
Produto: EST_SUPL2 - OPORTUNIDADES - 4 - 04/05/06 ProofCE04 - Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

EMPREGOS

33

A3

ADVOGADO (A) CÍVEL
Experiência bancária de 3 anos
comprovada. Curriculum Vitae com
pretensão salarial para e-mail:
advocacia@cmgadv.com.br

AGRÔNOMO
Com exper. em horti fruti para trab
com vendas de prod. biológicos na
região do circuito das frutas e Sul
Minas Gerais. Enviar CV Cx postal
199 cep: 13240-000 Jarinu -SP

ANALISTA CONTÁBIL PL
3 anos de experiência em toda
rotina contabil. Enviar CV com pre-
tensão salarial para e-mail: vagas.
contabil @ciacontabil.com

ANALISTA CONTAS MÉDICAS
30Vgs, Exp. tabelas, inform., re-
embolso, recurso glosa, 2º grau
compl., Urgente!.(11) 3868-4280
/4244 ou kelly@dispaes.com.br

ANALISTA D.PESSOAL
Faixa salarial de R$800 à 1.000.
C/ exper. de 5 anos. Enviar C.V.
katiaabate@uol.com.br

ANALISTA DE SISTEMAS
“RAMO”
C/ experiencia em SQL, Banco de
dados, Cristal-Report. Região Cen-
tral SP - Enviar CV A/C deste jor-
nal sob sigla EL848

ASSIST. FISCAL/ CONTÁBIL
3anos exper. em escrit contábil,
conhec. toda rotina, 22 à 30anos,
p/ Lapa. Salário + VR, VT. C.V p/
master@masterconsultores.com.br

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
Estutante de direito (noturno), p/
depto juridico. Inglês p/ leitura,
condução própria. C.V. c/ foto a/c
deste jornal sob a sigla AAJ/474.

ASSISTENTE DE DP
Urgente! Salário R$1.000. Im-
prescindível exper. mínima 5anos,
resida na zona sul. Enviar C.V p/
alessandra@motriz-eletrica.com.br

ASSISTENTE DE MARKETING
Com absoluta desenvoltura, criati-
va, facilidade organizacional e com
condução propria, Salário Inicial
R$800. Enviar CV para Caixa Pos-
tal 3827 Cep 01009-000 SP / SP

ASSISTENTE DP/RH
C/ exp. comprovada, toda rotina
pessoal, Legislação em geral. Iní-
cio Imediato. Residir Z. Oeste. En-
viar C.V. c/ pret.sal. p/ e-mail: se-
lecaovw@terra.com.br

ASSISTENTE
FINANCEIRO
C/exp.comprovada, conhec. Infor-
mática, contas à pagar e receber,
Residir Z. Oeste. Enviar C.V. c/pret.
salário p/ selecaovw@terra.com.br

ASSITENTE ADMINISTRATIVA
2ºgrau completo, exp. mín.2 anos;
domíonio pacote Office; residir
imediações ou próx.Bom Retiro.
Enviar C.V. c/pret.sal. p/ R. Neves
de Carvalho, 342 B.Retiro 01132-
010 moyses@eletrenge.com.br

ATENDENTES CAFETERIA
1ºgrau compl., disponibilidade
horário, trab. em Cafeteria Shop-
ping Moóca. Enviar C.V Av. Miguel
Stefano 42 sala 3 Cep 04301-
000 (A/C Advocacia de Apoio)

ATENDENTES
P/ Rest. Alto Padrão, 2º Grau, co-
municativos.☎ (11)5573-3394

AUX LOJA (FEM)
Jovem z.sul, info@eurocross.org

EMPREGOS A

AUX. DE FATURAMENTO
C/exp. em clínica médica e glo-
sas. Enviar CV p/ Arapoca, 236
cep:03362-000 S.P a/c Marcelo

AUX. ESCRITÓRIO/FISCAL
c/experiência p/escritório de con-
tabilidade e programa Contimatic.
R.da Graça 61-3ºand Bom Retiro

AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Feminino, residir próximo Vila Ma-
r ia . Env iar Cur r icu lum para
vmaxsp@vmaxsp.speedycorp.com.
br

