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EMPREGOS

33

A3

ADMINIST REDE E CPD
c/ conhec importação de cargas lay
outs e suporte geral, pref. conhec.
Sysrec 8.5 Comparecer c/ Cv R. XV
de novembro, 228 5ºand Centro

ADMINISTRADOR P/
FAZENDA
Região fria, conhec. ovelhas e
agricultura ☎ (19)9656-8011/
(19)3893-1256 h.c

ADMITE-SE MOÇAS
Maior, colegial. CV p/ ittecaph@ig.
com.br ☎ (11)2275-0126 Marta

AJUDANTE DE CABELEIREIRO
3, com ou sem exp , até 25 anos
Boa apresentação.Entrevista no
local Rua Mato Grosso 388 ☎
(11)3151-4058

AJUDANTE DE
SALGADEIRO
☎ (11)6513-0448/9422-5923

ANALISTA
Com Conhecimento em Windows
e SQL. Desejável conhecimento em
FOX-PRO, 1 ano de experiência,
atendimento à clientes. Enviar
Curriculum Vitae para o e-mail:
fernando@bratter.com.br

ANALISTA CONTÁBIL
PLENO
3 anos experiência, superior com-
pleto em Ciências Contabéis. En-
viar C.V. c/ pret. salarial p/ e-mail
vagas.contabil@ciacontabil.com

ANALISTA CONTÁBIL
SENIOR
10 anos exp. na área, ac. 30 anos,
superior compl. em Ciências Con-
tabéis, conhec. em rotina Fisco/
Contábil. Enviar C.V. c/ pret. sal. p/
vagas.contabil@ciacontabil.com

ANALISTA DE SUPORTE
Trabalhar em suporte e implanta-
ção de sistema ERP c/ exper. mí-
nima 5a. CV p/: rh@capta.com.br

ARQUITETO/ ENGº
CIVIL
Recém formado. Apresentar-se na
Rodovia Presidente Dutra, Km 203
- Bairro Portão - Arujá/ SP. Tratar ☎
(11)4655-2288

ASSESSORES CULTURAIS
Selecionamos, p/ abertura da fili-
al-SP, profissionais dinâmicos(as),
ambiciosos(as), c/2º grau com-
pleto p/ início imediato. Agendar
entrevista c/ Sr. Nicolau na 3ªF.
(21/02) - ☎ (11)3751-3144 HC

ASSIST. ADMINISTR. MOÇA
Boa apresentação, c/ Exp. Escrit.
Comercial. Excel. conhec. Info (Ex-
cel e Word). CV : www.rosariosp.
com.br/empregos.htm

ASSIST. IMPORT./ AUX. ADM
Firma de representação internac.
em Moema, inglês fluente. C.V c/
pret.sal., p/ rh.recrut1@gmail.com

ASSIST.MARKETING
Editora admite c/ exp.em criação,
arte e vendas, pela internet e tele-
marketing. Boa chance de pro-
gresso. Salário à combinar. Enviar
Curriculum Vitae para o e-mail:
vania@editorasantos.com.br

ASSISTENTE CONTÁBIL
C/ experiencia temporário, p/ tra-
balhar na Vl. Maria. Enviar CV
parktaxass@hotmail.com

EMPREGOS A

ASSISTENTE DE RH
Empresa de Marketing Promocio-
nal contrata mulher 25 à 35anos
c/ exper. RH, responsável por fo-
lha de Pgto, Admissão, Demissão
Cálculo Direitos Trabalhistas (lei
6019), prefer. More Z.Sul. C.V p/
Rua Francisco de Moraes 342
Chác. Santo Antonio Cep 04714-
010 mencionar RH no envelope

ASSISTENTE FISCAL
Com exper. em escrita fiscal e im-
postos. Compar. com CV à R. Dio-
go Bueno, 110 Imirim

AUX ESCRITÓRIO (2)MOÇAS
1 Recepcionista e 1 Promotora de
Imóveis (estagiária) Comp. Av.Re-
publica do Libano,2.254 Moema

AUX. ADM. VENDAS
Com experiência em gerencia-
mento de vendedores externos.
Dá-se preferência quem resida
próx. Cotia. Enviar C.V p/ e-mail
cahahn@terra.com.br

AUX. ADMINISTRATIVO
Exp. área adn, . Enviar CV c/foto e
pretensão salarial R: Vergueiro,
1695. CEP: 04101-000 / SP

AUX. DE COBRANÇA
Com exp. minima de 2 anos em
negociação. Enviar C.V. com pret.
salarial para e-mail: fulanrh@terra.
com.br

AUX. DE ESCRITÓRIO
C/ exp. mín. de 1 ano, arquivo, NF,
informática. Trabalhar nas imedia-
ções da Vl. Leopoldina. Enviar CV
alphaesponjas@ig.com.br

AUX. DEPTO PESSOAL
3 anos exp. c/ admissão, férias,
rescisão e folha de pagamento.
Residir em Guarulhos ou região.
Enviar CV p/ tg.rh1@terra.com.br

AUX. ESCRITA FISCAL E
CONTÁBIL
Recém formado ou cursando o úl-
timo ano, indústria contrata p/
trabalhar em Barueri-SP, Enviar C.V
p/ katia@rotatek.com.br

AUX. ESCRITÓRIO
C/ conhecimento no ramo gráfico.
Comp. à R. Eugenio Facchini, 2, Vila
Matilde.☎ 6653-0166

AUX. ESCRITÓRIO
Com exper., Fem., acima de 20a.,
conhecimentos em informática,
residir região Zona Leste. C.V p/ R.
Serra de Botucatu, 1008 Tatuapé
Cep: 03317-000 a/c de RH.

