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EMPREGOS

33

A3

ADMINISTRADOR
C/ exp. em vendas - curso superi-
or, c/ inglês e computação. Fixo +
participação. Enviar Cv aos cuida-
dos do Jornal sob. sigla ADM/450

ADMINISTRADOR
DE FAZENDAS
Para gerenciamento de fazenda de
Pecuária grande porte no Sul do
Pará. Exige-se que seja casado, c/
(+) de 5 anos de exp. com gado e
maquinário. Interessados enviar CV.
para e-mail.: wneto@wlm.com.br

ADVOGADO (A)
Empresa de recuperação de cré-
dito seleciona profissional c/ per-
fil negociador, exp em direito ban-
cário e amplos conhecimentos
processuais. C V c/ pretensão pa-
ra recrutamento@mlgomes.com.br

ADVOGADO TRABALHISTA
Escritório no Jd.América, necessita
de advogado trabalhista c/ com-
provada experiência em consulto-
ria e contencioso. Enviar CV c/
pretensão, p/ R. Antonio Alencar,
nº158, C6, CEP 02223 - 050 Jd.
Brasil - SP. A/C de Sra.Sueli.

ANALISTA CONTÁBIL
P/reg.Paulista. Multinac., exp.2a.,
sup.compl/curso C.Contáb., de-
sej.sistema integr.ERP e inglês.CLT
+benef. CV contab@criemp.com.br

ANALISTA DE CADASTRO
Exper. de (05) anos em análise
documentos, que tenha atuado em
factoing ou banco, preferencial-
mente que tenha relacionamento
com bancos e factorings para
busca de informações, comunica-
tivo (a), organizado (a), analítico (a).
CV adriana@danielebanco.com.br

ANALISTA DE
CRÉDITO
Empresa lider no ramo em Análise
e Recuperação de Crédito admite
p/trabalhar em Central de Crédito.
Mínimo 2º grau completo, c/ex-
periência em análise e liberação de
crédito. Oferecemos benefícios. C.V
c/pretensão salarial para R. Boa
Vista, 254 - 18º and. Cj 1815
Centro/SP. Cep. 01014-000 ou e-
mail com assunto CRÉDITO para:
zetelabes@terra.com.br

ANALISTA DE CRÉDITO
Exp. de (05) anos em análise de
crédito/risco de bancos ou facto-
rings, aprov. limites, part. comitês de
crédito, analise de doctos e acomp.
na liberação das operações, sup.
completo, domínio de informática,
exp compr. liderança de equipe. C.V.
adriana@danielebanco.com.br

ANALISTA
PROGRAMADOR DELPHI
Experiência comprovada em Del-
phi. Conhecimentos: SQL server,
Reportbuilder. Enviar CVpara
cv@insurance-solutions.com.br

ANALISTA TELECOM.
Call Center, multinac., 2ºgrau
compl., exp. na área, desej.co-
nhec.AVAYA, reg.central. CLT +be-
nef. C.V. telecom@criemp.com.br

ARQUITETO
Cadista. Enviar cv c/ pretensão
salarial p/ Calçada das Rosas, nº
04 - Centro Comercial - Alphaville
- Barueri - SP - Cep: 06453- 029

ASSIST. ADMINISTRAT.
Gde.instit.financ., conh.inform.,
sup.compl./curso mín.3°ano área
Exatas, exp.1ano, ingl.bás. CLT
+benef CV banc@criemp.com.br

EMPREGOS A

ASSIST. COORDENAÇÃO
Profis exp mín 1 ano área promo-
cional. Implant e acompanh proje-
tos, elaboração de relat quantitat,
qualitat, fotogr e exp em análise de
informação. Domínio em Excel e
Word. Disponib horário. Pref residir
na ZSul. Enviar Curric R Francisco
de Moraes, 342, Chac. Sto Anto-
nio - 04714-010. MENCIONAR
“ASSIST COORD” no envelope.