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO
2º grau compl., conhec. informá-
tica. Enviar CV gasopa@uol.com.br

AUXILIAR DEP. PESSOAL
Exp. mín. 5 anos, conhec., rotina
trabalhista, benefîcios e Ponto Ele-
trônico. Enviar C.V. c/pret. sal.p/e-
mail: dpgfhumanos@gmail.com.br,
sob sigla Depto Pessoal

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

C3

CABELEIREIRO(A)
Precisa-se, exp.comprovada em
corte e química, p/ Itaim Bibi. Ci-
da. (11)9961-6602/ 5055-3353

CAPTADOR DE IMÓVEIS
Conceituada imobiliária admite
com exp. comprovada na região de
Moema e Campo Belo. CV p/
captadorimoveis@uol.com.br

CHAPEIRO
c/ exper. e referência, p/ trabalhar
fins de semana Comparecer c/CV.
Av. Giovanni Gronchi, 3.303

CHURRASQUEIRO
P/serviço extra. (11)2293-4945

CHURRASQUERIO
/ ASSADOR
Contratamos churrasqueiro para
restaurante com experiencia. Inte-
ressados agendar entrevista no ☎
5575-9115 com Fátima ou email:
eliana@meutrabalho.com.br

ENGENHEIRO(A) QUÍMICO(A)
Empresa Multinacional busca profissional c/
Mestrado ou Doutorado em Química organica -
aromáticos, preferência com conhecimento em
processamento de Alcatrão de Hulha. Enviar CV
para e-mail cristina.carvalho@elkem.com

EMPREGOS C

COORD RECRUT
SELEÇÃO TREINAMENTO
Empresa de recuperação de cré-
dito seleciona profissional com
superior em Psicologia, experiên-
cia de 1 ano em Call Center. Envi-
ar curriculum vitae para o e-mail
selecao176@mlgomes.com.br

COORD. OBRA PÚBLICA
Construtora admite profissional c/
exper. em licitações, documenta-
ções, orçamento e execução de
obras públicas. Enviar CV p/
construtora@bol.com.br

COORDENADORA PEDAGÓG
C/ experiência para Creche em São
Mateus. Enviar C.V. Rua Vitorio Az-
zalim, 416 - 03961-090

COPEIRO
c/ exper. e referência, p/ trabalhar
fins de semana Comparecer c/CV.
Av. Giovanni Gronchi, 3.303

CORRETOR (A) IMÓVEIS
Para morar no impreendimento.
Creci e experiência em casas e
terrenos de lazer. Moradia + fixo +
comissão. Tratar☎ (11)3064-
0725 Site: www.vilapinhal.com.br

CORRETOR / VENDEDOR
Conceituada imobiliária admite
Corretores e Vendedores p/atua-
rem na região de Moema CV p/
corretorvendedor@uol.com.br

CORRETOR DE
FERRAMENTAS
P/extrusão de alumínio, p/região
de Cubatão - SP. Enviar C.V. p/ R:
da União, 173 Vila Parisi - Cuba-
tão - SP CEP:11570-120

CORRETORES (AS)
Empresa ampliando seu quadro
admite profissionais p/ atuar com
imóveis de alto padrão. Of. Co-
nhecimento. C.V p/ Av. Pacaembú
743 Pacaembú Cep 01234-001

CORRETORES
Alvo Gestão Imobiliária, contrata
para novos lançamentos bairros: V.
Mariana, Morumbi e V. São Fran-
cisco. Falar com Ieda Tel: 3064-
0707 www.alvogi.com

COZINHEIRA FIXA
(11)2293-4945

COZINHEIROS
P/Rest. Alto Padrão, c/exp. chapa
ou cozinha ☎ (11)5573-3394

EMPREGOS C

CRONOMETRISTA
Exigimos 2º grau compl., prática
comprov. 4 anos em confecção,
residir Z.Leste. Comp. munidos
doctos R. Uicó, 585 Penha Trav Av
Amador B. Veiga alt. 2.521

D3

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

DENTISTA
Recém - formado, para trabalhar no
Centro de Guarulhos. Urgente!
Contato ☎ (11)6440-0638/
9616-8639 c/ Ana Paula

