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ADVOGADA
Escritório no Brooklin precisa p/
atuar área civil/ comercial, míni-
ma 3 anos OAB, c/ exp. Veículo
próprio, sálario R$1.800. Enviar C.
V. c/ foto p/ Rua Brejo Alegre, 31
Cep:04557-050 São Paulo

CORRETORES (AS) DE IMÓVEIS
Lançtos de empreend. resid./loteam., em diver-
sas regiões de SP. Exp. e carro. Lexus Consult.
Imob. Av. Nove de Julho, 4443 F: 3055-7000

EMPREGOS A

ADVOGADO
Exp. min. 5 anos em Contencioso
Civil e Incorporações Imobiliaria.
Para Incorporadora de Grande
Porte. Enviar CVs para e-mail:
tec@uol.com.br

AGENTE DE VIAGENS
Empresa de turismo em expansão
procura profissionais p/ área de
atend. de call center c/ exp. em
vendas de passagens aéreas e
pacotes turísticos. Enviar C.V a/c
selecaosp@yahoo.com.br

ANALISTA CONTÁBIL
Superior compl., exp. mín. 2 anos,
C.V p/ rhmcaconsult@gmail.com

ANALISTA FISCAL
Experiência mínima 3 anos, para
Empresa de Consultoria. C.V.
rhjfg@yahoo.com.br

EMPREGOS A

ARQUITETO
Cadista em 3D Stúdio. CV para:
Calçada das Rosas, nº 04 - Cen-
tro Comercial - Alphaville - Barue-
ri/SP - Cep: 06453- 029 - SP.

ARQUITETO
Com experiência em vendas. C.V
para adm@saturnoarquitetura.
com.br

ARQUITETOS/VENDAS
A Punto está selecionando profiss.
c/ exper. em vendas, veíc. própr. e
celular. C.V pessoalmente no Show
Room: Al. Gabriel Monteiro da Sil-
va, 1896. www.punto.com.br

TÉCN. IMPRESSORAS DIGITAIS
Empresa de médio porte admite. Requisitos:
formação técnica, conhec. impressoras/copia-
doras, Xerox, HP, Lexmark, etc, c/ CNH B, dispo-
nib p/ viagem , morar Gde S. P, 5a exp. Ofer: fi-
xo, aj custo, benef. C.V a/c deste jornal sob sigla
TEC/844 ou E-mail: rhcontratacoes@ig.com.br

EMPREGOS A

ARTE FINALISTA
Com experiência em Corel Draw e
Photoshop. Enviar Currículo atra-
vés do e-mai l : admin is t ra -
cao@startransfer.com.br

ASSIST. FINANCEIRO
Fem. c/ exper. e residir na região.
C.V c/ foto p/ Av Nove de Julho,
5.966 1ºandar Cep: 01406-200

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
Formado(a). C/ inglês. P/ Itaim
Bibi. CV urgente p/ recrutamento
@gradusconsultoria.com.br

para assuntos relacionados à entrega
do jornal 

para interrupção temporária da
assinatura 

para renovar a assinatura

Internet Telefone

■ interromper ou transferir temporariamente  
a entrega do jornal

■ solicitar a entrega em dois endereços

■ alterar o endereço da entrega 

■ agendar a renovação automática 
da assinatura    

Em seguida, tecle:         e informe 
seu código de assinante. 

QUER SERVIÇOS
EXCLUSIVOS?
DÊ UM CLIQUE 

OU UM ALÔ.

Para utilizar estes serviços, tenha sempre 
em mãos o código de assinante:

AUTO-ATENDIMENTO ESTADÃO EXCLUSIVO PARA ASSINANTES: 
RÁPIDO E DESCOMPLICADO, PELA INTERNET OU TELEFONE.
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A rede americana de alimenta-
ção Applebee's oferece 30 va-
gas para atendente de serviço.
Os funcionários irão atuar no
próximo restaurante da rede,
no Shopping Eldorado, que de-
ve ser inaugurado no próximo
mês – será o segundo em São
Paulo.Oscandidatosdevemter
entre 18 e 35 anos, com ensino
superiorcompletoouemcurso.
Não é preciso experiência ante-
rior na área. Os telefones para
obter mais informações e agen-
d a r e n t r e v i s t a s s ã o
☎ 5052-5792 ou 5051-1946.

O Bob´s vai abrir cerca de 430
vagas de atendente em suas lo-
jas até o fim do ano. Desse total,
280 são postos fixos nos 14 res-
taurantes próprios (não fran-
queados) da rede a serem inau-
gurados no Estado de São Pau-
lo. As outras 150 vagas são para
temporários em todo o País, em
lojas próprias e também nas
franquias. Os candidatos de-
vem ter pelo menos 16 anos e
ensino fundamental completo.
As inscrições podem ser feitas
em qualquer lanchonete da re-
de ou pelo site www.bobs.com.
br. As avaliações começam na
próxima semana.