AUX. ESCRITORIO
Dominio total de PC edição de
imagens tarefas diarias de escrit e
bancos, pref. exper. anterior em
lojas. Enviar Curriculum p/ e-mail:
contato@regencymoveis.com.br ou
FAX: (11)3082-6752

AUX. INFORMÁTICA
c/ Corel Draw, Photoshop e noção
Hardware. Tr c/ Sr Armando ☎ (11)
2169-0518/ 9982-0855

AUX. LABORATÓRIO
P/ trabalhar em farmácia de ma-
nipulação c/ exp. . Enviar CV R:
Machado Bittencourt 190 - sala
110 - Cep:04044-000 c/ cód. LAB.

AUXILIAR CONTÁBIL
Com prática em escrita fiscal. En-
viar CV p/ R. Rio Grande, 683 Vl
Mariana -SP scontato@uol.com.br

AUXILIAR CONTÁBIL
Contrata moças com prática apre-
sentar-se com documentos e C.V
Rua do Seminário 199 9 ºand hc

AUXILIAR DE
CRÉDITO/COBRANÇA
C/ exp. 2 anos na área, 2º grau
compl. Enviar C.V c/ pret. sal. p/
rhhsel@yahoo.com.br

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
C/exper. reside nas px. do Tatuapé
c/ conhec. Windows, Excel. Enviar
CV. R. Jarinu, 721 cep 03306-000
ou cvitae@inoplantribuna.com.br

AUXILIAR DE
FATURAMENTO
C/ exp. 2 anos na função, conhec.
de escrita Fiscal. Enviar C.V c/ pret.
sal. p/ rhhsel@yahoo.com.br

EMPREGOS A

AUXÍLIAR DE
LOGÍSTICA
Para trabalhar em Perus, c/ exp.
comprovada em Contratação de
agregados. Enviar C.V. c/ pret. sa-
la r ia l p/ Cx . Posta l 5018 -
Cep:09624-940 - SP/SP

AUXILIAR DEPTO
PESSOAL
Fem. c/ experiência. Curriculo c/
salário p/ R. Homero Salles, 171
Pq São Domingos cp:05126-000

AUXILIAR ESCRITA
FISCAL
Com prática em IPI, ICMS, ISS, DES,
DCTF e DACON. Comparecer Rua
Jurupari, 663 - prox ao Metrô Ja-
baquara. ☎ (11)5031-0470 /
5031- 6488 c/ Rita

B3

BABÁ E COZINHEIRA
DORMIR, Ref/Exp(11)5584-8767

BOLSA CNPQ
R$ 868,08 Profissional formado,
minimo 2 anos em Engenharia,
Quimica, Fisíca ou Farmácia, CV
para inovacnpq@gmail.com

C3

CASEIRO
Casal + / - 40 anos, preferebcia s/
filhos, c/ referencias e experiencia
em casa de campo ou chácara com
piscina e jardins para trabalhar em
cidade proxima à são paulo. CV
completo inclusive foto p R Barto-
lomeu Pais, 133 Lapa S.Paulo
Cep:05092-000 a/c de E.M.

CASEIRO
Casal aposentado s/ filhos, c/ re-
ferencia.☎ (11) 5678-7340

CHAVEIRO
Precisa-se prática e Moto. ☎ (11)
7846-9650/ 5585-0444

CHEFE DE PESSOAL
Admitimos p/ admitir, demitir e
supervisionar funcion. Enviar C.V.
c/pret. sal., p/ Zapata D.P. R. Cons.
Crispiniano, 404 Cep:01037-000

COBRADOR POR TELEF
Exp. 2 anos. escrit. de cobrança.
Fixo R$420 + comissão + VR/VT.
CV p/ sac@successu.com.br

COLETOR DE
FRUTAS
Trabalhe na Inglaterra com Work-
permit, programa exclusivo para
estudantes universitários, que te-
nham inglês no minímo intermedi-
ário. Ganhos de aproximadamente
R$ 1.000 p/ semana livre. Pro-
grama oficial do Governo Britânico
(SAWS). Maiores informações
☎ (11) 3262-3549 ou no site:
www.mfintercambios.com.br

CONSULTOR/ GERENTE
coml Importadora de prod natu-
rais seleciona profis. p/ implantar
deptº comercial/ vendas. Neces-
sário exp. anterio c/ conhec. nes-
se segmento. Comparecer c/ Cv R.
XV de novembro, 228 5ºa Centro

CONTADORA
Que tenha conhecimento Contá-
bil, Fiscal e DP. Enviar C.V com fo-
to Alameda Rio Negro, 585 - Conj.
74 Bloco A Ed. Jaçari - CEP:
06454-000 Barueri/SP