ASSIST. DE FRETE INTL
Empresa de Comércio Exterior em
expansão, precisa de prof. especi-
alizado. Enviar CV. p/ Cx.Postal 421
Cep 01059-970/SP Sigla TI/06

ASSIST./ANALISTA CONTÁBIL
Exp. mín. de 2 anos em classifica-
ção de contas contábeis, contabi-
lização bancária e digitação das
rotinas de contabilidade (ativo,
passivo, receitas, impostos e ta-
xas).Necessário residir na Zona Sul.
Enviar Curriculum colocando a Si-
gla Contabil/2006 para e.mail:
priscilla.queiroz@globalrh.com.br

ASSIST.COM. EXTERIOR
Inglês fluente; conhec: área, espa-
nhol/informát. Sup. imcompleto,
dinamica, comunic/organiz. Enviar
CV p/: izu_otofuji@terra.com.br

ASSIST.CRÉD./COBR.
2ºgrau compl, exp.ant.compr., CLT
+ benef. C.V. cred@criemp.com.br

ASSISTENTE ADM
C/ inglês fluente, domínio rotina
adm. e DP. Enviar C.V. p/: Rua Profº
Carlos de Carvalho, 164, sala 102,
04531-080/SP. Ref. ADMIN.

ASSISTENTE CONTÁBIL
Com experiência. Enviar Currículo
para Rua Etiopia, 265 - Mooca - SP
CEP 03122-020

ASSISTENTE DE VENDAS
Experiência na Área Administrativa
Comercial. Superior Administração
ou Cursando. Desejável Inglês Flu-
ente. C.Vitae R Cachoeira da Ilha,
445 Cep 08270-110 - São Paulo
ou e-mail: rh@helsten.com.br

ASSISTENTE DEPTO.
PESSOAL
C/ exp. sólida de 5 anos no setor,
conhecimento de informática, de-
sejál exp. em empresas do setor de
serviços. Comparecer c/ CV á R. do
Grito,387 10º and - Ipiranga/SP

ASSISTENTE FISCAL
Cursando sup., jovem, exp. 1 ano
nas rotinas gerais da área fiscal
adquirida no segmento industrial,
bons ccs. apuração de Impostos e
Faturamento, Sist. EMS-Datasul p/
Empresa Metalúrgica.CV p/ Sonia
-Seleção.R.Guaicurus,206 - Agua
Branca - SP- CEP: 05033-000.

ASSISTENTE FISCAL
Exp. na rotina Dep. Fiscal (calc.
Imp., Decl. e serv. de repartições
públicas).Enviar CV para E-MAIL
exam@examcontabil.com.br

ASSISTENTE RH/ DP
Superior Completo / Exp. 5 anos
nas rotinas da área / Ênfase em
Seg. e Med. do Trabalho / Relató-
rios Gerenciais / R&S / T&D / In-
formática. Região Santo Amaro.
Enviar CV c/ pret. p/ Cx. Postal 971
CEP 01059-970 Sigla ENOVAÇÃO

ATEND. SERV. AO CLIENTE
Consultoria em Flats admite na
área de atendimento ao cliente -
SAC. Exp. de 02 anos. Enviar CV
com pretensão salarial, para:
www.caryspar.com.br

ATENDENTE DE SERV. AO
CONSUMIDOR - SAC
Agência de comunicão e marke-
ting abre vaga na área de atendi-
mento ao consumidor - SAC. Ex-
per. min. 2 anos. Enviar CV p/
ana@dmcomunicacao.com.br

ATENDENTE DE
VENDAS
Precisa-se exp. min.1 ano. Enviar
CV p/ R. Beberibe 06 - Vila Car-
rão CEP.03443-050 SP a/c RH

EMPREGOS A

ATENDENTE
Loja de convites, exp. atendimento
e Corel Draw. Residir Z. sul. Enviar
CV e-mail: dtoribio@uol.com.br

ATENDENTES
Contratamos p/ atuar em bingos e
restaurantes. Temos outras vagas
p/ os setores de (cozinha, recep-
cionista bilingue, atendimento, bar,
garçon, revenda e limpeza.), am-
bos os sexos, p/ Z. Sul e Alphavil-
l e . A ge nda r e n t r e v i s t a ☎
(11)5575-9115, falar c/ Fátima ou
Fernanda

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Só moças p/ loja de conveniência
Exige 2°gr compl.,disp. de horário
e dinamismo.Oferece: salário fixo
540,00+VT+VR.Comp c/ doctos na
Av Cidade jardins, 127 (Posto BR)

