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1/2 OFIC. MEC. MANUT
P/ Osasco em Construção Civil.
Contato ☎ (11)3688-3181

ADVOGADA
Exper. de 5 anos nas áreas civil e
criminal. Enviar C.V c/ foto R. Ma-
ria Marcolina, 191 cj. 3 e 4 Brás
São Paulo - SP CEP - 03011-001

ADVOGADOS(AS)
Com exp. em execução, créd. ban-
cário. Enviar CV c/ pret. salarial p/
e-mail: fulanrh@terra.com.br.

ANALISTA
CONTÁBIL
Empresa de Grande Porte contra-
ta c/ exp conciliação e classifica-
ção e análise contábil. Conhec.
Datasul Cv sob sigla Cont7. email:
recrutamentocr@yahoo.com.br

ANALISTA DE COBRANÇA
Concessionária contrata 25 à 40
anos Superior em Ciências Contá-
beis/Direito/Adm. de Empresas 02
anos de experiência no cargo Só-
lidos. conhecimentos em Serasa,
matemática financeira, excel e to-
da rotina de cobrança: análise de
títulos, negociações, recuperação
de cheques, preparação de pro-
cessos para protestos 1.500,00 +
benefícios. Curriculum vittae para
rh@mapaassessoria.com.br -Cód.
E-Anal.Cobrança

ANALISTA DE CRÉDITO
Financeira de médio porte contra-
ta Analistas para mesa de crédito
, para atuar em São Paulo Enviar
curriculim vitae sob sigla ANAL1
recrutamentocr@yahoo.com.br

ANALISTA DE RH
Exp. de 3 anos em recrutamento e
seleção. C.V. sob sigla RH para re-
crutamentocr@yahoo.com.br

EMPREGOS A

ARQUITETO
Formado há 5 anos em arquitetu-
ra de interiores/decoração, expe-
riência em desenvolvimento e de-
talhamento de projetos executivos
e compatibilizaçáo de projetos,
Expert em AutoCad 2006 e Pho-
toshop. Enviar curriculum p/ email
daarquitetos@yahoo.com.br

ASSESSOR COML/
TRADE - MKT
Empresa líder de mercado procu-
ra novos talentos p/ seu quadro de
vendas. Atuação no on-trade de
bebidas importadas. Grande SP e
interior. Carro próprio. Preferência
nível superior. Ajuda de custo +
comissão + benefícios. CV p/:
vendasontradesp@yahoo.com.br

ASSIST. DE MARKETING
Fem. c/ absoluta desenvoltura,
criativa, facilidade organizacional e
c/ condução propria, Sal. Inicial
R$800 CV p/ CP 3827 Cep
01009-000-SP

ASSIST. FINANCEIRO
P/ trabalhar em farmácia de ma-
nipulação, exper. 2 anos. C/ co-
nhec. em planejamento, fluxo de
caixa e panilhas. CV Rua Macha-
do Bittencourt 190 - sala 110 -
Cep:04044-000 c/ cód. FINANC.

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
1, masc, c/CNH, p/escritório na Vl
Olímpia/Sul. Conhecims em: apoio
administrativo geral; compras de
materiais e ativos, de escrit; coord
de servs ext; e manut geral do es-
crit e seus equiptos. Enviar CV, c/
Pret Sal, p/Cx Postal 42.007-7, CEP
04082-970, S Paulo-SP, c/cód
AA-06 no envel

ASSISTENTE DP
C/ domínio rotinas da área. Tr. R.
Estela, 515 Bl.C/ Cj. 101 Paraiso

ASSISTENTE RH
Empresa de Segurança sediada na
Casa Verde, necessita de 1 Assis-
tente RH com exp. em Seleção e
Controle Beneficios e Rotina DP.
Envi. curriculum rh@macor.com.br

AUDITOR DE SISTEMAS
Exper. 3 anos em Auditoria de sis-
temas. Enviar c.v sob sigla Sist4
recrutamentocr@yahoo.com.br

AUX DE FARMÁCIA
2 anos exper. mínima, jornada de
trabalho 12x36. Enviar CV para Av.
Jurubatuba, 481Brooklin Novo
cep:04583-100 a/c Daniela

EMPREGOS A

AUX DE VENDAS
Experiência 2 anos, 2º Grau com-
pleto, salário R$600 + VT e regis-
tro em carteira. Enviar C.V para e-
mai l : ni lzete@agua1.com.br
☎ (11)3915-2610

AUX. ADM
Depto internancional de marcas e
patentes, inglês fluente. C.V via E-
mail: dbmmarcas@uol.com.br ou
p/ R. Bela Cintra, 299 - 3andar
Cep:01415-000 - Centro.