CONTATO
PUBLICITÁRIO
Empresa especializada em Mídia
Exterior, contrata, c/ exp. mínima de
3 anos na área comercial. Enviar
C.V. p/ e-mail : rh@mcm3.com.br

EMPREGOS C

COORD. ENGENHEIRO
DE MATERIAIS
Mecânica ou produção, líder de
equipe experiência em usinagem
de peças, pequeno e médio porte
calderaria e soldagem, impresin-
dível leituras de desenhos técni-
cos. usuario de ferramenta tipo MS,
project e Gant. exp.min 3A Código
EMM Env. CV c/ cód. respectivo e
pret. salarial para fluir@fluir.psc.br

COORDENADOR DE
OBRAS
Superior em curso, exper. de 5 anos
em obras constr. civil ou HVAC, in-
form. nivel usuario, conhec. auto
CAD, interpretação de desenhos
tecnicos, flexibilidade de horarios/
viagens c/ CNH, exp. em liderança
de equipes e contratos. C.V p/C.
Postal 6558 CEP13080-010
Campinas/ SP sigla COO

COORDENADOR DE
PRODUÇÃO
Metalurgia Engenheiro/ mecânico
/ produção, líder de equipe expe-
riência na fabricação de produtos
seriado/PCP, sistema MRPII co-
nhecimento em ferramentaria e
usinagem. exp. min. 3A código EMO
Enviar CV c/ código respectivo e
pret. salarial para fluir@fluir.psc.br

COORDENADOR DE
VENDAS
Para o ramo de peças para trato-
res, com curso superior completo
e experiência mínima de 5 anos.
Não é necessário ser conhecedor
do ramo. Enviar Curriculum e-mail:
nezon.matos@minusa.com.br

COSTUREIRA
overloque e reta, c/ exper. de 3
anos. ☎ 3622-4801 c/ Solange

COZINHEIRA
Serviços Gerais. Dormir no empre-
go. Registro carteira, prox. Shop.
Butantã. ☎ (11)3721-2701

COZINHEIRO
Buffet Finesse está contratando,
com experiência na área de salga-
dos e pratos. Comp. Av. Pompéia,
972 ☎ (11)3862-4363.

D3

DEFICIENTE FÍSICO
Admite-se. Comparecer ou Enviar
CV p/ R. Henrique Schauman, 498
Jd Paulista SP a/c ’’RH’’

DENTISTA CLINÍCO GERAL
Feminino, para região de Mococa.
☎ (11)9648-4327/ 3828-3300

DENTISTA
Ót. oportunidades, dentistas e
protéticos p/ periodo integral, SP
e Gde. SP☎ (11) 6256-4486

DENTISTA/ RADIOLOGISTA
C/ exper. em traçados, meio perí-
odo. Enviar CV Caixa Postal 45417
CEP 04010-970 / SP

DENTISTAS E PROTÉTICOS
Vagas p/ SP, MG, RJ e Nordeste
Ofer. moradia,refeições. ót.ganho
(12) 3962-2807 (12)9129-1762

DESIGNER
Experiência minima de 1 ano
comprovado, enviar C.V , c/ pre-
tensão. sálarial, p/ Rua Euclides
Pacheco, 790 Tatuapé, Cep.
03321-000. a/c Regiane. ou email:
alves.regiane@uol.com.br

DESIGNER/ESTILO
Fabricante de bonés procura, de-
signer/ estilo, Enviar Curriculo p/:
solinebones@uol.com.br

DIAGRAMADORA
Empresa situada na Vl. Ema. C/
sólidos conhecimentos. em Corel
Draw 11. ☎ (11)6105-4334

DISTRIBUIDOR/REPRES.
SACO HERMETICO (ZIP)
Fabrica SPaulo procura p/todo
Brasil. Linha Alim,Confecç,Hospi-
tais,Papelaria e Usos Espec.Cor-
resp:”Saco Hermetico” Av.Nove de
Julho 5094,cep:01406-200

EMPREGOS D

DISTRIBUIDORES /
REVENDEDORES
Revenda o gel do beijo gosotoso.
Agrege este sensacional produto ao
que Vc já revende. (0xx11)4971-
5900 / www.beijogostoso.com.br

DOBRADOR
Exp. em prensas viradeira, perfis
conforme desenho empresa ita-
quaquecetuba Tratar c/ Alex

☎ (11)4645-2100

E3

ELETRICISTA DE AUTOS E DE
BANCADA
Com experiência. Falar com Sr.
Faisca ☎ (11)6161-4606

ELETRICISTA P/ MÁQ.
DE TERRAPLANAGEM
Exp. min. 2 anos, CNH, disponibili-
dade para viagem. Enviar C.V. p/ Av.
Amador Peçanha Franco, 191, Ati-
baia - SP - Cep: 12945-000

ENCARREGADO ADM.
DE VENDAS
Exper. mín. 5 anos em Coord.
Equipe de Vendas/ Negociações/
Follow-up de Pedidos, residir Z. Sul
ou Próx. a Rodoanel. CV c/ pret.
salarial Cx Postal 1604 Cep
06850-972 Cód “EAV/06”.