DENTISTAS CLÍNICOS GERAIS
CV lauro@healthquality.com.br

DESENHISTA CADISTA
Aluizio A.M. d‘Avila Eng. de Proje-
tos, procura cadista p/projeto es-
trutural de concreto armado, c/
conhecimento em TQS. Experiên-
cia mínima 5 anos. Tr. 5506-2253

DESENHISTA
MECÂNICO
2º compl. exp. proj. desenhos mêc.
e programa mechanical desk top,
e inventor. C.v. a/c deste jornal sob
a sigla DES/061

DESENHISTA
MECÂNICO
Com experiência em AutoCad. CV
a/c Projeto Rua Laconia 258 - Vl
Sta Catarina - Cep:04634-050

DESIGNER GRAFICO
Para atuar em pré impressão, p/
flexografia, exp. em plataforma
grafica, saída de arquivos p/ cli-
cheria. Erlange ☎ (11)6955-8337

DIRETOR FINANCEIRO
Profissional c/ sólida formação em
economia, contábeis, adm. ou en-
genharia. Pós graduação, exp. min.
5 anos em posição de gestão e
área financeira ou indústrias. C.V.
p/ atlascop@terra.com.br

Empresa líder no mercado de embalagens plásticas
admite Gerente Comercial. Experiência mínima de 5
anos em equipe de vendas própria e representantes. 
Conhecimento na área de embalagens. Oferecemos
salário e benefícios compatíveis com o cargo.

Empresa líder no mercado de embalagens plásticas
contrata representante nos estados de SP, GO, MG, ES,
PR e MS. Necessário ser pessoa jurídica, ter conheci-
mento no ramo e clientes potenciais.Possuir estrutura
e não representar empresa concorrente. Oferecemos
exclusividade de clientes, material de apoio e acompa-
nhamento com pessoal técnico.

Interessados Enviar CV p/ Caixa Postal 385 - CEP 13505 630
Rio Claro - SP mencionando a  sigla correspondente ao cargo

REPRESENTANTE
(Sigla : RepComercial 2006)

REPRESENTANTE
(Sigla : RepComercial 2006)

GER. COMERCIAL
( Sigla : GerComercial 2006)

GER. COMERCIAL
( Sigla : GerComercial 2006)

RELAÇÕES PÚBLICAS

E ntidade Filantrópica tradicional necessita de
uma pessoa altamente qualificada para o

exercício de relações públicas que visam propa-
gar o seu nome e angariar recursos financeiros
para as suas atividades. O candidato deve ter
amplo trânsito na área da Saúde, na área dos
Meios Políticos e dos Meios Empresariais. Enviar
currículo a/c da Sra. Cecília Pires, Avenida Pau-
lista 2001-18ºandar, conjunto 1813, São Pau-
lo, Capital. Não se atende pessoalmente

E3

EDITOR ELETRÔNICO
Para trabalhar em escola. Salário
R$600 p/ 6H. Enviar C.V e-mail:
grafica@oswaldcaravelas.com.br

EDUCADORA/ MAGISTÉRIO
OU PEDAGOGIA
C/ experiência para Creche em São
Mateus. Enviar C.V. Rua Vitorio Az-
zalim, 416 - 03961-090

EDUCADORES
Escola de Educ.Infantil Cristal Má-
gico está selecionando Educado-
res capacitados c/exp., residentes
na Z.Norte. Tr. Ana Paula, 9h. às
11h, 2ª à 6ªf. ☎ (11)6993-9032

ELETRICISTA
Eletrônico,exp 5 anos, c/ máquin-
as injetoras. Sal R$2.500. EnviarC
V fax ☎ (11)2272-9958

ENCARREGADO DE
PRODUÇÃO
Profis. c/ nível Técnico ou Superi-
or c/ exp. em Carteira de 4 anos no
mínimo, conhec. em Informática e
noções de inglês.. Enviar CV p/ R:
Dona Ana Nery, 1221 - Cambuci,
cep 01522-000 São Paulo a/c
Gisele ou Roberto

