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ADVOGADA
Fem, c/ OAB Enviar CV Rua São
Bento, 279 sala 502 - Cep
01011-000 - São Paulo

ADVOGADO
C/ experiência área cível. Enviar C.V.
p/ R.Paulo Souza, 471, sala 58 -
Cep:01027-001, a/c Vania

ADVOGADO
Para Consultivo Tributário, exp 5
anos, C.V com Foto e pret. salarial
p/ Simonaggio Advogados Asso-
ciados. R. Arizona 1366 4ºand
cep.04567-003 São Paulo /SP
A/C Drª Rosângela

ADVOGADO TRAINEE
PUC, USP, Mackenzie, recém-for-
mado, p/ Contencioso Civel .C.V c/
foto Simonaggio Advogados Asso-
ciados. R: Arizona 1366 4ºand
cep.04567-003 São Paulo /SP -
A/C Drª Rosângela

AGENTE DE TURISMO
Pofissional c/ experiência superior
a 2 anos no setor, ☎ (11)5093-
2888 / flextour@coimper.com.br

ANALISTA DE
COMÉRCIO EXTERIOR
Empresa de assessoria procura
profissionais c/ exp. comprovada
na Área de Exportação e Agencia-
mento de cargas marítimo e aé-
reo. Enviar C.V. aos cuidados des-
te jornal sob a sigla COMS/556

ANALISTA FINANCEIRO
Empr. peq. porte. Exp. 5a. em toda
rotina, ctas a pagar/receber/rela-
tórios Adm/contratos. Sup. ADM/
FIN, 28/40 anos. Fixo 1.700,00. CV
p/ foccus@terra.com.br

ANALISTA SISTEMAS
C/ experiência anterior Analise em
Oracle ou SQL, local de trabalho
ABC/ SP. Enviar C.Vitae c/ preten-
sões para: vagas2005abc@yahoo.
com.br Sigla ORACLE

ANALISTA SUPORTE
C/ exp. anterior no atend. à usuá-
rios de ERP ou Help Desk, local
trabalho ABC/ SP. Enviar C.Vitae c/
pretensões para: vagas2005abc@
yahoo.com.br Sigla SUPORTE

ARQUITETA
P/ escritório de arquitetura de in-
teriores e decoração; com exp.
comprov. em projetos de alto pa-
drão e em AutoCad, para acom-
panhamento de obras e decora-
ção. CV c/ pret. salarial p/ R.
S a m p a i o V i d a l n º 1 1 1 6 -
Cep:01443-001 - SP - SP

ASSISTENTE CONTÁBIL
Com CRC, temporário, c/ exp, p/
trabalhar na Vl. Maria. Enviar CV
parktaxassessoria@hotmail.com

ASSISTENTE DE
LOGÍSTICA
Instuição de Ensino contrata c/
experiência comprovada na emis-
são de passagens áreas, reservas
de hotéis, organização de con-
gressos e eventos. Enviar CV p/
Caixa Postal 45407 CEP: 04010-
970 - SP

ATENDENTE-OP.CENTRAL
Grandes empresas, sup.compl/
em curso. CLT, fixo+VRA, vt, vr, ass.
méd. C.V. oc@criemp.com.br ou
Cadastre: www.criemp.com.br

AUX. ADMINISTRATIVO
Exp. comprovada, 2º Gr e amplos
conhec. inform CV c/ pret. sal. p/
cvahadm@uol.com.br

EMPREGOS A

AUX. ASSISTENTE
CONTÁBIL
Técnico em contabilidade ou su-
perior em Ciências Contábeis exp
minima 3 anos em carteira, co-
nhec. em classificação e concilia-
ção. Comparecer c/ CV + carteira
profissional de 3ª à 5ªf das 8:00
às 10:00 Na Rua Manoel Velasco,
90, Vl Leopoldina SP.

