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1/2 OFICIAL PINTURA AUTO
C/ exp. 2 anos. Comp R.Guaimbe,
641 - Mooca ☎ (11)6128-0944

ADMINISTRADOR
DE FAZENDAS
Para gerenciamento de fazenda de
Pecuária grande porte no Sul do
Pará. Exige-se: Casado, (+) de 5
anos de experiência com gado e
maquinário. Interessados enviar
curriculum p/ wneto@wlm.com.br

ADMINISTRATIVO
Coordenar depto de construtora
formação em administração p/
Alphaville curriculum c/ pret sal p/
construtora@bol.com.br

ANALISTA CONTÁBIL
Não Fumante, com CRC e experi-
ência em fechamento de balanço,
apuração de impostos, obrigações
tributária e legistação vigente. En-
viar Currículo c/pretensão salarial
p/: Av. Av. José Estima Filho, 1040
São Paulo - SP - CEP: 04960-020

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. ADMINISTRATIVO
C/exp. comprovada. Comp. c/CV á
Rua João José Rodrigues 185 Sâo
Miguel Paulista, das 8 as 11h

EMPREGOS A

ASSISTENDE DE
IMPORTAÇÃO
C/ formação em Comércio exteri-
or, conhec. em DI e LI, inglês avan-
çado. Enviar Currículo para e-mail
recrutamento@victoryrh.com.br

ASSISTENTE ADM.
P/ Guarulhos. Masc., c/ exp. miní-
ma 1 ano, noções de depto. fis-
cal, contabilidade e RH. C.V e-
mail: selecao-dp@bol.com.br

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
Exp. contas à Pagar/Receber, área
contábil, compras, negociações c/
fornecedores, relatórios fiscais CV.
p/ cv@segurancageral.com.br

ASSISTENTE CONTÁBIL
C/ exper., p/ trabalhar na Vl. Ma-
ria. CV parktaxass@hotmail.com

ASSISTENTE CONTÁBIL
Cursando ou formado em Ciên-
cias Contábeis. Com 3 anos de
experiência e conhecimentos em
faturamento e impostos. Enviar CV
p/ triade@triade-auditores.com.br

ASSISTENTE CONTÁBIL FEM.
Com experiência no Sistema Con-
timact. Enviar Curriculum para o
email: diema@estadao.com.br

ASSISTENTE CONTÁBIL
P/ Escritório em Alphaville c/ CRC
e/ exp. em toda rotina contábil,
Pessoal e Legislação Fiscal. Enviar
C.V p/ waramar@interair.com.br

ASSISTENTE DE
ANALISTA FINANCEIRO
Para análise de balanço e proc.
fiscais. Formado(a) ou cursando
administração, economia ou c.
contábeis, exp de 1 ano. Desej.
conhec. avançado em Excel. Assist
médica e V. refeição. Enviar Currí-
culo para: nlopes@starbks.com.br

ASSISTENTE DE MARKETING
Inglês fluente, formado em marke-
ting, conhecim. Informática: Corel
Draw, Photoshop, Acrobat, Inter-
net. C.V c/ pretensão salarial, p/
sirlene@ajatoempresas.com.br

ASSISTENTE DE RH
Imprescindível resida na zona sul,
experiencia minima de 3 anos.
Enviar C.V. c/ pretensão salarial:
alessandra@motriz-eletrica.com.br

EMPREGOS A

ASSISTENTE DP EXTERNO
Empresa da área de informática
admite com no minimo 3 anos exp.
na área p/ trabalho externo, atua-
ção na Gde. S.Paulo, necessário
conhec. em toda rotina trabalhis-
ta, controle de documentações,
apontamentos, prontuáriios, rela-
tórios de auditoria em DP. Impres-
cindível disponib. hor./viagens. C V
talentoshumanos.rh@gmail.com

ASSISTENTE/
FIGURANTE
Com ou s/ exp. jovens/crianças/
bebês, p/ diversas regiões SP., pa-
ra atuar em figurações de catalo-
gos publicitarios, elenco de apoio
e recepção de eventos. Ótimo ca-
che! Tatuapé: 6225-3974/
6225-3794, Guarulhos: 6409-
6279/6409-6806, Paulista:
3541-3725/3284-2424.