ENCARREGADO DE
FATURAMENTO
Exper. mín. 5 anos em toda rotina
e Legislação pertinente a área. CV
c/ pret.salarial Cx Postal 1604 Cep
06850-972 Cód “EAV/06”.

ENFERMEIROS
Assessoria Ítalo Brasiliana, p/ tra-
balhar na Itália☎ (11)3284-8191
ou 8574-9712 Enviar C.V. para
aib-italo@ig.com.br

ENGENHEIRO (A)
Empresa do ramo de saneamento
procura engenheiro(a) c/ forma-
ção química ou sanitária p/ tra-
balhar na área de vendas. Enviar
C.V. c/ pret. sal. p/ R. Carneiro da
Cunha, 980 - Jardim Saúde Cep:
04144-001 - SP

ENGENHEIRO CIVIL
AUTONOMO
Empresa em expansão busca pro-
fissional c/ experiência min. de 3
anos e condução própria p/ atuar
na área manutenção predial em
estabelecimentos comerciais. En-
viar Curriculo p/ R. Princesa Leo-
poldina, 128 cep 05.081-090

ENGENHEIRO CIVIL
c/ experiência comprovada em
obras de estrutura predial, p/ SP
zona sul. Enviar CV c/ pret. salari-
al p/ gradba@gradba.com.br

ENGENHEIRO CIVIL
Kahn do Brasil contrata, com exp.
min. 3 anos em acompanhamen-
to de obras (para obras em São
Paulo). Boa redação em portu-
guês, conhecimentos de MS Pro-
ject. Enviar C.V. c/ pret. sal. para:
cv.civil@kahndobrasil.com.br

ENGENHEIRO ELETRICISTA
p/ trabalhar na Divisa SP e MG
Gerais, c/ exp. min. 5 a em de-
senv. coordenação e gerenciamen-
to de proj, inds de gde porte. Envi-
ar CV com pretensão salárial para
o email: gmaximo@ajato.com.br

ENGENHEIRO
Empresa de condutores elétricos da
região de Mogi das Cruzes admite
com mínimo 3 anos exp. área téc-
nico comercial. Enviar C.V. para
rodrigonet@uol.com.br.

ENGENHEIRO JR
Firma de representação internac.
em Moema, inglês fluente. C.V c/
pret.sal., p/ rh.recrut@gmail.com

ENGENHEIRO MECÂNICO
p/ trabalhar na Divisa SP e MG
Gerais, c/ exp. min. 5 a em de-
senv. coordenação e gerenciamen-
to de proj., inds de gde porte. En-
viar CV c/ pretensão salárial para
o email: gmaximo@ajato.com.br

EMPREGOS E

ENGENHEIROS PROJETISTAS
DESENHISTAS
Para projetos de infra-estrutura ur-
bana e/ou rodoviária nas áreas de
geometria, drenagem e pavimen-
tação. Enviar curriculum a/c deste
jornal sob sigla ENG/736

ESTAGIÁRIA COMÉRCIO
EXTERIOR
Empr. metalúrgica líder no seg-
mento contrata profiss em busca
de crescim. 3ºano, c/ exp. em Imp.
e Exp, inglês e espanhol fluentes.
CV p/ CP 253 Cep 09720-971/
curricjornalesp@yahoo.com.br

ESTAGIÁRIA DE
ADMINSTRAÇÃO
Cursando o 1º ou 2º ano, perío-
do integral em escritório de con-
sultoria empresarial. Enviar C.V. p/
contato@freitasae.com.br ou ligar
☎ (11)5531-7360

ESTOQUISTA
Com experiência comprovada em
materiais p/ festa p/ trabalhar em
São Paulo. ☎ (11)3221-4943 h/c

F3

FARMACEUTICO (A)
Precisa-se para trabalhar em far-
macia de manipulação. Enviar CV
p/ Rua Machado Bittencourt 190
- sala 108 - Cep:04044-000 c/
cod. FARMA

FAXINEIRO
C/ disponibilidade horário comp c/
CV 2ªf (20/02) das 10 às 15h na
R: Sergipe, 767 - Higienópolis

FERRAMENTEIRO
APOSENTADO
C/ conhecimentos em ferramen-
tas de corte, dobra e reduxo. Envi-
ar C.V c/ pret. salarial p/ cunha-
william@ig.com.br ou p/ rua João
de Paula Franco nº 328 Jd. Mara-
ba SP CEP 04775-050 a/c de
Willian.

G3

GARÇON
Exp.mínima 5 anos, 2ºgrau com-
pl.,Tratar Walter,Rua Guarara,511
a partir das 11h.