AUX. DE ESCRITÓRIO
Masc c/exp. em computação e ter
trabalho na área C.V. R. Juno, 277
- Cep: 03445-000 - Vl Carrão - SP

AUX. FATURAMENTO
Emissão de NF - Boletos-Controle
Contas à Receber - Bradesco Ba-
nk, desemb. ☎ (11)6110-9768

AUX.VENDAS INTERNAS
1, M/F, c/ 2º grau completo, exp.
vendas produtos industriais.Enviar
C.V com pretensão salarial para
Rua Araguaia, 38 - Cep:03034-
000 - SP a/c Sr. Roberto.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Admite-se fem. c/ exper. anterior ,
maior, residir Zona Sul. Entrevista:
5594-5933, 5587-2099 Fátima

AUXILIAR CONSULTOR
TÉCNICO (PEÇAS)
Concessionária contrata com ex-
periência em vendas. Comparecer
c/ currículo na Av. Sumaré, 1.180

AUXILIAR CONTÁBIL
C/ Exp. Comparecer ou enviar C.V
Rua Martinico Prado 176 CEP
01224-010. São Paulo - SP.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
C/exper. mínima 1 ano em cartei-
ra, conhecimento em Excel, acima
de 25 anos. Enviar CV p/ Al. Noth-
man, 383 C. Eliseos SP-SP Cep.
01216-000 a/c Andreia.

AUXILIAR DE
EXPEDIÇÃO
Masculino, com experiência, 2º
grau completo. Tratar. ☎ 3885-
2228 das 9 as 12hs 02/09/05

AUXILIAR ESCRITÓRIO
25 vgs R$950 ☎ (11)7717-7822

B3

BABÁ
R$500. 2ºgrau compl., p/ dormir
emprego. Roberta, Marcar entre-
vistas 10 à 17h, (11)3666-5508

EMPREGOS B

BABY SITER
Admite-se p/ ínicio imediato, c/
sálario médio R$2.500, c/ requi-
sitos abaixo: exper. c/ criança na
parte pedagógica, fluencia inglês
(comprovada), disp. p/ viagens e
dormir no local de trabalho, nivel
superior ou 2º gr. completo, pre-
fer. idade entre 25 e 35 anos. As
pessoas que preencherem os re-
quisitos acima enviar CV c/ foto p/
Rua Florida, 76 ap.111 - Brooklin
- S. Paulo - CEP:04565-000 SP -
aos cuidados a/c Drª Carla

BALCONISTA
P/lingerie, moça, que more na re-
gião. Comparecer na Dr. Vila Nova,
300 - Vila Buarque

C3
CAPTADOR DE IMÓVEIS
Zona Norte, com veículo, locação
e vendas, Fone: 6909.1411

CASEIRO CASAL
P/ Sítio em Bom Jesus dos Per-
dões - SP, salário + benef . Tr. ☎ (11)
5573-4548 Dr. Washington

CASEIRO
Casal s/ filhos, experiência míni-
ma 5 anos p/ Campos do Jordão.
Apresentar-se Praça da Liberdade,
130 2º andar cj. 21 à partir das 9h

CHAPEIRO
C/ exp. comprovada. Contato
☎ 9513-4402/3106-4662

COBRADORES (AS)
Reaval - dinâmicos, vencedores,
ativos e c/ experiência comprova-
da. Fixo + variável. Por cooperati-
va. Enviar C.V R:Sete de Abril 252
4º and.Centro cep: 01044-000 SP

CONSULTOR (A) DE VENDAS
Empresa de Headhunter contrata.
Perfil inovador, ambicioso,25 a 35
anos. CV: gidele@terra.com.br

CONSULTOR SR.
Exp. empresa de RH. Fixo+%. En-
viar CV: gidele@terra.com.br

CONSULTOR(A)
Profissional com conhecimentos
nas áreas: Fiscal e Contábil, para
Consultoria em Empresa de Info-
mática. Inicio imediato. Enviar CV.
p/: rejane@brasil-info.com.br