AUX. ADMINISTRATIVO
Empresa Multinacional contrata
aux. administrativo, c/ bons co-
nhecimentos em espanhol. Os in-
teressados enviar CV p/ e-mail
lsilva@assist-card.com.br

AUX. CONTÁBIL/ FISCAL
Escritório Contábil procura, c/exp.
comprovada na área contábil e
fiscal, que resida nas proximida-
des. Enviar CV c/pret. salarial à Av.
Paes de Ba r r o s 2226 CEP
03114-001 Mooca-São Paulo/SP

AUX. TÉCNICO MANUT.
NOTEBOOK
2 anos exp. c/ CNH, Sal. R$435 +
comissão. VT/ VR. C.V. para email
rodrigo@brilhoarte.com.br

AUX./TECNICA
ENFERMAGEM
Com Exp. na área, para atuar em
Centro Cirurgico. Habilidade ma-
nual, boa visão. Simpática, c/ es-
pirito de equipe. S/ outro empre-
go. Beneficios + Porto Saúde. En-
viar C.V p/ rhbenkler@gmail.com

AUXILIAR ADM
COMPRAS
C/ exper. e conhec. rotina de es-
critório, digitação, controles, fol-
low-up, conhec. informática, salá-
rio fixo +benef., resida na zona
oeste. Enviar CV c/ pret. sal. R.
Cangalha, 03, Jd. Marisa, Osasco
CEP 05108-110

AUXILIAR ADM/VENDAS
C/ exper. e conhec. rotina escritó-
rio, digitação, controles, emissão de
nota fiscal e conhecimento infor-
mát. Salário Fixo + benefícios, re-
sida na zona oeste. Enviar cv c/
pret. sal. R. Cangalha, 03, Jd. Ma-
risa, Osasco CEP: 05108-110

GERENTE TÉCNICO
Engenheiro Mecânico, com experiência em cal-
deiras e estufa. Enviar Curriculum para e-mail:
recrutamento@engecass.com.br

EMPREGOS A

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
P/setor de Concorrências Públi-
cas, 2º grau compl., conhec. em
informática e digitação. Currículo
p/R:Dr.Cardoso de Melo, 1.470 cj
1012. Cep:04548-005 V.Olimpia-
S.P-SP A/C Cisfrane Oliveira

AUXILIAR CONTÁBIL
Moça c/conhec contábil e DP. Mo-
rar próx. Centro/SP F:3151-5851

AUXILIAR DE DP
P/ Osasco em Construção Civil.
Contato ☎ (11)3688-3181

B3

BALCONISTA
P/ trabalhar em farmácia de ma-
nipulação. Enviar CV Rua Macha-
do Bittencourt 190 - sala 110 -
Cep:04044-000 c/ cód. LOJA

BIOMÉDIO/ TÉCNICO LAB
Em analises clínicas, dispon. hor.,
exp. em coletas. (11)9598-4145

C3

CABELEIREIRO
com experiência.(11)3032-3158

CADISTA
De elétrica e hidráulica p/ serviço
imediato de 4 meses período in-
tegral (possível efetivação).Currí-
culo, remuneração e 1 prancha de
seu trabalho para celsolemos@
patriengenharia.com.br Trab. no
Embu das Artes / Aldeia da Serra.