ATEND. CAFETERIA (6)
Somente com Experiência em má-
quina de café ☎ (11)5539-2869

AUX. CONTÁBIL
C/experiência mínima de 5 anos.
Enviar C.V. p/Patricia na Av.Adolfo
Pinheiro, 1753 CEP:04733-300
Sto Amaro

AUX. CONTÁBIL
Fem. c/ experiência na área de
Classificação Contábil. Contato
Patrícia ☎ (11)3836-5812

AUX. DE ESCRITORIO
Empresa no ramo pneumático,
seleciona femin. maior de 21 anos,
2º gr. compl, exp. TLMKT, compu-
tação, cobrança e rotina de escri-
torio, residir na reg. Guarulhos.
Contato. (11)4678-5419 Sandra

AUX. FARMÁCIA
C/experiência de 5 anos em far-
mácia de manipulação. Enviar C.V.
p/Patricia na Av.Adolfo Pinheiro,
1753 CEP:04733-300 Sto Amaro

AUX.ATENDIMENTO
Loboratório contrata profissionais
c/experiência mínima de 1 ano na
área da saúde, preferencialmente
área laboratorial, p/atuar no aten-
dimento (pessoal, telefônico e
apoiador de exames). Enviar C.V. p/
C.Postal 45382 CEP:04009-970

EMPREGOS A

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
P/ Diadema, cursando 3º grau, sal.
R$664,40 + benef., res. próx. reg.
do Jabaquara ou ABC. C.V. p/ R.
Doze de Outubro, 261 Vila Odete
Diadema-SP Cep: 09941-210 ou
rh@qualyprint.com.br

AUXILIAR CONTÁBIL
Consultoria contábil, admite com
experiência em classificação e
conciliação. Curso técnico com-
pleto ou superior em andamento.
Enviar CV com pretensões para
seleção@personalconsult.com.br

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

AUXILIAR FISCAL
Consultoria contábil, admite com
experiência em escrituração fiscal,
apuração impostos e preenchi-
mento de declarações. Curso téc-
nico completo ou superior em an-
damento. CV com pret. para sele-
ção@personalconsult.com.br

B3

BABÁ
C/ exp. em carteira de 5 anos em
um só emprego, p/ cuidar de be-
bê de 1 ano. Ligar p/ 3078-6800

C3

CHEFE DE
COZINHA/COZINHEIRO
Com experiência, Para Campinas.
☎ (19)3253-0047 2ªf.

CHEFE OU ENCARREG
PROD EM CONFECÇÃO
Exp. mín. 4 anos na área de pro-
dução em confecção feminina.
Enviar C.V c/ pret. sal. p/: gisle-
ne@oneupfashion.com.br

CLÍNICO GERAL
Recém formado p/ Zona sul.
☎ (11)3685-2455/9277-9063

COLOCADOR/ INSTALADOR
De painés e luminosos, com práti-
ca e CNH, preferência residir Zona
Norte. ☎ (11)3856-7114

EMPREGOS C

COMPRADOR
Para ind. tintas. C/ formação em
química, 10 anos de exp., dispon.
p/ morar no interior, inicio imedia-
to. Enviar CV p/: oieme@hotmail.
com ou R. Ademar Bombo, 525 -
Mogi Guaçú - SP Cep: 13846-
142 - A/C Sr. Marcos Barja

CONSULTOR
COMERCIAL
Disponibilidade de horário, veiculo
próprio, conhecimentos alarmes,
circuito de TV, elaboração de pro-
jetos técnicos de instalações, ma-
nutenções, orçamento e acompa-
nhamentos de obras e licitações
CV. p/ cv@segurancageral.com.br

CONTADOR
Exp. min. 10 anos. Período inte-
gral. V. Olímpia. CV c/ pret. salarial
para elianer@caboverde.com.br

COORDENADOR DE
MARKETING
Exp. em Varejo mín. 5 anos. For-
mação em MKT. Enviar C.V para
recrutamento@victoryrh.com.br

CORRETORES/GERENTES
Empresa em expansão, admite
corretores e gerentes, sigilo abso-
luto. F: 3057-2111 / 9750-4899

COZINHEIRA/DOMÉSTICA
Dormir, Ref./Exp (11)5584-8767.

COZINHEIRO (A)
Com experiência, Zona Sul. Ligar
das 8h. às 12h. ☎ (11) 9159-
8146/5644-9787

COZINHEIRO
P/ Restaurante Kg/Self, exp. e di-
nâmico. C.V.p/ Av. Brig. Faria Lima,
1987- cep 01452-001 SP/ SP.