GER. DE VENDAS
Empresa de Equipamento Audio/
Visual contrata, c/ exp. Hoteleira,
Congresso, treinamento. Curricu-
lum p/ chao2@itelefonica.com.br

GERENTE
COMERCIAL
Empresa no ramo de diversões
eletrônicas admite profissional c/
amplo conhec. nesta área. Enviar
C.V p/ Av. Vereador José Diniz 3135
conjto 51, CEP 04603-002 SP-SP

GERENTE
COMERCIAL
P/ área de Treinamento, profissio-
nal c/ no mín. 2 anos de exper. na
área coml. de Treinamento p/ área
de Tecnologia de Informação,
Gestão de Empresa, RH (Cursos
Comportamentais). Curriculum p/
chao2@itelefonica.com.br

GERENTE FINANCEIRO
Exp. mínima 5 anos na função
atuando em Contabilidade, Finan-
ças, Fluxo de caixa e orçamentos.
Enviar C.V c/ pret. sal. p/ e-mail
contatoazul@terra.com.br

GERENTE INDUSTRIAL
C/ exp mín. de 10 anos na área Indl
(Metalúrgica), exp. em Chão de
Fábr., form. EngºMecânico ou Tec-
nólogo, conhec. em toda área Indl,
incl. Galvanoplastia e Usinagem,
morar em SP e Gde. SP. Obs: P/
atuar como Prestador de Serviços.
Enviar CV c/ pret. sal. p/ Cx. P. 1509
cep 06429-970 Barueri-SP

GERENTE RESTAURANTE
Inglês, curso superior em Adm. ou
Hotelaria, boa comunicação, lide-
rança, iniciativa. C.V p/ e-mail
eduardoscott@charlo.com.br

EMPREGOS G

GERENTE-EDITORA
C/ experiência, rotina administra-
tiva, informática e internet. Boa
formação, dinâmico. Local: Vila
Mariana. Enviar C.V. para o e-mail:
vania@editorasantos.com.br

I3

INSPETOR DE LÍQUIDO
PENETRANTE
Contrata-se com qualificação
☎ (61)3361-0030 ou e-mail p/
henrique@cpcestruturas.com.br

J3

JORNALISTA
P/ Revistas Tecnicas, c/ inglês flu-
ente, veículo, exp., residir Z. Sul
Enviar CV arthur@artsim.com.br

M3

MANICURE
C/ prática, p/ reg. Z. Oeste. ☎
(11)7711-8229/(11)3835-7845

MEC. DE REFRIGERAÇÃO
Exp. retífica de compressores se-
mi herméticos. F:(11) 6721-5105

MECÂNICO ALINHADOR
exp. comprovada, maior 21 anos,
p/ Z. Norte ☎ (11) 3859-6966

MECÂNICO DE AUTOS
MULTIMARCAS
Vasta exper. em injeção. R.Tucuna,
847 - Perdizes ☎ (11)3873-2433

MECÂNICO DE
MANUTENÇÃO
Para ínico imediato, exp em cen-
tro de usinagem, (ex. Heller) C.V
jowatec.manut@superig.com.br ou
fax (11) 5671-4412

MECÂNICO P/ MÁQ. DE
TERRAPLANAGEM
Exp. min. 2 anos, CNH, disponibili-
dade para viagem. Enviar C.V. p/ Av.
Amador Peçanha Franco, 191, Ati-
baia - SP - Cep: 12945-000

MECÂNICO PARA AR COND.
DE AUTOS
5a.exp., nac. e import.C.V R:Clo-
domiro Amazonas 154 Itaim Bibi

MÉDICO
GINECOLOGISTA
2ª à 6ªf., manhã e/ou tarde.
Consultas agendadas. R$ 45,00/
hora. Clínica no Ibirapuera. C.V. p/
e-mail vaga-clinica@hotmail.com

MÉDICO OFTALMO
Clínica contrata. ☎ 5543-6567

MÉDICO
OFTALMOLOGISTA
P/atendimento na região Sto
Amaro. ☎ 5548-4699 com Isabel

☎ (11)5523-1950
MÉDICO ORTOPEDISTAS
PA Z .Oes t e R$40 ,00/ho ra
☎ (11)3673-9806 / 3864-8237

MÉDICOS (AS)
Pediatra/ clínico geral, ambulató-
rio na Zona Sul, p/ trabalhar ma-
nhã/tarde de 2ª a sexta, prefe-
rência. recém formados Marcar
entrevista no ☎ (11)5182-5048

MEDICOS
Hospital localizado na Capital ad-
mite: Pediatra p/ ambulatório e
pronto socorro, Diurno/Noturno,
Ortopedista ambulatorial e plan-
tonista. Início imediato. A/c Maria.
(11)2199-6225/(11)2199-6224

MÉDICOS
Para Osasco nas especialidades:
Gineco, Vascular, Ortopedista, En-
docrino. ☎ (11) 3684-1006

☎ (11)3699-4973
MÉDICOS
PLANTONISTAS
P/ Atuar em Ambulância e UTI
móve l , con ta ta r S r. W i l ton
☎ (11)9148-8581

EMPREGOS M

MODELOS/FIGURANTES
Jovens/crianças/bebês, c/ ou s/
exp. Não é p/ desfile e sim p/ fi-
guração em catálogos publicitá-
rios de moda / hipermercados e
eventos. Ótimo cachê!. Diversas reg.
SP: Tatuapé (011)6225-3974/
6 2 2 5 - 3 7 9 4 , G u a r u l h o s ,
(11)6409-6279/6409-6806,
Paulista (11)3541-3725/3284-
2424