CAIXA
Concessionária contrata 20 à 35
anos Ens. médio completo Co-
nhec. em excel, cartões e nota-fis-
cal 01 ano de experiência em roti-
nas De caixa em empresas de
médio e grande porte 700,00 +
benefícios Curriculum vittae p/
rh@mapaassessoria.com.br -Cód.
E-Caixa

CHEFE DE
MANUTENÇÃO
Exp. de 4 anos em hidráuloca,
elétrica, ar-cond., Cv sob sigla MA-
NUT5 p/: recrutamentocr@yahoo.
com.br

EMPREGOS C

CIRURGIÃO DENTISTA
P/ Cotia, ligar p/ Dra. Marcia.☎
(11)3667-2104

COMPRADOR TÉCNICO
Exp. 5 anos ind.metalúrgica. 2º g
ou superior. Conhec. inform. e sist.
integr. P/ Guarulhos. C.V c/ pret. sal.
p/ gestaoeficaz@safe-mail.net

CONSULTOR
Qual/Ma /Sa,2 anos de exp efeti-
va e implantação , disponibildade
de horário.Enviar C.V Cx Postal
1506 Cep 06429-970

CONSULTORES
Projeto BRA/05/018 contrata
consultores. Informações no site
www.undp.org.br/recrutamento

CONTADOR
Exp. de 5 anos na área contábil. Cv
sob sigla DOR7 C.V p/: e-mail..
recrutamentocr@yahoo.com.br

CONTATO
COMERCIAL
Produtora de vídeos, procura pro-
fissional de Marketing ou Rela-
ções Públicas p/ representar pro-
dutora na capital. C.V. p/ e-mail:
stdmarcos@hotmail.com

EMPREGOS C

CONTATO PUBLICITÁRIO
Início imediato. Apenas sexo femi-
nino. Profissionais p/ venda de
espaços publicitário. Fixo + co-
missão. + ticket. Enviar Curriculo
☎ (11)3313-8080 ou para e-mail
gabelcom@uol.com.br

COZINHEIRO/AJUDANTE
Exp. compr. self service (+ 100
pratos p/ dia), salgados, sexo
masc. ☎ (11)5562-7869 ap.16h.

D3

DENTISTA
fem, minimo 2 anos formada, p/
trabalhar no Centro de Guarulhos.
Urgente! ☎ (11)6452-0779/
9616-8639 c/ Ana Paula

DENTISTAS
Precisa-se p/ trabalhar em Clínica
popular no Rio de Janeiro. Periodo
integral, de seg. a sab. Oferece-
mos alimentação e moradia.
(21)2413-0307hc/ 9591-0526

DESENHISTA CADISTA
C/ exp. em telecomunicações. En-
viar C.V. p/central.dgn@uol.com.br

EMPREGOS D

DESENHISTA GRÁFICO
Que tenha experiência em photo-
shop e corel draw p/ fotolitos.
☎ 6694-5524 ou enviar CV ou
comparecer R. Coimbra, 85 Bras
cep:03052-030 S.Paulo

DESENHISTA
PROJETISTA
P/ trabalhar c/ revestimento de
faixada em granito. Requisitos:
Domínio Auto Cad. leitura de pro-
jetos, extrutura metálica, Arquite-
tura, residir próx. Zona Norte. Envi-
ar C.V c/ pretensão salarial para:
fabio@gmm.com.br

DIVULGADOR INTERNO
C/ ou s/ exp. 20 a 35 anos, 2º
grau, masc/fem, empresa líder há
21 anos. Sal.+comissão+premia-
ção + VT. CV p/ rhspp@voe.com.br

DIVULGADORA
PROPAGANDISTA
Empresa líder em tecnologia no
ramo odontológico em São Paulo
contrata pessoas do sexo femini-
no. Oferecemos: Sal. fixo, VT e VA.
Enviar CV c/ foto até o dia 23/02
p/ rh@centrallaser.com.br

E3

EDITOR DE IMAGENS
Manutenção de sites, feminino.
Enviar CV a/c Carlos p/:Av.São Luis,
86 conj, 101 cep: 01046-000

EDUCADORES FÍSICOS/
ÁREA SAUDE
Estudantes e profissionais, mas-
culino, c/ carro, área de preven-
ção, comissão R$1.000 (média) +
ajuda custo. P/ Diurno/ Noturno.
Angelo/ Valéria (11)4367-1901

ELETRO
INSTRUMENTISTA
Com conhecimentos de sistemas
de controle de ar cond. tipo Ho-
neywell ou similar; noções de CFTV,
sistemas de incendio (detecção).
Experiência minima 5 anos. Enviar
Curriculum p/ Rua Afonso Celso,
1221 conj 35 Cep. 04119-061