Aos vencedores, viagem à Copa
Empresas oferecem pacotes para Mundial na Alemanha como estímulo a profissionais

Applebee's busca
30 atendentes
para nova loja

PRÊMIOS –O estádio Allianz Arena (Munique): empresas exploram fascínio do brasileiro pelo futebol

Bob´s abre mais
de 400 vagas até
o fim do ano

ALEXANDRA WINKLER/REUTERS

empregos
Acompanhar de perto uma Co-
pa do Mundo é o sonho de mui-
tas pessoas e, para aproveitar
a atração exercida pelo fute-
bol,algumasempresasvãopre-
miar seus empregados ou cola-
boradores. Quem tiver melhor
desempenho vai ganhar via-
gens para o Mundial da Alema-
nha em 2006.

Nosábado,oMcDonald´sde-
ve anunciar o nome de seus 28
atendentese3gerentesdeplan-
tão que irão assistir, no estádio,
às duas primeiras partidas da
seleção brasileira na Alema-
nha. Os funcionários vencedo-
res serão escolhidos entre os 93
participantes da final da ginca-
na All Star 2005, que ocorre
amanhã e sábado em São Paulo
eavaliaodesempenhooperacio-
nal dos empregados da rede de
fast-food. “Premiamos desde a
batata frita mais bem feita até
quem atende melhor no drive-
thru”, diz Márcia Costa, direto-
ra de Recursos Humanos da re-
de. Nos anos anteriores, os prê-
mios da gincana limitavam-se a
bolsasde estudooucréditos pa-
ra a compra de eletrodomésti-
cos e eletrônicos.

VENDAS
A meta: negociar ao menos me-
tade de 526 apartamentos até
20 de dezembro. O estímulo: a
chancedeassistir,comacompa-
nhante,às três partidas do Bra-
sil na primeira fase da Copa do

Mundo. Para aumentar as ven-
das em três novos empreendi-
mentos residenciais, a Even
Construtora e Incorporadora
aposta no sorteio de dois paco-
tes para o Mundial, um para os
cerca de mil corretores e o ou-
tro para os 30 gerentes de ven-
das da Lopes Consultoria de
Imóveis, na capital.

“Queremos fidelizar os pro-
fissionais da Lopes, pois só tra-
balhamos com eles”, afirma
João Azevedo, superintenden-

te de Incorporações da Even.
ParaAzevedo, aCopatem forte
apelo. “O dia-a-dia do corretor
estámuito associadoàconquis-
ta do cliente, assim como a luta
pela vitória em uma competi-
ção esportiva”, compara.

Estratégia semelhante tem
a Água de Coco da Amazônia
(Amacoco), detentora da mar-
ca Kero-Coco. A empresa vai
levar dez funcionários para ver
um jogo do Brasil no Mundial,
selecionando quem apresentar

os melhores resultados em vo-
lume de vendas, distribuição e
formas de exposição do produ-
toKero-Coco nas lojas atémar-
ço do ano que vem. O pacote
será de cinco noites e deverá
coincidir com o final da primei-
ra fase e o início das oitavas-de-
final da competição, entre 20 e
25 de junho de 2006.

Nessa lista não poderia fal-
tar uma companhia de origem
alemã. A Siemens Communica-
tions Brasil, divisão de teleco-

municações da multinacio-
nal,daráopassaporteaome-
lhor vendedor dentre todas
asdistribuidorasdeseuspro-
dutos e serviços, que foram
avaliadas até 30 de setem-
bro. Com isso, pretende au-
mentar em 50% o volume de
negociações do canal de ven-
dasindiretasnesteanoecon-
solidaraliderançanomerca-
do de redes corporativas.

Premiar com viagens pa-
raaCopaéiniciativabemvin-
da para o Centro de Turismo
Alemão(DZT).“Osganhado-
res poderão conhecer várias
cidades alemãs e, provavel-
mente, vão querer voltar em
outra ocasião”, diz a repre-
sentantedoDZTparaaAmé-
rica do Sul, Adriana Mar-
tins. Segundo ela, os hotéis e
pousadas alemães registra-
ram 115 mil pernoites de bra-
sileiros no primeiro semes-
tre do ano, 7% a mais que no
mesmo período de 2004. Pa-
ra o Mundial, são esperados
mais de 10 mil brasileiros.

O DZT foi procurado por
diversas empresas interes-
sadas em fechar pacotes pa-
ra os jogos da seleção brasi-
leira ou para adquirir ma-
pas e folhetos das cidades
que sediarão o torneio.
“Nunca tínhamos consegui-
do uma divulgação da Ale-
manhatãograndecomoago-
ra”, diz Adriana. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 out. 2005. Empregos. p. Ce 4.