MODELOS/MANEQUINS
Moças, rapazes e crianças c/ ou s/
exp. Faça parte do elenco p/ tra-
balhos em comerciais, editorial de
moda, feiras, desfiles: enfim todo
trabalho do meio artístico. Sele-
ções abertas. Ligue e ganhe um
curso de modelo e manequim
gratuito ☎ (11)4178-9494

MONITOR DE
TELEATENDIMENTO
Empresa de grande porte selecio-
na profissionais para atuarem no
cargo acima. Requisitos: Ambos os
sexos, com ou sem experiência,
mínimo ensino médio, noções de
informática e ótima comunicação
escrita.Oferecemos salário com-
patível c/o mercado.Enviar CV P/
Caixa Posta l 3346/SP Cep
01060-970 sigla SAC ou e-mail:
recrutamento@tsateleservicos.
com.br (no assunto:MONITOR)

MOTORISTA
C/ disponibilidade horário comp c/
CV 2ªf (20/02) das 10 às 15h na
R: Sergipe, 767 - Higienópolis

MOTORISTA
Firma representação internac. Mo-
ema, serv. interno/ ext.. C.V c/
pret.sal, p/ rh.recrut2@gmail.com

N3

NEFROLOGISTA
Procura-se Nefrologista com título,
para Vale do Paraíba. Ligar para Sra.
Elisa, h.c. (12)3942-4810 ou

☎ (12)3942-7217

O3

OPERADOR DE
FACTORING
C/ carteira. ☎ (11)4013-3501

OPERADOR TLMKT
2º gr. compl exp. mín. 1ano, exp
vendas, sal. + comis + VT, Enviar CV
p/ R. Venceslau Brás, 75/79 - SP,
Cep: 01016-000 (11)3105-6962

OPERADORA DE
TELEMARKETING
40 vagas, 1/2 período, c/ s/ exp.,
ót. ganhos. Comparecer Av. India-
nópolis 2876. metro São Judas

P3

PIZZAIOLO
Para trabalhar noturno, região Zo-
na Leste. Rua: Amorim Diniz, 190.
☎ (11)6641-3243

POLIDOR
Precisa-se de profissional na área
de Polimento em moldes de aço p/
segmento de injeção de plástico.
C/ exp. comprovada . Enviar CV a/c
deste jornal sob sigla poli/671

PROF° INGLÊS/ESPANHOL
Guarulhos/Barueri e região . C.V p/
pedrogaubeur@lifeidiomas.com.br
☎ (11)5535-2512

PROFº DE INGLÊS
Escola de idiomas Z. Leste admite
c/ exper. CV Fax (11)6211-7022
ou adm@yeskysaolucas.com.br

PROFESSORES DE
INGLÊS
10 vagas, 5 anos exp. Aulas mati-
nais e noturnas. R$25,00 p/hora.
Enviar CV cvenglish@terra.com.br
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PROFESSORES
ESPECIALISTAS
Empresa Especializada na organi-
zação de concursos públicos e
vestibulares necessita de profes-
sores com experiência na elabora-
ção de editais, levantamento de
perfil de cargos, sálarios e conteú-
do programático para elaboração
de provas. Enviar C.V. com experi-
ências anteriores para email ::
editais2006@uol.com.br

PROGRAMADOR
Em VB DOT.NET, C# DOT.NET e c/
exp. VB6 Enviar CV c/ pret salarial
diretoria@cecam.com.br ou p/ Al.
Araguaia,1293,cj 503, Alphaville/
Barueri/SP-CEP:06455-000

PROGRAMADORES
ASP/VISUAL BASIC
C.V. softserver@softserver.com.br

PROMOTORAS DE EVENTOS
Buffet Finesse está contratando
para vendas e coordenação de
eventos. Comparecer Av. Pompéia,
972 ou ☎ (11)3862-4363.

R3

RECEPCIONISTA
BILINGUE
Hotel Jardins, masc./fem. experi-
ência 2 anos. Enviar C.V. p/ Caixa
Postal 731 CEP 01009-972

RECEPCIONISTA
Com ou sem experiência, que re-
sida próximo ao Tatuapé.C.V pes-
soalmente somente 2ª feira na
Praça Silvio Romero, 55 sala nº48
Tatuapé

RECEPCIONISTA
Para Convênio Médico, com expe-
riência na área, conhecimento em
informática. Enviar C.V. por Fax:
☎ (11)6959-3199

REPOSITOR
Experiência comprovada em su-
permercado, residir Z. Sul. Enviar CV
p/Cx.P. 66111 CEP 05314-000 SP

REPRESENTANTE
COMERCIAL AUTOPEÇAS
Distribuidora de autopeças no
segmento de borrachas de sus-
pensão e vedação contrata Re-
presentantes p/ SÃO Paulo Capi-
tal, Interior e demais Estados. In-
teressados enviar C.V p/ FAX
0800-770-9989 ou para Rua Luiz
Giubbina, 129 Americana - SP CEP
13478-801 a/c de Alfredo

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Emp. Ferramentas Diamantadas,
contrata representante comercial
autonômo, p/ Grd SP, c/ exp. em
Ind. Mec e Metalurgica. Enviar CV
para falangaferrdiam@uol.com.br

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Empresa do ramo de automação
necessita de Profissionais autôno-
mos com conhecimentos técnicos
na àrea mecânica, para todo o
Brasil. Enviar CV p/ egeromel@ig.
com.br ou Fax (11)6591-1122

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Empresa está selecionando p/ di-
versos estados brasileiros p/ pro-
dutos de cama, mesa e banho, lo-
ja de colchões e departamentos.
Enviar Curriculum a/c deste Jornal
sob a sigla: REP/080.