AUX ADM/VENDAS
C/ exper. e conhec. rotina de es-
critório, digitação, controles,emis-
são de NF, conhec. informática,
salário fixo +benef., Resida Z. oes-
te. Env CV rcborrachas@terra.com.
br c/ pret. sal. ou R. Cangalia 03 Jd.
Marisa Osasco CEP: 05108-110

AUX COMER EXTERIOR
Fem/Masc, cursando 4ºano ou
recem form., noções, inglês. CV p/
sergiohenrique@allnet.com.br

AUX LOJA
p/parceria. info@eurocross.org

AUX. ADM
(F) Conhecimento nas rotinas de
cadastramento de empresas, sis-
tema prosof windows. VT. Tratar à R:
Paraiba, 230 - Pari - h c.

AUX. CONTÁBIL (A)
Com prática no setor, p/ escritório
contábil. Comp R: 24 de Maio 105
cj 92 Centro

AUX. CONTÁBIL
Com experiência em toda rotina
contábil. Comparecer c/ CV 3ª e 5ª
às 10h30 ou 4ª e 6ª às 14h00 à
R. Dianópolis, 900 - Mooca

AUX. DE ED. FÍSICA
Recém form., Fem/Masc, Org.
desportiva, c/ exp. C.V p/ e-mail
sergiohenrique@allnet.com.br

AUX. DEP. PESSOAL
Exper. 5 anos, bons conhecimen-
tos informática. Comparecer a Rua
Emilio Goeldi 201- Lapa de Baixo

AUX. DEPTO PESSOAL
2ºgrau compl, na região de Con-
gonhas, 2anos de exp em DP. Cur-
riculum p/ selecao@arezza.com.br

AUX. ESCRITÓRIO
C/ experiência em vendas e fatu-
ramento, que more na região Les-
te. C.V. p/ adricace@ig.com.br

AUX.ESCRITA FISCAL
C/experiência. Enviar C.V. p/R: Jo-
li, 38 Brás CEP:03016-020 SP

AUXILIAR ADM
( 2 vagas) c/ exp. em Medicina do
Trabalho. deltasp@terra.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
c/ exper. em escritorio contabil.
Enviar CV p/ raja@raja.com.br

AUXILIAR COBRANÇA
5 vagas, c/ exp. comprovada co-
brança via fone. Fixo + premiação
Comparecer c/ C.V. R. Vergueiro,
2612 7º and. Metrô Ana Rosa.

AUXILIAR DEP.
PESSOAL
Exper. mínima 3 anos, conhec.,
rotina trabalhista, benefîcios e
Ponto Eletrônico. C.V. c/ pret. sal.
p/ Rua Do Gasometro, 367
cep:03004-001 Bras ou por email:
dpgfhumanos@gmail.com sob si-
gla Depto Pessoal

AUXILIAR DEPART.
PESSOAL
Precisa-se exp. min. 2 anos.Enviar
CV p/ R. Beberibe 06 - Vila Car-
rão CEP.03443-050 - SP a/c RH

AUXILIAR PARA FARMÁCIA
de Manipulação, com experiência
em capsúlas. Entregar C.V. pesso-
almente na Rua Teodoro Sam-
paio, 1330 Pinheiros 05406-100

EMPREGOS A

AVALIADORA P/
CLÍNICA ESTÉTICA
c/ experiência. horário. das 9h. às
20h. ☎ 6091-0199/9468-8282

C3
CIRURGIÃO DENTISTA
Urgente P/ região São Paulo, ligar
p/ Patricia . ☎ (11)3667-2104

COMPRADORAS(ES)
C/ exper., morar Zona Leste Enviar
Curriculum p/ R. Palmeira do Ba-
tua 199 CEP 03575-110 E-mail
clovis@cleaner.com.br

CONSULTOR DE VENDAS
Empresa nacional seleciona pro-
fissionais com experiência como
consultor técnico e vendedor de
equipamentos pesados para a área
de construção civil. Enviar CV p/
assessmentrh@yahoo.com.br.

