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REFLEXÕES SOBRE A EMPREGABILIDADE
por Dieter Kelber

Num constante mundo em transformação, o tema empregabilidade está
mais vivo que nunca. A cada solavanco na economia milhões de pessoas
sofrem sobressaltos no seu posto de trabalho. Você está preparado para
isso ?
Veja aqui algumas reflexões que podem nos ajudar a ficar mais
preparados e a encarar as atuais mudanças no mundo de forma mais
adaptada e segura.
1. A responsabilidade pela garantia do trabalho não é das organizações, é
antes de tudo uma obrigação de cada indivíduo. “Não é o touro que mata
o toureiro. O toureiro é que se deixa matar”.
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2. O artista tem que estar onde o povo está – diz Milton Nascimento. A
empregabilidade pressupõe mudar de cidade, estado, pessoas. Ser
nômade virou competência.
3. Complementando: você sabe transitar tranquilamente por ambientes
multiculturais e tem jeito para entender e conviver com as diferenças?
Por exemplo, trabalharia no Sul do Pará ? Vale lembrar que a gente não
pode querer a isca e o peixe. Tudo é uma troca. Para ganhar alguma coisa
é preciso perder outra. Estou no interior da Bahia trabalhando enquanto
minha família esta em outra cidade por enquanto. Sair da zona de
conforto
4. Em momentos de crise nada é mais importante do que aprender novas
profissões. Desenvolver novas habilidades e competências. Renovar-se
constantemente. Nunca ter medo de tentar algo novo mesmo que ainda
pequeno. Afinal, um amador solitário construiu uma arca e um grande
grupo de profissionais construiu o Titanic.
5. Desapegar-se do fetichismo de cargos e posições. Se o trabalho
oferecido lhe garante a sobrevivência e um grau de satisfação vá em
frente. Ser humilde é fundamental.
6. Você é capaz de definir em poucas palavras seu mercado alvo? O
inimigo do bom é o melhor.
7. Você tem um belo passado de glórias. Porém, sabe quanto o mercado
está disposto a remunerar pelos seus serviços?
8. Aprendizado contínuo difundido há alguns anos é cada vez mais forte
quando se fala em empregabilidade. Jornais, Revistas, Internet. Tem que
estar atualizado. Mas escolha os temas com cuidado. Existem muitos
secretários de Deus proclamando notícias de caráter duvidoso e,
sobretudo alarmista na questão da recolocação. A Internet fornece todo
dia milhares de falsos profetas. Não aceite de imediato uma informação
como verdadeira. Nem estas mal traçadas linhas que escrevo. Reflita.
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9. Aceitar críticas. Receba críticas sem pedras nas mãos. Acho que onde
não há crítica o inimigo ajuda. Como no mundo corporativo, o pior cliente
é aquele que não reclama. Aquele que o adula ou concorda com você
100% quase nunca é seu amigo de fato. Críticas são uma ferramenta
fantástica para nossa autoavaliação. Porém, seja crítico também quanto
aos palpiteiros.
10. Não deixe que os outros tenham piedade de você. Isto é a pior coisa: o
coitadinho.
11.Se você é do tipo que resiste, um conselho pare de viver o passado.
Tem gente que vive presa ao que já aconteceu que resiste às novas ideias
e às mudanças e, ao mesmo tempo, é neuroticamente preocupada com o
envelhecimento, sem se dar conta de que são essa atitudes que, de fato,
as tornam velhas. Saia da mesmice! Não adianta arrumar as mesas e
cadeiras no convés do Titanic.
12. Abandonar a histeria coletiva corporativa de que tudo está ruim, que
está difícil.
FAÇA UM PLANO DE TRABALHO PARA VIDA TODA!
1- Faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é *ÉTICA*
2 - Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é
*PLANEJAMENTO*
3 - Aprenda a dizer "não". O nome disso é *FOCO*
4 - Parou de ventar? Comece a remar. O nome disso é *GARRA*
5 - Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. O nome disso é
*CRIATIVIDADE*
6 - Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que seu desejo. O nome
disso é *VONTADE*
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7 - Não basta iniciativa. Também é preciso ter "acabativa" O nome disso é
*EFETIVIDADE*
8 - Se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso é
*PRODUTIVIDADE*
9 - Desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é *SUPERAÇÃO*
10 - Para todo "Gamer Over", existe um "Play Again". O nome disso é
*RECOMEÇAR*.
A Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por intermédio do Escritório
EducationUSA PUC-Campinas, convida alunos, pais, professores, funcionários e
egressos para participarem do evento:

I - OPORTUNIDADES PARA
DESENVOLVIMENTO PESSOAL /
PROFISSIONAL
1. "FEIRA EDUCATIONUSA 2018"
A feira será realizada no dia 10 de abril, conforme cronograma abaixo indicado:
LOCAL E DATA

HORÁRIO

Vitória Concept Hotel – 10/04/2018
Av. José de Souza Campos, 425 Campinas, SP

TARDE/ NOITE – das 17h às 20h

O Evento tratará dos seguintes temas:
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Procedimentos para inscrições nos Programas de Graduação e Pós-Graduação (Mestrado e
Doutorado) de Universidades norte-americanas;

·

Curso de inglês e cursos de curta duração nos EUA;

·

Exames pedidos no processo de admissão e possibilidades de bolsas de estudo nos EUA.