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Indústria que atua no setor auto-
motivo seleciona Profissional.
Qualificações, 2ª grau compl, ex-
periênia minima de 1 ano na área
de venda, atendimento a clientes
externo, c/ CNH e carro. Enviar Cv
a/c RH e cód REPR p/ Rua Go-
mes de Carvalho, 815 V. Olimpia SP
cep 04547 -003 ou ema i l
sac@rep2.com.br

EMPREGOS R

REPRESENTANTE
COMERCIAL
Selecionamos representantes c/
cart. de clientes, p/ venda de ali-
mentos congelados (linha salga-
dos). CV: valschandert@uol.com.br

REPRESENTANTE COML
Autônomo, com exp. no ramo agrí-
cola com preferência em bicos de
pulverização. Para as regiões: SP/
PR/MT.Enviar C.V com telefone
para: bicoskgf@terra.com.br

REPRESENTANTE COML
GRABER - importante grupo em-
presarial no segmento de segu-
rança eletrônica, deseja contratar
Representante Comercial. O cargo
requer experiência na área de
vendas, dinamismo e liderança
completam o perfil do candidato.
Interessados Enviar CV pelo e-
mail: renata.serra@graber.com.br

REPRESENTANTE COML
Industria de embalagens contrata
para atuar em São Paulo e Gran-
de São Paulo; necessário: auto,
celular, computador. CV para: le-
nir@multiportas.com

REPRESENTANTE COML.
Empresa do ramo Fonográfico se-
leciona Representantes p/ capital
e interior de SP. C.V p/ e-mail
contatoazul@terra.com.br

REPRESENTANTE
Confecção feminina seleciona re-
presentante comercial, p/ grande
São Paulo ☎ (13)3469-6323

REPRESENTANTE
Empresa em Campinas, segmento
de combustíveis,seleciona profiss.
na área de compras/vendas do
setor sucroalcooleiro c/ exp.e co-
nhecimentos em Usinas.Enviar CV
greenalcool.sidinei@terra.com.br

REPRESENTANTE
Empresa líder no mercado, em seu
segmento de atuação, seleciona
para todo território Nacional. Co-
nhecimentos em tratamento de
água, caldeiras, sistema de res-
friamento afluentes e efluentes.
Disponibilidade para início ime-
diato. Excelente remuneração. En-
viar CV p/ hdmmx@yahoo.com.br

REPRESENTANTE
Para venda de equipamentos em
usina de açúcar e alcool. Enviar CV
p/ R. José Aissun,Nº297 Pque
Bandeirantes. Cep.14090-370 Ri-
beirão Preto / São Paulo.

REPRESENTANTE
Procura-se. Experiência mínina de
5 anos na área de construção ci-
vil, notadamente em hidraúlica em
água quente e fria e corrugados de
grandes diametros. Enviar CV p/
unikap@petech.com.br

REPRESENTANTE TÉCNICO
Distribuidora de Empresa Multina-
cional Procura Representantes com
automovel, formação técnica ou
engenharia, experiência na área
industrial, inglês (desejável). P/ Gde
S.P e Baixada Santista. A empre-
sa oferece: nível excelente de co-
missionamento e treinamento téc-
nico comercial. Enviar C.V p/ e-
mail contato@macseal.com.br

REPRESENTANTE TINTAS
Fabr. de Tintas Imobiliario e Ind.
precisa p/ SP, Int. e outros Est. c/
cart. clientes. ☎ (11)9726-5704
CV p/ aapds@uol.com.br

REPRESENTANTES
CAPTADOR NEGOCIOS
Empresa Especializada na organi-
zação de concursos públicos e
vestibulares necessita de profissi-
onais em vários estados como
Captador de Negócios. Experiên-
cia com editais, licitações e com
bom relacionamento. Enviar C.V.
com experiências anteriores p/ :
editais2006@uol.com.br

REPRESENTANTES
com veiculo proprio para repre-
sentação de moda fem c/ cart de
clientes p/ SP gde Sp e litoral in-
terior. Tratar (11)4125-7333

Artigo

A imagem correta para cada negócio

O terno estava perfeito. Cinza
escuro, bem passado, alinha-
do,gravataecamisacombinan-
do. Mas o desastre foi total. A
empresa e o representante de-
laerammodernos,simplese in-
formais.E seexisteconstrangi-
mento, acaba a oportunidade
de negócio. Entretanto, a ima-
gem não se resume somente a
uma roupa apropriada a deter-
minada reunião. Vai muito
além.

Todo mundo fica entusias-
madoquandovêumapessoabo-
nita e com aparência saudável.
Mas não é só a beleza física que
chamaaatenção daspessoas. O
carisma ou charme também
são fundamentais. Carisma é,
na verdade, a arte de fazer as
pessoas perceberem que você
dá atenção a elas. Além disso,
pessoas de bem com a vida e em
paz chamam muito a atenção.