CONTADOR
Colégio localizado em Santo Ama-
ro admite c/curso técnico em
contabilidade e residir na região.
Enviar C.V. c/ pretensão salarial
nesta 2ª f. (29/05) a partir das
09:00hs á Rua Angelo Herrero, 140
Sto. Amaro ( Trav. Rua Suzana Ro-
drigues) Tratar c/ Rosa

COORDENADOR (A)
Emp marketing promocional, con-
trata profis p/ desenvolv campa-
nhas PDV, eventos e mat promoci-
onais. Prospecção de clientes.
Elaboração Briefing, desenvolv
Planej Promocional e Ações de
Campo. Coord logística campo e
eventos.Controle de Budget. Flexib
hor e viagens nac. Pref residir ZSul.
CV R.Francisco de Moraes, 342,
Chac.Sto Antonio 04714-010
MENCIONAR ’COORD’ no envelope

COORDENADOR(A)
ADM. DE VENDAS
Sólida experiência em rotina ad-
ministrativa de vendas, inglês bom,
superior completo, exp. no seg-
mento industrial. C.v. sob sigla
ADV2006 p/ tonom@uol.com.br

CORRETORES(AS)
A Louvre Imóveis, atuando na Zo-
na Sul, contrata para locação ou
venda. Tratar com Dr. Eduardo
☎ (11)3846-0377

COSTUREIRA
50vgs p/ costureira, R$400 fixo +
auxilio transporte + comissão.
Comparecer á R. Angelo Pereira ,92
Vl Talarico px alt.1600 Av. Itaquera

COSTUREIRA PILOTEIRA
Confecção admite c/ exp. com-
provada. CV p/fax:3229-1088 ou
e-mail: gabriela@fitweb.com.br

COZINHEIRA
Forno e fogão, lavar, passar e ou-
tros serviços. Residência de 1
pessoa só. Dormir no emprego,
exige-se carteira assinada no mi-
nimo de 02 anos. Tr. Ivete fone:
3898-1177/ 9999-5585

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

D3

DEPILADORA
Via Apppia contrata 5533-7508

DESENHISTA
Para loja de móveis, exp. Auto Cad
e Promob residir Zona Sul. Comp.
Av. Moema, 776 (11) 5051-9913

DESENHISTA PROJETISTA
Eng/ Técnico, 5 a. exp. projetos
instals. elétr. BT/MT, conhec. Auto-
Cad, Pc Office Enviar CV email:
jcf_freitas@yahoo.com.br

E3

ELETRICISTA DE
MANUTENÇÃO
Metalúrgica em Osasco contrata
para assistência técnica em má-
quinas indl. (11)3604-5499 Leila

ELETRICISTA
Para manutenção em luminosos.
☎ (11)6239-7500

EMPREGOS E

ELETROTÉCNICO SUPERV.
1 vg, 5 anos exp., superv. de obras,
indúst., com., proj.. instals. elétr. de
BT/MT, conhec. AutoCad, Pc Ofic-
ce CV jcf_freitas@yahoo.com.br

EMPREGADA DOMÉSTICA
Para cozinhar, lavar, passar e ser-
viços gerais. Que goste de crian-
ças e animais. Para dormir no em-
prego. Experiência 1 ano. Com re-
ferências. Ótimo salário + carnê
INSS + fundo de garantia e regis-
tro em carteira. Tratar Dr. Wilson

☎ (11)8292-6777
ENGº/ARQUITETO
C/exp. em lojas de shopping. C.V.
engareiabranca@terra.com.br

ENGENHEIRO (A)
TOPOGRAFO
C/ aparelhos, Itapecirica, dia to-
do, tambaqui adm@uol.com.br

ENGENHEIRO DE
DRENAGEM
Empresa de Engenharia seleciona
Engenheiro c/ experiência com-
provada de 3 anos na área de
drenagem. Enviar C.V. c/ preten-
são salarial aos cuidados deste
jornal sob a sigla ENG/ 135

ENGENHEIRO
ELETRICISTA
Empresa de instalações contrata,
c/ exp min de 02 anos em obras.
CV p/ amfmonindu@terra.com.br

ENGENHEIRO
Empresa do ramo de ar condic.
procura c/ exp. no ramo, para atuar
diretamente com clientes. Tratar
☎ (11)3941-7101 h/c Pedro.