ENCARREGADA DE LIMPEZA
Com experiência e 2º grau com-
p l e t o . F a l a r c / P a t r í c i a
☎ (11)6971-0100

EMPREGOS E

ENCARREGADO
ESCRITA FISCAL
Com exper. em escrita fiscal e im-
postos. Compar. com CV à R. Dio-
go Bueno, 110 Imirim ou enviar cv
p/ e-mail: interejane@uol.com.br

ENGº MECÂNICO
empresa nacional de grande pos-
sui 5 vagas p/ mecânicos ou me-
catrônicos. Exige-se exper compro-
vada, faculdade 1ª linha, bons
conhec. informática, inglês e boa
apresentação. rh@prodcad.com.br

ENGENH. MEC./
MECATRÔNICA
Ou Tecnóloga Mec/ Projetos ou
Projetista, metalúrgica localizada
em Mairiporã/SP admite c/ sup.
compl., feminino, experiência em
Autocad ou Solid Works, Excel, Word
e Windows, inglês fluente p/ de-
senvolvimento de projetos e aten-
dimento direto com mercado ex-
terior. Disp. p/ viagens. C.V. p/
rh@profama.com.br

ENGENHEIRO CIVIL
C/ exp. em Projeto e Direção Téc-
nica de Fundações. Enviar C.V. p/
Av. Brig. Faria Lima, 1685, 5º an-
dar conj. 5G Cep 01451-001/SP

EMPREGOS E

ENGENHEIRO CIVIL
P/ obras Residenciais/ Comerci-
ais. Ligar p/ ☎ (11)4153-9826 ou
C.V p/ andre.gal@hotmail.com

ENGENHEIRO CIVIL
Recém formado, acompanhamen-
to obras, residir Z.Oeste SP e reg.
Cajamar, c/ auto. CV sergio@pro-
fissionaisdeimagem.com.br

ENGENHEIRO QUIMICO
c/ boa formação academica, p/
trababalhar em refinaria. Enviar CV
p/ adm@soteica.com.br

ENGLISH CONSULTANT
São Paulo R$6mil. Send CV
rhpif@yahoo.com.br

ESCRISTA FISCAL
Empr. serv. contáb. contrata profis-
sional c/ exp. 1 ano em escrita
fiscal. conhec. informat. e rotinas
fiscais. dinâmico, que aceita de-
safios, A empresa oferece benefí-
cios e plano de carreira. Enviar
C u r r i c u l u m p a r a e - m a i l
rh@mgcontecnica.com.br

ESTAGIÁRIA PRECISA-SE
de Moça que esteja cursando Adm.
de Empresa. Comparecer c/ CV das
15 as 18 hs à Rua Florêncio de
Abreu 36 - 1º sala 115 Centro.

Para anunciar nos classificados que funcionam 
vá a uma de nossas lojas.
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Loja
Iguatemi

Shopping Iguatemi, loja 1AO4 - Térreo
Tel.: (11) 3815-3523
Fax: (11) 3814-0120

Horário de atendimento:
a Sáb.: das 10 às 22 horas

Domingo: das 14 às 20 horas
e-mail: iguatemi@grupoestado.com.br

2a a 5a

Loja
Limão

Av. Prof. Celestino Bourroul, 100 
Tel.: (11) 3856-2139
Fax: (11) 3856-2852

Horário de atendimento:
: das 8:30 às 19 horas

Sexta-feira: das 8:30 às 20 horas
e-mail: limao@grupoestado.com.br

Artigo

A maior atenção à governança
corporativa tem estimulado as
empresasacontratarconselhei-
ros profissionais para integrar
seus Conselhos Administrati-
vos, Consultivos ou Comitês In-
dependentes. A idéia é trazer à
cúpula da organização profis-
sionaisqueauxiliemnasdiscus-
sões estratégicas e acompa-
nhem de perto os negócios que
eles ‘aconselham’ e fiscalizam.

A empresa que opta pelas
boas práticas de governança
corporativa adota como princí-
pios a transparência, a presta-
çãodecontaseaética.Hoje,cla-
rezae transparência são funda-
mentaisparaatrairinvestimen-
tos ou melhores taxas de capta-
ção de recursos financeiros.