ENCARREGADO(A)
DEPTO PESSOAL
C/ experiência. Enviar CV c/ pre-
tensão salarial p/ R. Cristiano Via-
na nº 890 cep: 05411-001 Cer-
queira César - SP

ENFERMEIRA AUDITORIA
P/ regulação e contas médicas, C/
exp. hospital e assistência médi-
ca. Benefícios + CLT. Urgente!.
☎ (11) 3868-4280 /4244 ou
kelly@dispaes.com.br

ENFERMEIRO
Hospital de grande porte, no Vale
do Aço - MG, admite Coordenador
de enfermagem. Indispensável:
Conhec. de legislação pertinente,
formação e exp. assistencial de no
minimo 5 anos, perfil de lideran-
ça: carga horária 44hs semanais,
p/ inicio imediato. Enviar CV para:
auditoria@saocamilosede.org.br

EMPREGOS E

ENG. MECANICO
Ou químico, p/ elaborar projetos
industriais, exper. min. 10 anos em
dimencionamento de bombas, tu-
bulações e equiptos. diversos.

☎ (11)4368-4644
ENGº ELETRICISTA
E/ou Téc.Eletrônico, p/vistoria
elevadores e Instals prediais. C.V
c/pret.salarial proseg@uol.com.br

ENGENHEIRO
Empresa do interior do estado de
São Paulo procura, com acervo
técnico de trabalho em Limpeza
pública, aterro sanitário e afins.
Enviar CV e cópia do acervo técni-
co para: rh.nsf@uol.com.br

ENGENHEIRO
Para Santana de Parnaiba, residir
Zona Oeste, recém formado, Corel,
Autocad. Veículo próprio. C.V
mauricio@profissionaisdeimagem.
com.br

ENGENHEIRO SEG
TRABALHO
C/ 3anos de experiência em obras,
ramo petroquímico. Resida na re-
gião Osasco Enviar email para:
elen.hanna@sistenge.com

ENGLISH TEACHERS
Wise Up Osasco is recruting fluent
english teachers to start working in
June. Eve/sat availability to teach.
The candidates must apply in per-
son with resumeé on May 05th and
08th from 2 pm to 5pm. Avenida
Dep. Emílio Carlos, 938 - Vila
Campesina Osasco.

ESCREVENTE CARTÓRIO
C/ exp. em procurações e demais
rotinas de cartório. C.V. Av. Brig. Luis
Antonio, 1702 Cep 01318-002

ESTAGIÁRIO DE DIREITO
4º ano, inscrito na OAB, Bolsa
R$600 + VT. CV Pça. da Sé 21, 11º
and Centro SP cep:01001-001

for its Brazilian subsidiary located in São Paulo.

Fluent English speaking is mandatory, as well as leading skills and strong knowledge of
the market.

The company offers an attractive benefit package and career plan.

with 6 reputable tools
manufacturers

Belin - Bilz - Boehlerit - Fette - Kieninger - Onsrud

General Sales Manager
seeks a:

Please send your résumé to Mail Box: 32247, Zip Code:
04766-970 covered by a handwritten letter indicating both
your last and required salary.

http://www.LMT-tools.com

Para assinar o Estadão ligue:

Grande São Paulo: 3858-9000
Demais localidades: 0800-14-9000

Artigo

M
uitos fatores in-
fluenciamaquali-
dade de vida do
ser humano. Os
mais importan-

tes dependem de cada um de
nós, da nossa visão do ideal, da
nossa herança familiar cultu-
ral, da fase da vida em que esta-
mos, da nossa expectativa em
relação ao futuro, das nossas
possibilidades, do ambiente e
dos nossos relacionamentos.
Vamos nos ater aos dois últi-
mos, focando em ambiente de
trabalho e relacionamentos
dentro de uma empresa.

O ser humano, infelizmente,
vive em constantes altos e bai-
xos. Em outras palavras, tem
poucos momentos de felicidade
e prazer e, sobre essa questão,
nunca é repetitivo dizer que ter
quantidade de vida é importan-
te,masdiferentede terqualida-
de de vida.