CONSULTORA DE
VENDAS (5)
Feminina, venda de soluções de
informática por telefone, ativo e
receptivo. Exp. mínima de 1 ano na
área. Oferecemos fixo + comissão
+ benefícios. Enviar Curriculo p/ o
e-mail rosana@brasil-info.com.br
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CONSULTORAS ILUMINAÇÃO
Formação MKT/Publicidade, exp.
vendas, acima 28 anos, veíc. pró-
prio, para atendimento clientes al-
to padrão, contatos com arquite-
tos, decoradores e cliente final, c/
dispon. horário. CV p/ consultoria.
rhdesenvolvimento@gmail.com

CONTADOR
Exp.minima de 3 anos, p/ conta-
bilidade interna, em indústria me-
talúrgica na V.Mariana. C.V p/ se-
leção contador. R.Vergueiro, 3396
Cep:04102-001 São Paulo

CONTATO COMERCIAL
P/ programa de TV. C.V. contato@
programabemcasados.com.br

CONTATO COMERCIAL
Produtora de Tv em expansão p/
Contas institucionais/comerciais.
CV c/ pret. sal.(indispensável)
curriculo@institutovalores.com.br

CORRETORES (AS) DE IMÓVEIS
P/Lançtos de loteamentos e empree.na Gde S.
Paulo/Interior. Exp.e veículo próprio.Lexus Con-
sult. Imob. Av.Nove de Julho,4443 ☎ 3055-7000

QUÍMICO/ COLORISTA TINTAS
Ind. tintas automotivas. Químico e Colorista, c/
exp. CV pret.sal., R:São Paulo 242 Sant. Parnaí-
ba cep 06530-075 briltintas@briltintas.com.br

REPRESENTANTE COMERCIAL
MANUTENÇÃO ELETRICA INDL

Empresa Tradicional no ramo está nomeando
Repr. Comls, damos preferência ao mercado de
resistências eletricas Of.: comissão sobre fatura-
mento e treinamento. Exigimos: PJ e carteira cli-
entes . CV a/c deste jornal sob sigla 085/REPR

VENDEDOR MAT. ELÉTRICO
Distribuidor de Grande Porte admite para atuar no
segmento industrial na região da Grande São
Paulo e Interior do Estado. Oferece: Fixo + Co-
missões + Ajuda de Custo. Enviar Curriculum Vi-
tae para Rua Inocêncio Tobias, 131 - Barra Fun-
da - Cep: 01144-000 SP

EMPREGOS C

COORD.(A) VENDAS/
INTERLAGOS
Exp. de 5 anos em vendas de
acess. p/ autos, acima de 30 anos.
Profissional dinâmico, empreen-
dedor, fácil negociação, compro-
metido com metas e objetivo. En-
viar e-mail selecaoef@uol.com.br.

COPEIRO À FRANCESA
Que tenha exper. comprovada, refs,
e conhec. de serviços à francesa,
p/ casa de alto padrão. Ligar das
10 as 14h ☎ (11)5518-0392

CORRETORES(AS)
Imobiliária de renome, precisa de
profissionais competentes, com
dinamismo e que tenham ambi-
ções. Com ou Sem experiência e
veículo próprio. Ofer: Excelente
ambiente de trabalho e anúncios
nos principais meios de comuni-
cações. Inf.:☎ (11)3641-9833

MENÇÃOHONROSAALCOA:alunosdeMinasprojetaramcadeirade rodasparaportadoresdehidrocefalia

Empresas em busca de
projetos inovadores
Concursos premiam idéias de estudantes e pesquisadores

DIVULGAÇÃO

INOVAÇÃO

MariaCarolinaAbe

Umaidéianacabeçaeumproje-
to no papel podem render prê-
mios empresariais de inovação
e empreendedorismo. Suges-
tõesdenovosprodutoseproces-
sos vindas de estudantes, pro-
fessoresepesquisadoressãore-
quisitadasemconcursosdesen-
volvidos por empresas, princi-
palmente as de tecnologia, que
buscam uma aproximação
maior com o mundo acadêmi-
co. Para os participantes, a ex-
periência pode significar prê-
mios polpudos e até a possibili-
dade de contratação e de colo-
car o projeto em prática.