D3

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

DENTISTA
c/ exp. endomolar. Pinheiros
☎ (11)3032-9784/8335-7142

DENTISTA
P/ c. part reg z. leste p/ trab de 2ª
a 6ª f. das 8 as 20h e aos sáb da
8 as 13h Tr c/Aurélio (11)6146-
0105/ 9280-1292 hc

EMPREGOS D

DENTISTAS
Clín. Ger., Endodontista e Cir. Bu-
co. CV lauro@healthquality.com.br

DESENHISTA
PROJETISTA
Com conhecimento em marmora-
ria, p/ trabalhos em pranchetas.
Enviar Cv com pretensão salárial p/
Av. Pereira Barreto 1539 Paraíso
cep:09.190-610 - Santo André.

DESENHISTA
PROJETISTA
Para trabalhar com ventilação e
exaustão. Interessados enviar CV p/
andre@exaustfarma.com.br

DIRETOR
INDUSTRIAL
Empresa c/ 20 anos no mercado
de confecção procura profissional
c/ vasta experiência em Tecela-
gem e Confecção de Malharia Cir-
cular. Enviar C.V para o e-mail
multiexito@uol.com.br assunto
malharia.

DISTRIBUIDORES
122% Lucro. Distribuidor com ca-
pacidade de investimento p/ atu-
ar no segmento de produtos pro-
fissionais exclusivo p/ salão de
beleza. ☎ (11)5094-6664 / 6646
e-mail: esousa@embelleze.com

E3

ELETRICISTA DE MANUT.
C/ vivência em paineis elétricos de
máquinas operatrizes, conh. bási-
co em automação e mecânica,
possuir CNH, residir próximo de fácil
acesso a Lapa, flexibilidade de
horário, c/ exper., até 35 anos, faixa
salarial de R$1.200. Enviar C.V aos
cuidados deste jornal sob a sigla
ELET/283

ELETROTÉCNICO
Exper. 5a, exec. obras, elab. orç.,
proj Cad, more px. Butantã. CV pret.
sal. adminstracao@epen.com.br

ENCARREGADO DE
RH
Imprescindível resida na zona sul,
experiencia minima de 3 anos.
Enviar C.V. c/ pretensão salarial:
alessandra@motriz-eletrica.com.br

EMPREGOS E

ENCARREGADO
TUBULAÇ./MONTAGEM
Exp. montagem de caldeiras e tu-
bulações pesadas para indústria.
Residir no ABC. Entrar em contato
☎ (11)4827-4188 h.c.

ENFERMEIROS
Assessoria Ítalo Brasiliana, p/ tra-
balhar na Itália☎ (11)5549-1849
ou 8574-9712 Enviar C.V. para
aib-italo@ig.com.br

ENG. ELETRÔNICO E
MECATRÔNICO
C/ conhecimentos em C.L.P. , pro-
gamação, inverssores, soft, projeto
em painéis C.C.M em coder, ser-
vomotor, correção F.T. Potência, exp.
3 anos.. Enviar C.V para E-mail:
edsonb@balan.com.br

ENGº QUÍMICO OU
TÉCNICO
Jovem, c/ exp. pintura de borra-
cha - silicone - adesivos. CV p/En-
ge reus - C .Pos ta l 705 Cep
07700-971 Caieiras - SP

ENGENHEIRO CIVIL
C/ experiência mínima de 5 anos
em ( Imprescinndível exp. em ter-
raplanagem e obras de constr. pe-
sada. ) C/ Excel avançado. C.V.p/:
ednair@etcterra.com.br

ENGENHEIRO COORD.
DE MANUTENÇÃO
P/ São Paulo. Encaminhar Curri-
culum p/ frocha@rma.com.br

ENGENHEIRO COORD.
DE REFRIGERAÇÃO
P/ São Paulo. Encaminhar Curri-
culum p/ frocha@rma.com.br

ENGENHEIRO
ELETRICISTA JR
Exp. mín. 1 ano em planejamento
e cotação de compras de mat.
elétr., vivência em Coordenação de
equipes. P/ MG. Enviar C.V para
recrutamento@victoryrh.com.br

ENGENHEIRO ELETRICISTA
P/ Responsável Técnico. C.V p/lu-
ciano@sinalizadorapaulista.com.br

ENGENHEIRO
ELÉTRICO
Exper. 5a, exec. obras, elab. orç.,
proj Cad, more px. Butantã. CV pret
sal. adminstracao@epen.com.br

EMPREGOS E

ENGENHEIROS
Inds. Bras. de Artigos Refratários -
Ibar Ltda, procura Engenheiros
Metalúrgicos ou de Materiais p/ o
seu quadro de Pessoal de Assis-
tência Técnica. Enviar CV para e-
mail: luci@ibar.com.br ou Av. Ibar
02 Poá CEP:08559-470-SP, men-
cionar ‘‘ Engenheiros’’.

