ ambulatório na região de San-
to Amaro. Enviar C.V. Av. Sto Ama-
ro, 6635 CEP 04701-100 S.P. ou
diretoria@medcardsaude.com.br ou
F:5545-0990

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Médico c/ tit. de espec./ residen-
cia méd./MEC. Jaguaré 20/hr
sem.(mes) R$2.700 Urgente.
☎ (11)3621-4320/9592-7222

MÉDICO CRED. DETRAN
Z.Leste. 4Período 14:00 18:00HS.
☎ (11)6910-7756 H.coml.

MÉDICO
INTENSIVISTA
P/ Hospital em São Caetano do
Sul. 4223-4400

MÉDICO
OFTALMOLOGISTA
Para trabalhar na região da zona
leste. Contato ☎ (11)6297-7592
falar com Pricila

MÉDICO PEDIATRA
Plantonista p/ região de Barueri
F:(11)9416-2586

MÉDICO
Precisa-se de Cardiologista p/
atendimento em ambulatório na Z.
Leste, salario R$5.000. Contato
☎ (11)6137-0040

MÉDICOS
ORTOPEDISTAS
Necessito p/ ambulatório + PS
☎ 3673-9806/3864-8237 Ja-
queline

MONITORES (MASC E FEM)
De festa f ree lance. Urgen-
te!☎ 8187-2786/3903-3288

MOTORISTA
Admite-se p/ Caminhão Truck. c/
MOPP. Av. Onix, 1046, Osasco.☎
3603-7092 Sandra

MOTORISTA
C/ 2 anos de exp., 2º Grau com-
pleto, resid na Z. Leste, CNH cat.D.
Enviar CV c/ pret. salarial a/c deste
Jornal sob sigla ’’MOT/230‘‘

MOTORISTA/DIRETORIA
Motorista monolingue ou bilingue,
CNH D ou E. Enviar CV e-mail: jo-
suecantuario@bol.com.br
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MOTORISTAS
Agrega-se c/ veículo próprio, Van e
608. Exigências: não possuir res-
trições no nome, veículo deve es-
tar c/ placa vermelha e cadastra-
do na ANTT. Contatos Alex ou Joe-
lane ☎ (11)6967-0076
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OP. TELEMARKETING
Exper mín de 2 anos em papela-
ria, residir z. leste Enviar CV andre-
acobranca@papelsala.com.br

OP.CENTRAL ATEND.
Universitário cursando ou concluí-
do. Fixo + variável, VT ticket, assis-
tência médica. CV p/ criemp@cri-
emp.com.br ou cadastro em www.
criemp.com.br

OPERADOR DE
TELEMARKETING ATIVO
C/exp. assinaturas de jornal. Hor.
das 15 às 21h, 2ª a sab., fixo até
R$500 + aj.custo R$149,60 +
comissões. ☎ 2172-7503

OPERADOR DE TMKT
Cadastre seu C.V em site: www.
calcenter.com.br

ORÇAMENTISTA
Área de Instalações Elétricas, Civil,
Hidráulica, 5anos exper. compro-
vada, disponibilidade p/ desloca-
mento. Enviar C.V p/ Caixa Postal
13.244 Cep 03104-970 SP
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PIZZAIOLO
Av. Francisco Leme, 61 - São João
Clímaco. Tratar ☎ (11)6940-4474

PROFESSORES(AS) INGLÊS
CIA Americana em expansão pro-
cura profissionais para construir e
treinar organização local. Ganhos
de R$ 1.500 a R$3.000 em tem-
po parcial e R$ 6.000 a 12.000 em
tempo integral. CV to Mr. Clint e-
mail: cvsbrasil@gmail.com

PROFS.(A) INGLÊS
e Francês, z.sul/norte ☎ 5054-
6393 oliver4@terra.com.br

PROGRAMADOR DE
PRODUÇÃO (PPCP))
Empresa contrata c/ exp. de 2 anos
de programação e controle de
produção seriada e de materias,
follow-up, conhecimentos em MRP,
curva ABC, cálculos de necessida-
des e emissão de ordens p/ pro-
dução. CV p/ Caixa Postal 34
CEP:09720-971

PROGRAMADOR
Empresa Ramo têxtil seleciona
profissional c/ experencia VB.Net/
SQL Server. Enviar C.Vitae para:
rhdepe@ledervin.com.br