Qualidade de vida envolve
um conjunto de fatos que de-
vem existir para uma vida me-
lhor,umavidamaisfeliz.Signifi-
ca que a qualidade de vida de-
pende de revermos nossos pa-

drões de comportamento, valo-
res, crescimento profissional e
humano, disciplina e respeito,
cuidado com os ambientes,
atenção à saúde. Resumindo:
cuidar do corpo, mente e alma.

Acreditandonaimportância
destes valores citados, muitas
empresas implementaram
uma academia de ginástica in-
terna ou convênios com acade-
mias. Outras realizam pales-
trasalertandopara oscuidados
com a alimentação e saúde.
Mas acredito que poucos pro-
gramas realmente agregam al-
gum valor no diferencial do ser
humano. Como medir se geram
resultado dentro ou fora da em-
presa?

A questão não é a iniciativa
ser válida ou não. A questão é
mais ampla: o que deveria ser
fonte da qualidade de vida no
trabalho é a satisfação como
um todo, o prazer no processo,
em ver o trabalho pronto e sa-
ber que o produto final depen-
deu da sua participação. Isso
simfazoserhumano,comocola-
borador de uma empresa, ser
mais equilibrado e feliz, mais
atento à cooperação, ter paixão
por sua“função”, seuvalor den-
tro da organização.

O trabalho, na verdade, pas-
soudeumaconcepçãodesobre-
vivência em busca de meios pa-
ra satisfazer as necessidades

básicas até chegar, nos dias de
hoje, como sendo vital para to-
do ser humano. O colaborador,
nesse sentido, deverá ser ouvi-
do, percebido e respeitado co-
mo ser humano produtivo. Des-
ta maneira, a concepção de tra-
balhoserádesvinculadadeobri-
gação ou fardo e se transforma-
rá num importante fator defeli-
cidade, que se engloba no con-
texto ‘qualidade de vida’.

No entanto, essa preocupa-
ção não está presente na maio-

ria das organizações. É mais fá-
cilorientarocolaboradorapra-
ticar uma atividade física, mu-
dar seus hábitos alimentares,
do que chamá-lo para ouvi-lo,
deixá-lo expor suas sugestões,
flexibilizar seu horário, obser-
var seu potencial e dar-lhe no-
vos desafios, comemorar as pe-
quenas vitórias, agradecê-lo.

Este é um processo que re-
quer um canal de comunicação
aberto e constante reavaliação
das necessidades do colabora-

dor. Porque a única coisa per-
manente é o constante proces-
so de mudanças.

A questão central é que os
dois lados precisam fazer algu-
ma coisa – empresa e colabora-
dor. Pensar “eu gosto de fazer
tal coisa e não faço?” ou “será
queposso fazer hoje, tenho con-
dições”eaté“voupedirorienta-
ção, uma oportunidade”.

Qualidade de vida é o aqui e
agora. É algo que podemos sen-
tire,assim,planejarnossofutu-

ro. É preciso refletir: sou feliz
hoje? Do que tenho aberto mão
em função da minha rotina
atual? O que posso fazer para
ser mais feliz e também para
proporcionar mais felicidade
para os outros? Afinal qual o
sentido da vida? Ter prazer,
paz, harmonia, felicidade. Co-
mo pequenas mudanças tra-
rão estes sentimentos?

Afirmo, então, que cabe
também às empresas instiga-
rem seus colaboradores para
queconheçamasimesmo,des-
cubram o que lhes traz felici-
dade e, aí sim, as organizações
poderão orientá-los para o de-
senvolvimento e apoiá-los pa-
ra o processo de mudanças de
padrão de comportamento.

Claroquejáexistemempre-
sas mais maduras, menos con-
servadoras, que adotam um
modelo de gestão moderna,
em que pequenas mudanças
no dia-a-dia da administração
edesenvolvimentodosseusco-
laboradores já trazem gran-
des diferenças e bons resulta-
dos. E qualidade de vida.

*Maria Paula Bartolozzi As-
trauskas é psicóloga, pós-gra-
duada em Administração e Coor-
denadora de Recursos Humanos
da Consultoria Siegen. www.sie-
gen.com.br.

Odesafioportrásdochavão‘qualidadedevida’

empregos
Maria Paula Bartolozzi
Astrauskas*
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