ESTAG. ARQUITETURA
C/ conhecimento de Autocad, 3D
Max e Corel. Período integral. Envi-
ar Curriculo c/ portfólio p/ e-mail:
comercial@talberg.arq.br

ESTAGIÁRIO (A)
P/ distribuidora de prod. de lim-
peza. Contatos e divulgação exter-
na, 4 horas. Bolsa R$350 + V.T. +
prêmio. C.V. Av Interlagos, 2111
Cep:04661-100 Interlagos.

F3

FIGURANTES
Jovens/crianças/bebês, 42 vagas,
c/ ou s/ exp., diversas regiões SP,
p/ figuração em catálogos publi-
citarios de moda/hipermercados
e eventos. Ótimo cache! Paulista:
3541-3725/3284-2424 Guaru-
lhos: 6409-6279/6409-6806 Ta-
tuapé: 6225-3974/ 6225-3794.

G3

GARÇOM BILINGUE
2 vagas, casa Noturna admite c/
exp. comprovada. C.V. c/ foto R.
Barra do Peixe 156 Cep. 04513-
070 ou e-mail usemais@ig.com.br

GERENTE
COMERCIAL
C/exp. em vendas de benefícios p/
o trabalhador. Enviar Curriculum p/
planinvesti@planinvesti.com.br

GERENTE CONDOMINIO
Precisa p/ Edifício Comercial c/
Experiência e conhecimentos em
Informática, Salário compatível c/
a Função. Entrevista com Sr. Pedro
Luiz dia 24/04/06 hc. R. Edson,
1173 - Campo Belo

GERENTE DE LOJA
05 vagas, fem, loja de presentes e
util. dom. c/ exp. e disp. total de hor.
p/gerenciar loja c/ 25 a 30 func.
Enviar C.V. c/ foto p/ Cx. Post.
24577 cep:03365-970

MÉDICO PLANTONISTA
Examinador Ocupacional. Remuneração de
R$6.600. Tratar ☎ (11)4330-0100 SBC - com
Marli - RH

Oferecemos os benefícios de uma 
empresa de porte.

MULTINACIONAL ALEMÃ 
LÍDER NO SEGMENTO DE
TORNOS E CENTROS DE 
USINAGEM CNC ADMITE:

Envio de C.V. 
Rua Dr. Luiz Migliano, 173 

CEP 05711-000 - São Paulo / SP 
Referência - 01/2006 ou e-mail
nata l ia .bas i le@dmgbr.com

•••••• TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 
MECÂNICA E ELETRÔNICA

• Fluência em alemão ou inglês, expe-  
riência mínima de 3 anos 
comprovada. 

• Disponibilidade para viagens

•••••• VENDEDOR TÉCNICO 
• Para atender clientela nas áreas de 

usinagem e ferramentaria, com for-
mação em área técnica. Fluência em    
alemão ou inglês. 

• Esta vaga está aberta para todo o     
Estado de São Paulo 

VENDEDORES (AS)
Yasmin Tapetes de Arte necessita com experiên-
cia, dinamismo e determinação e com veículo
próprio. Interessados enviar Cv somente com fo-
to para Av. dos Tapuras 93, Cidade Jardim - SP -
SP cep 05670-000

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

2a

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
balcao.iguatemi@grupoestado.com.br

Loja
Limão

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

Horário de atendimento:
2a a 5a: das 8:30 às 19 horas

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

Artigo

M
ontar, manter
atualizada e fa-
zerbomusodare-
de de contatos
pessoaispodesig-

nificar um grande passo na hora
de disputar uma vaga no merca-
do de trabalho. Atualmente, se-
tenta e cinco por cento das con-
tratações e recolocações ocor-
rem por intermédio do chamado
networking, cinco por cento
atravésdeumaagênciaderecur-
sos humanos e vinte por cento
através de anúncios nos mais di-
versos meios de comunicação e
currículo enviados para o setor
de Recursos Humanos. Porém,
uma rede de contatos construí-
da ao longo da vida para ser efi-
cazprecisasergerenciadadefor-
ma profissional e não emocional,
fato este que acontece com ape-
nas cinco por cento de quem se
preocupa com esta ferramenta.