PROGRAMADOR
FOX PRO
Contratamos profissional acima,
necessário conhecimentos em FOX
PRO e Rede Novell e Windows. In-
teressados enviar C.V. com pre-
tensão sal. p/altair@fmaia.com.br
ou R:Pedro Rodrigues 19, Rio Co-
tia - Cotia-SP Cep:06715-770 a/C
Depto. RH

PROMOTORAS DE EVENTOS
Precisa-se de moças e rapazes c/
idade de 18 a 27 anos p/ promo-
ção e eventos. Entrar em contato
com Lú (11) 6959-6252.
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RECEPCIONISTA
C/ 2 anos de exp. na função, in-
formática, boa apresentação, mai-
or, 2ºG compl, res. Z. Leste. Enviar
CV c/ pret. salarial a/c deste Jor-
nal sob sigla ’’RECEP/230‘‘

RECEPCIONISTA P/
SHOW ROOM
Conhec. informática. CV p/ Av.
Wash. Luiz 3395 04627-000 qua-
lymotors2@terra.com.br
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RECEPCIONISTA
Precisa-se p/ Clínica Médica, c/
conhec. na área, prefer. residir Z.
Leste. Entregar C.V. à R. Wolstein, 52
Vila Vera CEP 03623-010 SP

RECEPCIONISTA SENIOR
Centro Estético alto nível, V.N.
Conceição/Moema, c/exp. Ligar p/
Priscila 3842.5455/ 3845.2524

RECUPERADOR DE
AMORTECEDORES
Nacionais e importados. Para Cu-
ritiba. ótima oportunidade de re-
muneração. Tratar c/ Aluísio
☎ (41)278-5568

REPR. COMERCIAL
Empresa pioneira no ramo de
acessórios p/ aquário, pássaros e
cães. Oferece a oportunidade em
SP, c/ experiência no ramo.
☎ 4639-3937/4639-8839

REPRESENTAÇÃO
Filtros p/ água de cerâmica e
plásticos, experiência supermerca-
dos, lojas, porta porta, São Paulo/
Outros. ☎ (11)6412-2011

REPRESENTANTE
Anaconda Cosméticos, seleciona
p/ S.Paulo Gde. S.Paulo e Interior
do Estado. C/ cart. de cliente.
Contato ☎ (11)3834-6654

REPRESENTANTE
C/ experiência no segmento: -
Construtora e Obras - Loja de Ma-
terial de construção - Serralheria e
Estruturas Metálicas Enviar C.V
para: gib@gib.com.br .

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Empresa 12anos no mercado de
Telecom, c/exp.mín. de 2anos, PABX
e Voip. C.V. rh@ktelcom.com.br

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Empresa conceituada no ramo de
presentes finos procura Vendedor
(A) c/ exp., c/veículo próprio e
disponibilidade integral. Ajuda de
custo + comissão. Enviar C.V. A/C
deste jornal sob a sigla RPC/748

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Empresa fabricante de estruturas
p/ armazenagem, necessita p/
atuar na Capital e Interior SP c/
e xpe r i ênc i a . Env i a r CV p/
adm@ferraris.com.br

REPRESENTANTE
Empresa do ramo hospitalar ne-
cessita representante p/ S.P. (ca-
pital). Enviar C.V. p/ Av. Lins de
Vasconcelos 1042 - cjto 151/
152 - Cep:01538-000 SP/SP.
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REPRESENTANTE
Escritório de representação de
empresa multinacional, solicita:
Profissional c/ experiência na ad-
ministração de contas a nível co-
mercial. Qualificações: Vasta ex-
periência comprovada no comér-
cio, representação de produtos nas
áreas de Cine, foto, informática e
armazenamento de dados. Enviar
C.V p/ junior@maximedia.com.br
Citando empresas que já traba-
lhou

REPRESENTANTES
Cuore Di Lino admite Represen-
tantes de vendas em todo o Brasil.
Confecção lingerie/ beachware,
FEM/MASC, requisitos indispensá-
veis: Carteira de clientes, empresa
constituída. ☎ (19)3208-3138 hc
ou fbffe@terra.com.br

REPRESENTANTES
Indústria de produtos de limpeza de
uso institucional em fase de ex-
pansão, admite Representantes
Comerciais para áreas: Norte, Sul,
Leste e Oeste. Enviar Curriculum
Vitae para Av. Governador Ademar
Pereira de Barros, 30 Jd. Arican-
duva Cep: 03454-070 ou através
de E-mail: newclear@newclear.
com.br Atenção Sr. Nelson.