ENGENHEIRO
MECÂNICO
Empresa sólida e consolidada no
mercado de equipamentos de pe-
queno porte p/ controle de quali-
dade e análise, procura profiss. c/
mais de 10 anos de experiência em
projetos de desenvolvimento e
produção. Enviar CV com preten-
são salarial p/ Caixa Postal 504 -
Cep: 09930-970

ESPECIALISTA EM
TREINAMENTO
Empresa de recuperação de cré-
dito seleciona profissional com
experiência mínima de 2 anos em
treinamento e desenvolvimento de
Call Center com foco em cobran-
ça. Enviar C V com pretensão para
recrutamento@mlgomes.com.br

ESTAGIARIA(O) DIREITO
Com inscrição na OAB. Enviar Cur-
riculo p/ Caixa Postal 197-0
CEP:09910-970 Diadema S.P

ESTAGIÁRIO (A) DE
JORNALISMO
P/ serviço de clipagem de notí-
cias. Salário R$600. Das 6 às 14hs.
Tratar à R. Morás, 65 Vl. Madalena
das 09:00 às 14:00h - Debora

ESTAGIÁRIO (A) DE
RÁDIO E TV
P/ digitalização de imagens em
vídeo. Salário R$800. Das 4 às
12hs. Tratar à R. Morás, 65 Vl. Ma-
dalena das 09:00 às 14h - Tadeu

ESTAGIÁRIO
ENGENHARIA CIVIL
Cursando Engenharia civil 2º/4º
ano carro próprio.Interessados
Enviar CV grinberg.eng@uol.com.br

ESTAMPADOR (A)
Precisa-se para camisetas com exp.
mínima de 2 anos. ☎ (11)6191-
6042/ 2295-6764 com Edson

EXECUTIVO DE CONTAS
Editora contrata depto comercial
profissionais com no minimo 5
anos de experiência em revistas
para trabalhar em titulos consa-
grados. Enviar Curriculum depto RH
R São Samuel 177 V.Mariana
cep:04120-030 ou pelo email
dorival@sisal.com.br

EMPREGOS E

EXECUTIVO DE CONTAS
Experiência de 3 anos em vendas
externas. Contato com clientes
corporativos. Atuação no setor de
coberturas. Enviar Curriculum Vi-
tae c/pretensão salarial p/e-mail:
renata.monteiro@click21.com.br

EXECUTIVOS DE
NEGÓCIOS
Empresa da capital, atuando na
área promocional, está selecio-
nando profissionais dinâmicos c/
carteira ativa em empresas de
médio e grande porte. Não é ne-
cessária dedicação exclusiva.
Oportunidade de bons negócios!
Env. CV p/: execbom@bol.com.br

F3

FARMACEUTICO(A)
Com Currículo em Homeopatia.
Encaminhar C.Vs para o e-mail
euroformulas@uol.com.br

FRESADOR CNC
Exp min. 3 anos, no comando Mit-
subishi. Conhec programação e
Trigonometria, leitura e interpreta-
ção de desenho. Preferência co-
nhec em porta moldes. Compare-
cer: Av Dona Ruyce Ferraz Alvim,
1675 - Diadema - SP

G3

GARÇON
Com ou sem exper . CV c/ foto p/
R. Marechal Hastinphilo de Moura,
93 Vl. Suzana -CEP: 05641-000 SP

GER. DE VENDAS
Empr. Bel Cook Ind. Com. de Ali-
mentos, contrata c/ exper. 2 anos
na gerencia de pequeno e médio
varejo. CV vagas123@ig.com.br

GERENTE (A)
P/Gerenciar/administrar loja cos-
mético,c/exp. Av. Sapopemba - HC

☎ (11)3032-7240
GERENTE DE COMPRAS
Grande empresa do segmento de
tubos procura executivo de com-
pras com profundos conhecimen-
tos em administração e gestão
estratégica da área. Experiência
mínima de 5 anos na função, de-
sejável conhecimento no segmen-
to de Tubos. Formação Superior
completa. Excelente capacidade de
negociação.Alta performance em
relacionamento inter-pessoal. Pa-
ra trabalhar na cidade de Atibaia
- São Paulo Enviar currículo para:
selecao2006_rh@yahoo.com.br

GERENTE DE
ENGENHARIA
Prestador de serviços. Enviar C.V.:
assunto Gerente Engenharia p/
email: rh_gp@terra.com.br

GERENTE DE LOJA
2º gr. compl.,exp. min 3 anos
comprov. em comerc. de alimenta-
ção, CNH, resid. reg. Santana ,
dispon. hor. Santana. CV c/ foto p/
quadrosdiniz@hotmail.com