A maioria dos profissionais
que está fora do mercado ou em
buscadeumnovodesafioprofis-
sional em sua carreira costuma
imaginar, de forma equivocada
queocaminhoparaatingiroob-
jetivopassapelosetordeRecur-

sosHumanos.Masarealidadee
a experiência mostram uma
realidadediferente.Sãoosdire-
tores e gerentes que têm força
de escolha e poder de decisão
nestahora,quandovêemàfren-
te a figura de um colega de seu
círculode relacionamento,com
experiênciaequalidadeparaas-
sumir a vaga aberta.

Esses mesmos gerentes e di-
retorestambém podem ter peso
na hora de ajudar colegas de ou-
tras empresas, indicando no-
mes, e não raro de pessoas que
passaram pelo circulo profissio-
nal de seu trabalho, mas que por
algum motivo tiveram que ser
desligadas por esta mesma pes-
soa.Éachamadacatarsedesen-
timento. Eles acreditam que a
melhor maneira de não se senti-
remculpadospelademissãoéin-
dicaremseus nomesparaavaga
disponível em outra companhia.

Você,profissional,provavel-
mente já deve estar imaginan-
doquantotempopodeterperdi-
do ao deixar de cultivar e man-
ter atualizada sua rede de rela-
cionamentos, imaginando os
amigos de infância, dos bancos
escolares, da universidade, dos
encontrosnosquaisfoiapresen-
tado a uma pessoa nova, atra-
vés de amigo em comum.

Mas muito cuidado nesta re-
tomada de contatos. Não é raro
lembrarmos de um amigo ou

contato com quem não falamos
há anos. Mas aí entra um gran-
de dilema. Devo ligar e retomar
o contato? Como a pessoa vai
reagir depois de tantos anos de
distanciamento? Será que ele
pode imaginar ser um momen-
to de oportunismo, ainda mais
dependendo de sua posição no
trabalho? Na maioria dos ca-
sos, esta simples lembrança, de
um telefonema que seja, com
certeza vai deixar o contato do
outro lado feliz por ter sido lem-
brado e considerar o ato como
altamentepositivo. Mas vá com
calma, não faça isso apenas pe-

lo interesse, pois a boa intenção
pode se virar contra você.

Estasnuancessãoimportan-
tes ter em mente, pois servem
como um parâmetro para me-
dirmos o quanto agimos de for-
ma amadorística e sem profis-
sionalismo na formação de nos-
sa rede de contatos. Mostra-
nos que agir de forma profissio-
nalé importanteenecessário.É
a chamada diferença entre agir
emocionalmente e agir profis-
sionalmente,comoseestivésse-
mos em nosso ambiente de tra-
balho. Vale lembrar que forma-
mos nosso netwoking de três

maneiras: através dos relacio-
namentos pessoais e profissio-
nais; indicações de outras pes-
soas, também chamada de se-
gunda geração, de amigos em
comum; e o que nasce sem que
ninguém tenha contribuído pa-
raalavancarocontato,ondevo-
cê mesmo, de alguma maneira,
criou o relacionamento.

Criar esse relacionamento e
mantê-lo é apenas um dos pas-
sos importantes para ampliar-
mosemantermosnossosconta-
tos. Outro passo rumo a um mo-
delo profissional de gerencia-
mento é registrar cada um dos

contatos, através de uma plani-
lhaondevocêapontaráinforma-
ções pessoais de cada pessoa,
posição na empresa, impressão
que teve dela neste primeiro en-
contro, assim como de seus gos-
tos. Este conjunto de informa-
ções será útil na hora de manter
o relacionamento. Uma simples
ligação na data de seu aniversá-
rio será importante para que a
pessoa saiba que você se lem-
brou da data e que pensa nela.

Mas se você acha que geren-
ciarsuarededecontatosdema-
neira profissional é uma tarefa
simples e que vai iniciar agora,
ao acabar de ler este artigo, sai-
ba que pode estar enganado.
Trata-se de um processo lento,
que exige muita disciplina. Mas
nãoprecisasedesanimarporis-
so. Vale lembrar que apenas
uma em cada 100 pessoas tem
esta visão profissional de ne-
tworking. Mas ela poderá fazer
grande diferença quando você
estiver pensando em um novo
emprego. Não custa nada lem-
brarquesuaschancesaumenta-
rão setenta e cinco por cento se
você agir de maneira profissio-
nal e não emocional. Portanto,
mãos à obra já.

*JacksonSoaresatua naáreade
gerenciamentodecarreiras e
CoachingDiretordoGrupoJoin-
der&Job, deCampinas

Contatos respondem por 75% das contratações

empregos
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