REPRESENTANTES
Na area de brindes: camisetas,
bonés, bolsas... P/ S.Paulo Capital
e Interior. ☎ (43)423-9966

REVENDEDOR (A)
P/ A Fator 5, 30% comissão +
Cesta básica + prêmios. Seja do-
no do seu negócio. P/ qualquer
região SP ☎ (11)294-3819
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SUPERVISOR
Autônomo(a) Empresa Americana,
procura profiss. de nível superior,
Ganhos entre R$1.500,00 à R$3.
000,00, per. parcial, e acima de
R$9 .000 ,00 pe r . i n t e g r a l
☎ (11)5032-2211/5031-0454

SUPERVISOR DE
VENDAS
Com experiência e formação em
Química ou Engenharia Química
para trabalhar com equipe de tra-
tamento de águas industriais e
efluentes. Enviar C.V Caixa Postal
323 Cep:13.295-970 - Itupeva SP

SUPERVISOR OPERACIONAL
Empresa prestadora de serv. de
portaria e limpeza sediada no A.
B.C. admite prof. c/ exper. min. de
2 anos, c/ CNH, 2º grau. Enviar C.
V. p/ C.P.:5022-9 - Cep:09636-
970 S.B.C./SP

EMPREGOS S

SUPERVISOR
SG Call Center esta recrutando
profissionais p/ área comercial.
Comp. Rua Airi, 222 Tatuapé ou
☎ (11)6942-4255

SUPERVISOR VENDAS (2 VG)
Multi prim. linha, Venda B2B, B2C,
produto met/mec. de uso obriga-
torio. Inglês, vg reg. Sul e Sudeste.
email selrh@terra.com.br

SUPERVISORES (AS)
EMPRESA AMERICANA Ganhos de
R$ 1.500 à R$ 3.000 tempo par-
cial ou R$ 9.000 à R$ 12.000
tempo integral. Somente Profissio-
nais: Dentistas, Médicos, Empre-
sários, Engenheiros e Marketing.
Necessário 100% de inglês.☎
(011)3063-1182 com Sr. Flaming

T3

TAPECEIRO (A)
Precisa-se de pessoas ambos os
sexos, no mínimo 5 anos de expe-
riência em Tapeçaria Tratar c/ Ana
☎ (11)3721-1666

CORRETORES DE IMÓVEIS
Para lançamentos. Residenciais na Grande São
Paulo e Loteamentos no Interior. Experiência e
veículo próprio. Lexus Consultoria Imobiliária. Av.
Nove de Julho, 4443 ☎ 3055-7000

REPRESENTANTE COMERCIAL
GRÁFICO

Se você é representante comercial da Indústria
gráfica ou de embalagens, e pretende aumentar
sua carteira de produtos, a Kromos está bus-
cando profissionais em todo Brasil na área de:
’’Rótulos e Etiquetas Auto-Adesivas‘‘. Currículo
para: curriculo@kromos.com.br

VENDEDOR
Empresa na Àrea de Saúde, procura profissional
preferencialmente c/ exper. na venda de materi-
al Médico Hospitalar, com auto, p/ atuar na Gde
SP e Interior próximo. Oferecemos: Fixo + Co-
missão + Ajuda Custo + Benefícios. Enviar Currí-
culum Vitae p/ e-mail: etlsp@pop.com.br

EMPREGOS T

TARÓLOGOS
Empresa contrata. Entrar em con-
tato c/ Tânia em hc no F:

☎ (11)3115-3730

TÉC. SEGURANÇA
TRABALHO
Empresa de obras de Engenharia
necessita c/ 3anos de experiên-
cia. Enviar C.V p/ Caixa Postal:
13.244 Cep: 03104-970/SP

TÉCN. INSTALADOR
Empresa de segurança eletrônica,
seleciona técnico c/ experiência no
ramo de CFTV, controle de acesso
e alarmes. C.V rh@ibtechnology.
com.br

TÉCNICO ELETRONICA
Habilitado a prestar assistencia/
manutenção preventiva e corretiva
em equiptos. educacionais. Enviar
CV p/ email reedzorovich @yahoo.
com.br

RECOMPENSA – A cada quatro empresas, uma aumentou prêmio que os funcionários recebem por alcançar as metas

