Vagas para Estágio ou Emprego
Curso Gestão Empresarial (Presencial ou EaD)
•
•
•

Consulte também as vagas em:
CIEE: www.ciee.org.br - telefone (18) 3222-9733 - Rua Joaquim Nabuco, 849.
Instituto Talentos: faça seu cadastro pelo telefone (18) 2101-1542 / (18) 98204-2412 (whatsapp) ou
pessoalmente na Rua Siqueira Campos, 602 - Subsolo.
Super Estágios: www.superestagios.com.br
As vagas a seguir podem ter sido ocupadas, entre em contato para saber se ainda estão disponíveis.

Publicado em 14 de Dezembro de 2018
Vaga de estágio em empresa no ramo de roupas infantil, prioritariamente via internet.
•
•
•

Atividades: atendimento ao cliente, acompanhamentos de despachos e recebimentos financeiros,
alimentação de dados do site, etc
Bolsa auxílio: R$ 700,00
Carga horária: 30 horas semanais

Interessados enviar currículo para o e-mail gruponovoteto@hotmail.com aos cuidados de João dos Santos.
Obs.: A empresa oferece oportunidade de efetivação ao estagiário(a) que se destacar.
Publicado em 12 de Dezembro de 2018

Publicado em 28 de Novembro de 2018
CONTRATA-SE-AUXILIAR DE COMPRAS
Empresa de Presidente Prudente
• Requisitos mínimos:
o Experiência com negociação de compra ou venda, experiência em identificar novos
fornecedores, cadastro de produtos, orçamentos, ordem de compras, atendimento a
solicitações de compras e negociação de compras.
o Formação Superior incompleto ou completo.
o Conhecimento básico em informática, e-mail, planilhas, Excel, Word.
• Carga Horária: Segunda a Sexta das 08hs às 18hs Intervalo de 2 Horas. Sábado das 08hs às 12hs.
Interessados enviar currículo para o e-mail: curriculum_01@outlook.com
Publicado em 28 de Novembro de 2018
ESTAGIÁRIO FINANCEIRO
• Cursando Ciências Contábeis/ Administração
• Enviar currículo para: curriculos@mourapp.com.br
• Bolsa Educacional de R$ 800,00 + Vale Transporte
• DESCRIÇÃO DETALHADA:
o Executa atividades na área financeira. Prepara relatórios, planilhas e auxilia no controle de
despesas. Controla o fundo fixo, extrai relatórios de títulos a pagar a fornecedores, títulos a
receber de clientes, realiza pagamentos e efetua baixa de títulos pagos e de títulos recebidos.
Auxilia contas a pagar / contas a receber/caixa e bancos / conta corrente com a fábrica
/conciliações bancárias / demais conciliações.
o Presta suporte administrativo. Elabora correspondências, arquiva documentos. Presta apoio
administrativo as áreas de conservação, limpeza e segurança patrimonial. Realiza controle
material de expediente e limpeza, controla a expedição e recebimento de correspondências e
realiza cotação de preços.
Publicado em 27 de Novembro de 2018
Oportunidade de emprego
•
•
•

•
•
•
•

Cargo: Líder de Setor
Candidatos: Estudantes ou Formados do curso de Gestão de Empresarial
Atividades: Coordenar equipes de trabalho para garantir o cumprimento das normas e procedimentos,
controles operacionais, emissão de relatórios, preparação de escalas de trabalho 6x1,
acompanhamento de monitoramento
Requisitos: experiência em gestão de equipes, conhecimento em rotinas de segurança patrimonial
Remuneração: R$ 2.359,00
Benefícios: VT, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Refeição no local
Carga horária: 44 horas semanais (disponibilidade de horário)

Interessados enviar currículos com a descrição da vaga no assunto: anafelicio1982@gmail.com
Publicado em 27 de Novembro de 2018
Vaga de estágio na Caiado Pneus
•
•
•
•
•
•

Cargo: Estagiário Contábil
Atividades a serem desenvolvidas: Lançamento contábeis, conciliações e documentos fiscais.
Conhecimentos: Word, Excel e noções de contabilidade.
Habilidades: facilidade com análise de relatórios, saber lidar com números, organização, saber lidar
com pessoas, disciplinado e interpretação de texto.
Requisitos: Rotinas Contábeis
Remuneração: R$ 700,00

•
•

Benefícios: R$ 147,00 para VT
Carga horária: 30 horas semanais

Para participar do processo seletivo os candidatos deverão acessar o site através do link:
https://jobs.solides.com/caiadopneus/
Publicado em 26 de Novembro de 2018
2 (duas) vagas de emprego na Autoeste
VENDEDOR DE VEÍCULOS (departamento semi-novos)
Requisitos:
• ter experiência como vendedor de pelo menos 1 ano
• ter ensino médio concluído
• ter bons conhecimentos de informática
• possuir carteira de habilitação B
Os interessados deverão encaminhar currículo para o e-mail: michele@autoeste.com.br
Publicado em 02 de Novembro de 2018
A Cultura Inglesa Presidente Prudente está contratando Consultores(as) de Vendas:
Requisitos:
- Orientação para resultados
- Gostar de lidar com pessoas
- Capacidade de negociação
- Experiência na área de vendas

Benefícios:
- Excelente ambiente de trabalho
- Premiação por resultados
- Bolsa integral no curso de inglês
- Vale alimentação

Enviar currículo para: ricardo@culturainglesapp.com.br
Publicado em 17 de Outubro de 2018
Vaga de estágio na CREDFÁCIL Soluções Financeiras
•
•
•
•
•

Área do Estágio: Comercial
Atividades: venda e captação ativa via telefone, redes sociais e campanhas extra loja
Horário: 6 horas diárias, 30 semanais (horário exato a ser definido)
Valor da bolsa: R$ 600,00 + Vale Transporte + comissão
Requisitos: Boa fluência verbal, domínio das ferramentas de informática (Word, Internet, Excel, boa
digitação e redes sociais), foco, disponibilidade para aprender e organização

Interessados devem enviar currículo para: cred-facil@hotmail.com aos cuidados de MOISÉS RIBEIRO
No e-mail deve ter o título: ESTÁGIO FATEC
Prioridade para quem já trabalhou.
Obs.: A empresa oferece oportunidade de efetivação aos estagiários que se destacarem.