Hábuscapornovoperfilpro-
fissional. Os tradicionais
“board members”, escolhidos
por critérios como amizade e
confiança, dão lugar a conse-
lheiros isentos ecom capacida-
de para atuar nas decisões es-
tratégicas da companhia.

Os conselheiros profissio-
nais, normalmente ex-executi-

vos do alto escalão, orientam
suas novas carreiras à partici-
pação quase exclusiva em
“boards” das mais variadas or-
ganizações.Precisamterdispo-
nibilidade detempo para acom-
panhar os negócios das empre-
sas que atendem e devem limi-
tar o número de clientes para,
no máximo, cinco ou seis. De-
vem ter experiência na resolu-
ção de crises e até de conflitos.
Um bom conselheiro que con-
quista a confiança das pessoas
nacúpuladaempresa,àsvezes,
torna-se um 'coach’ informal.

As perspectivas salariais
são boas para executivos que

tenhamdesenvolvidosólidaex-
periência profissional dirigin-
do negócios ou áreas funcio-
nais – finanças, vendas e mar-
keting, operações industriais,
TI – e com competência práti-
ca de sucesso. Um conselheiro
querequeiradoisdiasdeprepa-
ro e dois de participação por
mês pode receber de R$ 8 mil a
R$ 12 mil mensais, com algu-
mas obrigações sociais (janta-

res e almoços) ocasionais.
O valor está cada vez mais

associadoavariáveiscomocar-
ga horária de preparo e de par-
ticipação nas reuniões, compe-
tênciaseexperiênciasnecessá-
rias, nível de imagem e conta-
tos requeridos e risco que a po-
sição oferece – ser conselheiro
estatutário de banco tem risco
maior que numa empresa mé-
dia industrial ou de serviços.

Participar em vários conse-
lhos simultaneamente pode
ser uma fase avançada de car-
reira, especialmente quando,
ao mesmo tempo, se dá aulas
de graduação ou pós-gradua-
ção ou consultoria sobre al-
gumcampodevivência.Oscon-
selhos estão se transformando
emuma opçãointeressante até
mesmo como uma forma de
aposentadoria.

TENDÊNCIAEMALTA
Embora ainda não sejam todas
as empresas brasileiras que te-
nham conselheiros profissio-
nais e independentes, essa é
uma tendência crescente no
Brasil. Nos anos 90, os bancos
foram os primeiros a buscar a
transparência na gestão.

A Bolsa de Valores de São
Paulo(Bovespa),principalmer-
cado acionário do País, por
exemplo,crioulistasdiferencia-
das para empresas que aderi-

ram aos três níveis diferencia-
dos de governança corporati-
va. O número de conselheiros
independentes aumentou nas
companhiasnoNível1,compro-
metidasaprestarmaisinforma-
ções ao mercado.

A demanda, entretanto, ex-
cede à simples soma de bancos
e S/A’s no País. Organizações
não-governamentais e entida-
des sem fins lucrativos– que so-
mam250milenecessitamarre-
cadar fundos –, além de empre-
sas que emitiram certificados
de dívida ou capital em bolsas

estrangeiras, em algum mo-
mento, precisam estruturar
seus Conselhos. Múltis criaram
conselhos consultivos no País
ou para a América Latina.

PECULIARIDADESDOBRASIL
Diferentemente dos Estados
Unidos, aqui as empresas são,
na grande maioria, de origem
familiar. Poucas têm o capital
aberto.Boaspráticas degover-
nança no Brasil devem seguir
prioridades similares, mas su-
tilmente diferentes. Por exem-
plo,melhorcapacitaçãode lide-

ranças na cúpula da empresa,
maiorentrosamentocomosou-
tros níveis de direção, delega-
ção responsável sem abdicar
dopoder e,especialmente,aro-
ta de sucessão nas empresas
ainda controladas pelas famí-
lias dos fundadores.

A sobrevivência a longo pra-
zo das empresas, privadas ou
não, listadas em bolsa ou não,
passa por reavaliar ou recom-
por o o sistema de governança.

*MarceloMariacaé sócio-presi-
dentedaMariaca

Governança corporativa mais profissional

empregos

Ganham espaço
como conselheiros
ex-executivos do
alto escalão

Marcelo
Mariaca *
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