Novatanaexperiência,aSie-
mens lançou o 1º. Prêmio Wer-
ner von Siemens de Inovação
Tecnológica, que, com R$ 40
mil destinados aos vencedores,
pretendeincentivarodesenvol-
vimento de tecnologia brasilei-
ra no setor eletroeletrônico. A
companhia já comemora cerca
de 200 trabalhos inscritos e es-
tendeu o prazo de inscrições
até 12 de setembro, pelo site
www.siemens.com.br/tecnolo-
giaeinovacao.

A categoria Novas Idéias é

dirigida a estudantes dos cur-
sostécnicoesuperioremtecno-
logiaeacategoriaCiênciaeTec-
nologia, a pesquisadores vincu-
ladosainstituiçõesdeensinoou
pesquisa brasileiras, ambas
com prêmios de R$ 15 mil para
os primeiros colocados. A em-
presa também irá escolher o
projeto com maior potencial de
benefícios para a sociedade,
que receberá R$ 10 mil.

E o projeto pode virar reali-
dade. “Se uma idéia chamar a
atenção da empresa, podemos

negociar em paralelo para
transformá-la em um produto
ousolução”,explicaWagnerLo-
tito, gerente de Comunicação
Corporativa.

A comissão julgadora dos
trabalhos será composta por
dois profissionais da Siemens e
cincoespecialistasdomercado,
ligado a universidades, institui-
ções de pesquisas ou fundações
de amparo à pesquisa.

OPORTUNIDADES
O Santander Banespa também
prorrogou suas inscrições, até
16 de setembro, pelo site www.
universia.com.br/santandere-
ducacao. Os prêmios somam
R$ 300 mil, mas os inscritos de-
vem pertencer a instituições
parceiras do Grupo Santander
ou do portal Universia.

O prêmio Ciência e Inovação
é voltado a recém-doutores
compesquisasdecarátertecno-
lógico inovador nos segmentos
de indústria, comércio, servi-
ços ou responsabilidade social.
Já o Empreendedorismo irá es-
colher planos de negócios de-
senvolvidos por graduandos e
pós-graduandos, nos mesmos
segmentos que o anterior, além
de Tecnologia. O vencedor de
cada categoria receberá R$ 50
mil e o melhor dos cinco finalis-
tas do Empreendedorismo,
mais R$ 50 mil.

CRIATIVIDADE
A Alcoa investe em concursos
para universitários desde 2002
e, a cada ano, aumenta a procu-
ra dos candidatos. Começou
com 324 inscritos, passou para
363, depois 568 e, este ano, al-
cançou 646 projetos cadastra-
dos, hoje fase de julgamento.

Dirigido a estudantes do
quinto semestre da graduação,
o prêmio tem duas categorias:
planejamento de gestão, para o
curso de administração de em-
presas; e desenvolvimento de
produtos, para os cursos de en-
genharia, desenho industrial,
design e arquitetura. A empre-
sa oferece R$ 4,5 mil para os
vencedores e doação de até R$
3,5milemequipamentosdidáti-

cos à instituição ou curso a que
o aluno pertence. A proposta é
apresentar um projeto de um
novoprodutoounovaaplicação
em alumínio, que seja tecnica-
mente viável para produção ou
implantação industrial.

No ano passado, o 1º. lugar
ficou com o projeto de mobiliá-
rio urbano de estudantes de de-
senhoindustrialdaUniversida-
de Federal do Rio de Janeiro,

que colocou o alumínio em ban-
cos, lixeiras e placas de uma es-
tação de metrô. A menção hon-
rosa ficou com o projeto de uma
cadeira de rodas especial para
portadores de hidrocefalia,
doença caracterizada pelo ex-
cesso de líquido dentro do crâ-
nio, projetada por alunos de ar-
quitetura e urbanismo do Cen-
tro Universitário do Leste de
Minas Gerais. ●
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Prêmiosparaprojetos
vencedoresemtrês
empresasdiferentes
somamR$350mil
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