GERENTE DE LOJA
Calçados/ Feminino c/ experiên-
cia comprovada. Entregar pessoal-
mente C.V. R. Maria Marcolina, 334
Brás ☎ (11)6618-1650

GERENTE DE OBRAS
Profissional com foco em crono-
gramas fisico-financeiro de execu-
ção de obras. Atuar no desenvol-
vimento de fornecedores, buscan-
do alternativas tecnologicas e re-
dução de custos. CV p/ e-mail:
gerdau.industrial@terra.com.br

GERENTE DE PROJETOS
Gerenciar equipes com atuação na
area de planejamento e engenha-
ria, garantir o correto planejamen-
to e execução das atividades pe-
los fornecedores assegurando o
cumprimento dos custos. Cv para
patricia.andrea@mastertarget.com

EMPREGOS G

GERENTE DE
VENDAS
Gup’s Jeans, confecção há 35 anos
no mercado, admite c/ exp. à ní-
vel nacional, que tenha conhec. de
clientes e representantes. Tr.
(11)3331-7243 Enviar CV e-amil:
polsar@terra.com.br

GERENTE
Hotel em Camburi Litoral Norte,
p/residir no local, com experiên-
cia, boa apresentação. Enviar C.V.
fax: ☎ (11)4696-1675

GERENTE
NEGÓCIOS/FACTORING
P/ atuarem em captação e gestão
de clientes pess. juríd. middle/
small, pref que tenham trab. em Bco
Neg./Factoring c/cart. ativa clien-
tes/ relac. Sal. ac. da média merc.
+ benef. c/plano carreira. C.V Rua
Flórida1821 1ºa. C:04565-001 SP
ou adriana@danielebanco.com.br

GERENTE REST KG
Condução própria, exp., disp. ho-
rário, CV c/ foto e pretenção sala-
rial: gerenteprecisa@terra.com.br

GERENTE SUPPLY CHAIN
Perfil desejado: facilidade de rela-
cionamento com todas as areas.
mapeamento, revisão e redesenho
de processos com implantação de
melhorias. CV p/ e-mail:...........
dhlexpress@terra.com.br

I3

IMPRESSOR OFF-SET
A empresa Placont Gráfica contra-
ta Impressor de Off-Set Multilith
1250, com 2 anos de experiência.
Comparecer à Rua: Eugenio Fac-
chini, 2, Vila Matilde.

INSTALADOR DE
RASTREADOR
Instalador de rastreador com exp.
mínima de 2 anos na função. Env.
C.V. para Av. Paulista 777, 15º
andar a/c Eliane

MÉDICOS
Santa Casa de São Paulo contrata Médicos pa-
ra trabalhar no Programa Saúde da Família nas
regiões Centro e Norte. A carga horária é de 40h/
semanais e o salário R$6.014,00. Para os mé-
dicos que trabalham na região Norte um adicio-
nal de distância no valor de R$400,00. Mais in-
formações: Centro de Saúde Escola Barra Fun-
da, tel.: 3392-4501

empregos
Aviso aos anunciantes
" De acordo com o art. 5º da CF/88 c/c art. 373-A da

CLT, não é permitido anúncio de emprego no qual haja

referência quanto ao sexo, idade, cor, situação familiar,

ou qualquer palavra que possa ser interpretada como

fator discriminatório, salvo quando a natureza da

atividade, pública e notoriamente, assim o exigir."

L3

LANCHEIRA
C/ exp. 2 anos, resid. Z. Oeste. En-
viar CV ou comp. à R. Dr. Fernan-
des Coelho, 25 Pinheiros cep
05423-040 ☎ (11)3032-6292

M3

MANICURE
c/ pratica p/ Zona Oeste - Jagua-
ré. Tr. c/ Francine ☎ 3768-0391

MANICURE
Via Apppia contrata 5533-7508

MARCENEIRO - 1/2 OFICIAL
Exper. acabamento formica. Com-
parecer munido docs à Av. Jorna-
lista Paulo Zing,1159 - Jaraguá.