Para ter a aparência correta
épreciso também outroscuida-
dos especiais. O primeiro deles
é a postura. Para passar a ima-
gem de uma pessoa de sucesso

ande com a cabeça erguida e a
coluna ereta. Aquele jeito de-
sengonçadodeandar,mexendo
as mãos sem parar, é sinônimo
de despreocupação demais.

Enão adiantaandardireito e
falar sem pensar e, o pior, sem
entusiasmo. É preciso falar
com entusiasmo, ser positivo e
se expressar bem verbalmente.
O entusiasmo ajuda muito na
sua aparência e, principalmen-
te, na forma como as pessoas
vão responder a sua comunica-
ção. Ou seja, se você quiser que
uma pessoa se sinta motivada
com o seu discurso, coloque
energia na sua voz.

Nada de usar palavras mui-
to difíceis, rebuscadas ou ten-
tar impressionar de uma for-
ma pouco natural. A simplici-
dade na comunicação é sem-
pre a melhor dica para qual-
quer tipo de apresentação. É
claro que a simplicidade vem
da segurança no tema que só é
possível com o conhecimento.
Estude bem o que vai falar an-
tes de qualquer reunião.

Na verdade, a aparência de
uma pessoa bem-sucedida vai
desdea higiene,cuidados com o
cabelo, unhas até as roupas pa-
ra cada ocasião. Na escolha da
roupa,oclimadeveserconside-
rado,sempre.Nãoadiantacolo-
car aquele seu terninho absolu-

tamente maravilhoso se ele for
quente para a ocasião, mesmo
que você saiba que praticamen-
tetodasassalasdereuniõespos-
suem ar-condicionado. Vai que
o aparelho tenha pifado?

A dica básica para reuniões
formais é simples: se vista bem
eacrescentecoràsroupas,sem-
pre com bom senso. Homens:
ternoazulmarinhooupreto,ca-
misa azul clara ou branca e gra-
vata com alguma cor, sem exa-
geros.Paraasmulheres,alguns
cuidados podem fazer muita di-
ferença. Por exemplo, evite um
visualcomcoresmuitochamati-
vas, estampas exageradas e lis-
tras. Além de “cansar” o olhar
de quem está diante de nós, al-

gumascombinaçõesnãofavore-
cem o corpo de muitas mulhe-
res e não são adequadas ao am-
biente.Umvisualclean,maisali-
nhado ao tradicional, é sempre
a melhor escolha para quem
não sabe exatamente o espírito
do local onde está indo ou tem
medo de errar na hora da esco-
lhade algum trajemais ousado.

O mesmo cuidado vale para
os acessórios. Seu papel é com-
plementar um visual, e não des-
viar a atenção de nosso discur-
so. Então, reserve os brincos
grandes e a maquiagem mais
elaborada para as ocasiões par-
ticulares e sociais. E, é claro,
nempensaremsaiascurtas,de-
cotes indiscretos e cabelos em

desordem (ficam bem preso ou
sempre alinhados). Quem op-
tou por pintar os cabelos tam-
bém tem obrigação de mantê-
los apresentáveis. Importante:
recomenda-se perfume discre-
to .

Algumasprofissõeseempre-
sas são mais democráticas em
relação ao visual. Para quem
trabalha com moda, por exem-
plo,estar“produzida”écurricu-
lar eos limites são bem mais fle-
xíveis. Quem trabalha com cos-
méticos também, muitas vezes,
acaba sendo um cartão de visi-
tas dos produtos que vende ou
representa e, por isso, trabalha
com um pouco mais de maquia-
gem.Obeservequeessasprofis-

sionais são orientadas para o
uso equilibrado desses produ-
tos e que o seu dia-a-dia profis-
sionaljustificaotoqueamaisno
visual. Empresas de tecnologia
quase sempre permitem um vi-
sualmais informal, jáquesetra-
ta de um mercado muito jovem.
Diferentemente de um escritó-
rio de advocacia, onde até a in-
formalidade é mais discreta.

No caso de viagem de negó-
cios, observe também as condi-
ções culturais, regras que po-
dem se alterar de um país para
outro. Por exemplo, na Califór-
nia, Estados Unidos, onde con-
centram-se muitas empresas
de tecnologia, o “dress code” ou
a forma como as pessoas nor-
malmente se vestem no traba-
lhoporláémuitomaiscasualdo
que no Brasil. Terno e gravata
não são tão usuais nem mesmo
em reuniões de negócios. Mas,
também, não se permite tão li-
vremente o jeans.

De qualquer forma, procure
ter a melhor aparência possí-
vel. Pessoas bem vestidas mar-
cam certa presença e são mais
consideradas. Mesmo em am-
bientes profissionais descon-
traídos, lembre-se de que é um
compromisso profissional.

*Soraya D.Abud é image builder
(construtora de imagem) e sócia-
diretora da Driade Comunica-
ção.

empregos
Soraya
D. Abud*

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:Co-4:20060216:

Ce4Empregos
QUINTA-FEIRA, 16DEFEVEREIRODE2006 ● OESTADODES.PAULO

 

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 fev. 2006. Empregos, p. Ce 4.