Americanos aprimoram
a remuneração variável

Empresas estendem bônus a não-executivos

EDUARDO NICOLAU/AE

DESEMPENHO

Terciane Alves

Empregadores americanos in-
tensificaram mudanças nos
planos de remuneração para
funcionários não-executivos
nos últimos 12 meses ou pla-
nejam fazê-lo neste ano, apu-
rou pesquisa feita pela Wat-
son Wyatt, consultoria espe-
cializada em capital humano.
“As empresas estão tentando
vincular melhor os progra-
mas de remuneração variável
com desempenho organizacio-
nal e individual”, explica Lau-
ra Sejen, diretora de consulto-
ria em Remuneração Estraté-
gica na Watson Wyatt. “Com
certeza, elas estão exigindo
mais dos funcionários. Con-
forme o pagamento variável
fica mais evidente, as empre-
sas percebem que devem cui-
dadosamente distinguir a alo-
cação de remuneração para re-
conhecer desempenhos ex-
traordinários de funcionários
se quiserem atrair e reter os
principais talentos,” observa.
Mas ela lembra que essa equa-
ção não é fácil. “Com orça-
mento de remuneração limita-
do, as empresas prestam mui-

to mais atenção na forma co-
mo medem seu desempenho e
remuneram seus funcioná-
rios.”
Entre as mudanças feitas, a
mais comum foi revisar as me-
didas de desempenho em que
estão baseados os bônus
(68%), seguido de aumento
das metas que os funcioná-
rios têm de atingir para ter di-
reito a um prêmio (46%).
Mais de um em cada quatro
(27%) aumentaram o prêmio
que os funcionários recebem

por alcançar as metas.
Os consultores explicam ain-
da que tais mudanças chegam
num momento em que os em-
pregadores dos EUA conti-
nuam a manter a linha de au-
mentos por mérito e exercem
grande pressão para que os
funcionários desempenhem-
se em altos níveis.

Um total de 242 organiza-
ções americanas participaram

do estudo de Remuneração
Estratégica 2004/2005, repre-
sentando todo o espectro de
setores produtivos e regiões
geográficas. A pesquisa ex-
plora como as empresas abor-
dam a elaboração dos progra-
mas de remuneração total, ali-
nhamento, valor para os fun-
cionários, custo dos progra-
mas, gestão de desempenho,
remuneração global e tecnolo-
gia.

A pesquisa da Watson
Wyatt percebeu que metade
(49%) de todos os entrevista-
dos com planos de remunera-
ção variável haviam revisado
seus planos no ano anterior.
A pesquisa encontrou ainda
que empresas de baixo desem-
penho relataram que estão fa-
zendo as principais revisões
para os planos de incentivo
de curto prazo, sendo que
63% fizeram mudanças nos
últimos 12 meses. Apenas
40% das empresas de alto de-
sempenho relataram que es-
tão fazendo mudanças em
seus planos, e dentre essas
40%, 44% aumentaram as me-
tas de prêmios.

“As empresas de baixo de-
sempenho, que sentem que
precisam compensar sua posi-

ção para atrair e reter os prin-
cipais talentos, têm mudado
rapidamente seus programas
de remuneração para ajudar a
alcançar seu objetivo”, diz Se-
jen. Já as empresas de alto de-
sempenho usaram de forma
bem-sucedida programas de
remuneração variável para re-
crutar e manter os funcioná-
rios, e parece que as empresas
de baixo desempenho estão
tentando seguir o mesmo mo-
delo.”

De acordo com a pesquisa,
82% das empresas contam
agora com programas de re-

muneração variável para fun-
cionários não-executivos e
49% das organizações contam
com um plano para todos os
funcionários. Além disso, en-
tre os entrevistados que estão
planejando mudanças em seus
programas de remuneração no
futuro, 43% planejam enfati-
zar a remuneração variável.

Cerca de metade das empre-
sas com programas de incenti-
vos a longo prazo também fi-
zeram mudanças nos últimos
12 meses. Entre as que imple-
mentaram mudanças, 50% o
fizeram para antecipar as no-

vas regras contábeis, envol-
vendo o reconhecimento de
despesas com opções de
ações. Entre as mudanças, as
mais populares foram dimi-
nuição da elegibilidade
(46%) e mudança das medi-
das para concessão de prê-
mios (35%).

A pesquisa detectou ainda
que as empresas projetam au-
mentos por mérito para uma
média de 3,4% por ano, um
pouco mais alta que o aumen-
to de 3% deste ano, mas ainda
abaixo da média de 3,6% de
aumento de 2002. ●

Companhias
revisaram medidas
de desempenho,
bônus e prêmios
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