MARCENEIRO
C/ prática e referência, c/ registro
em carteira. Comparecer R. Con-
selheiro Carrão, 304 - Bela Vista

MECÂNICO
P/ caminhão MB e Ford porte
médio com CNH D, exp. como
motorista. Comparecer c/C.V. Rua
Soldado Arlindo Saldanha, 11
Parque Novo Mundo

MÉDICO (A) CIRURGIÃO
At. em P S, 07 às 19h, em Barue-
ri. (11)4182-1100/4182-0119

MÉDICO DO TRABALHO
Atuação em empresa em Diade-
ma. De segunda a sexta feira, pe-
ríodo manhã. Enviar C.V. para e-
mail: mauro.sam@ig.com.br

☎ (11)3388-3311

MÉDICO DO TRABALHO
Desenvolver atividades para ban-
cos e seguradoras, carga horária
flexível. Experiência miníma de 10
anos. Salário de R$4.000 a R$6.
500 + beneficios. CV para e-mail:
medico.trabalho@terra.com.br
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MÉDICO
ENDÓCRINO
C/ residência médica e exp. p/
atuar em ambulatório e enferma-
ria (horário à combinar). Enviar CV
ou comp. Av. Lins de Vasconcelos,
356 Cambuci CEP 01538-000
Email: recrutamento@craz.com.br

MÉDICO ORTOPEDISTA
Medicina de grupo contrata p/
ambulatório em Diadema, perío-
dos à comb. Env. C.V e-mail: mau-
ro.sam@ig.com.br

☎ (11)3388-3311
MÉDICO ORTOPEDISTA
Plantões 12hs/dia. ☎ (11)4182-
1100/4182-0119

MÉDICO PEDIATRA
Plantões 12hs. Atendimento Pron-
to Socorro.☎ (11)4182-1100.

MÉDICO PEDIATRA
Santa Casa Francisco Morato,
con t r a t a . P l an t ão R$500 .
☎ (11)4489-4665/ 4488-2674

MÉDICO PLANTONISTA
Clínico Geral, remoção/atend.do-
miciliar, plantões diurnos sema-
nais. C.V. info@grupoamc.com.br

MÉDICO
Urgente! CEJAM está contratando
Médicos para trabalhar no Muni-
cipio de Taboão da Serra - SP, no
programa Saúde da Família.Curri-
culo para Rua Monsenhor Passa-
laqua, nº 128 CEP:01323-010.
☎ (11) 3288-1558/3285-1184.
Site: www.saudeprev.com.br

MÉDICOS (AS)
At. em P S, 07 às 19h, em Barue-
ri. (11)4182-1100/4182-0119

MÉDICOS PEDIATRAS
Hospital São Luiz Gonzaga contrata Médicos Pe-
diatras para plantão em Pronto Socorro Infantil.
Início imediato. Contatos: Dra. Ana Maria 9641-
1248/6982-5212 ou Dra. Maria Alexandra
9662-0050/6982-5230

REPRESENTANTE COMERCIAL
Que já atuam no ramo de Beleza & Saúde e
Vestuário em Lojas de Departamentos, Magazi-
nes e Esportes. Para atuar nas Grandes Capi-
tais. Enviar C.V. para fax ☎ (11)6409-0942 ou e-
mail: ricardorangueri@brazilconn.com.br
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MÉDICOS (AS)
Clínica admite clín. geral, cardio,
reumato, geriat, dermat. Av. Adolfo
Pinheiro, 1000 cj.23 5545-4444

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

MÉDICOS
Empresa de emergências médicas
em fase de expansão seleciona
médicos p/ plantão diurno e no-
turno salário compatível c/merca-
do. Enviar C.V p/ dezemergen-
cias@dezemergencias.com.br ou
para R. Visconde de Parnaiba 212
Brás 03044-000 cód “medtec1”

MÉDICOS
P/clínica localizada na região No-
roeste, nas especialidades: Pedia-
tria, Alergologia, Reumatologia,
Urologia, Otorrinolaringologia.
☎ (11)3973-2000/3973-2005

MÉDICOS
Precisa-se!!! Especializados em
Ginecologia, Obstetrícia e Masto-
logia. Para Atuar em Centros Clíni-
cos nas seguintes Regiões: Alpha-
ville, Cotia, Itaquera, Lapa, Limão,
Pacaembú, Penha, Santana, São
Miguel Paulista, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul e Ta-
tuapé. Tratar c/ Gisele:

☎ (11)6468-2966

MODELISTA
C/experiência. Comparecer c/
Curriculum R:Santa Rita, 70 Pari

Artigo

L
iderança começa
com a definição de
prioridades, mas
não pára por aí. Mui-
tos profissionais se

concentram em definir suas
próprias metas de carreira ou
de vida pessoal, mas não sa-
bem como atingi-las. Para que
consigam preencher essa lacu-
na existente entre estabelecer
suas metas e executá-las, os in-
divíduos devem praticar qua-
tro disciplinas da execução:
● Focar no que é crucialmente
importante;
● Criar um placar envolvente;
● Traduzir metas em ações es-
pecíficas;
● Manter todosasuavoltacom-
prometidos – colegas de traba-
lho ou familiares, no caso de
metaspessoaisou planejamen-
to de carreira.

Há um princípio-chave en-
volvendo a execução que mui-
tos não compreendem. Segun-
do o cientista Nigel Calder,
uma das mais importantes ca-
racterísticas da mente é que
ela “atende uma coisa de cada
vez”. Supondo que você tenha

80% de chance de atingir uma
meta com excelência, se você
adicionar uma segunda meta à
primeira, suas chances caem
para 64%. Faça malabarismos
e estabeleça cinco metas ime-
diatamente e você terá somen-
te 33% de possibilidade de ob-
ter excelentes resultados. Por-
tanto, observe como é funda-
mental focar intensamente em
só algumas metas cruciais.

Enquanto muitas de nossas
metas de trabalho são
importantes, só algumas
realmente se qualificam como
“crucialmente importantes”.
A m e t a c r u c i a l m e n t e
importante envolve sérias
conseqüências. O fracasso em
alcançar esta meta deixa
o u t r a s r e a l i z a ç õ e s
relativamente incoerentes.

Por exemplo, considere a
situação do controlador de
tráfego aéreo. Em qualquer
momento, centenas de aviões
estão no ar e todos eles são
importantes. Mas o censor não
pode focar em todos eles
imediatamente. Seu trabalho é
aterrissá-los um de cada vez,
com perfeição. Sua carreira e
sua rotina de trabalho estão
em posições semelhantes.

COMO DEFINIR METAS CRUCIAIS
Ecomosaberquaissãosuasme-
tas crucialmente importantes?

Oprimeiropassoédefinirclara-
mente todas as metas. Que me-
tas trazem mais vantagens à
sua vida e à sua carreira?

Para que suas estratégias
são sejam enfraquecidas, é im-

portante estabelecer metas
que todos a sua volta com-
preendam. Por quê? Imagine-
se querendo fazer um MBA fo-
ra do país, por exemplo, sem o
apoio da sua família. Ou, ainda,

querercrescerem umaempre-
sa se ninguém enxerga seu po-
tencial.

Você deve entender como
meta, algo que:
● Esteja alinhado com a sua

missão, princípio e valores;
● Tenhaumavantagemcompe-
titiva para sua vida;
● Aumente seu potencial.

Portanto, a meta não será
crucialmenteimportantesevo-
cê não pode, com ela, avançar
em direção aos seus objetivos
de vida e a realização de seus
anseios. Quais as atividades
mais importantes que você de-
vefazerparasuprir suasneces-
sidades?Suasrespostasconsti-
tuem as metas crucialmente
importantes.

Metas crucialmente impor-
tantes são aquelas que trazem
um retorno maior. De todas
suas metas potenciais, quais
poucas trariam um retorno
mais significativo?

Alinhar as metas à estraté-
gia e aos seus anseios pessoais
ajuda a entender o porque da
implementação da meta. O seu
trabalho,enquanto líder de sua
própria vida, definirá as metas
crucialmenteimportantes.Dis-
tinguiroqueécrucialmenteim-
portante do que é meramente
importante evitará que haja
desperdício de tempo e esforço
em algo menos precioso.

* Stephen Covey é fundador da
consultoria FranklinCovey (www.
franklincovey.com.br) e autor de
Os 7 Hábitos das Pessoas Alta-
mente Eficazes e de O 8˚ Hábito.

Liderança exige definir e executar metas cruciais

empregos
Stephen
Covey *
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 maio. 2006. Empregos, p. Ce 4.