Para outras informações, visite o site: https://www.puc-campinas.edu.br/1004-feira-educationusa-emcampinas/ ou envie mensagem para educationusa@puc-campinas.edu.br.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento: https://www.eventbrite.com/e/feiraeducationusa-campinas-2018-registration-43319791663
Participe você também!
Atenciosamente,
ESCRITÓRIO EDUCATIONUSA PUC-CAMPINAS
Caso não deseja receber e-mail divulgação da PUC-Campinas, clique aqui.

II - VAGAS EFETIVAS
2. ANALISTA DE TESOURARIA
OBJETIVO: dar suporte ao negócio e prestar serviços financeiros de modo a contribuir com a rentabilidade
da Companhia.
EXPERIÊNCIA: nas áreas de Tesouraria, Contas a Pagar e Crédito & Cobrança
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: rotinas de fechamento de câmbio, cumprimento de todas as regras
cambiais junto ao banco central e receita federal, sistema SAP, Cotações de operações utilizando Bloomberg e
Operações de Tesouraria
REQUISITOS:
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Graduação e Pós-Graduação em Economia, Ciências Contábeis ou Administração de Empresas
Inglês Fluente.
Já residir na região.
Salário atrativo +Previdência, Plano médico e odontológico, Cesta básica, Auxílio farmácia, PLR, Restaurante
na empresa e Cooperativa
Fique à vontade de indicar alguém para o e-mail julio.pugliesi@pugliesiconsultoria.com.br

3. ANALISTA DE CUSTOS PLENO
EXPERIÊNCIA em custos Industriais, analise de variações estruturando os orçamentos e os gastos mensais;
controle de desvios de orçamento por áreas e processo, desenvolver análises de resultado e gerar relatórios
gerenciais, atuar ativamente na elaboração e consolidação do orçamento, elaborar projeções de curto, médio e
longo prazo, monitorar indicadores de desempenho, desenvolver planos de melhoria, bem como consolidar
informação financeira para o dado real, Budget e Forecast.
REQUISITOS:
- Superior Completo em Ciências Contábeis ou Administração de Empresas ou Economia
- Conhecimentos de SAP (Módulo CO/FI conhecimento avançado, outros módulos conhecimentos Básicos) e
Excel Avançado
- Inglês nível suficiente para contato com a matriz através de teleconferências, e-mails e ligações
Salário atrativo +Previdência, Plano médico e odontológico, Cesta básica, Auxílio farmácia, PLR, Restaurante
na empresa e Cooperativa
Fique à vontade de indicar alguém para o e-mail julio.pugliesi@pugliesiconsultoria.com.br

4. Diretor de Arte Júnior
OCÊ SERÁ RESPONSÁVEL POR:
- Criar logotipos e identidades visuais;
- Criar diferentes formatos para social media (carrossel, banners, GIFs,posts 360);
- Criar layouts para web (sites, landing pages, e-mail marketing);
- Criar layouts para apresentações (Power Point e Word);
- Realizar edição de imagens.
REQUISITOS
• Proativo, organizado, versátil e criativo
• Experiência de pelo menos 2 anos na área
• Domínio das ferramentas: Adobe Illustrator, Photoshop e InDesign
• Conhecimento em formatos de redes sociais e mídias digitais
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DIFERENCIAL:
- Edição de vídeos
- Conhecimento em Adobe Premiere e After Effects
Envie seu currículo para contato@teiaeditorial.com.br

5. ASSISTENTE COMERCIAL
Superior cursando.
Inglês fluente
Residir na região de Jundiaí SP
Com experiência em atendimento ao cliente, prospecção e administração de carteira de clientes.
Envie seu CV para jdi@expertconsultoria.com.br ou compareça na Rua Petronilha Antunes, 501, Centro.
Jundiaí.

III - VAGAS TRAINEES
6. Programa Trainee Logística Lojas Americanas e B2W Digital 2018.
Pré-Requisitos: Formando entre Dez/ 2015 e Dez/2017 nos cursos de Administração (todas), Ciências da
Computação, Estatística, Engenharias (todas) e Matemática.
Conhecimento intermediário do Idioma Inglês, mobilidade e mestrado em áreas afins será considerado um
diferencial.
As inscrições só vão até dia 20 de Abril!
Inscrições pelo site: https://www.atsglobe.com/oportunidades/traineeb2wlojasamericanas/
Sobre o Programa:
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Formando os futuros líderes da melhor empresa de Logística do Brasil!
Diante do contexto de inovação em que vivemos e para suportar o agressivo plano de expansão das
Companhias, criamos a empresa de Logística e Distribuição LET'S. A LET'S fará uma gestão compartilhada
dos ativos de logística e distribuição da Lojas Americanas e da B2W Digital sob uma liderança única, e com
isso nasce uma das maiores empresas de Logística do Brasil!
Para garantirmos a excelência na operação e a contínua expansão dessa nova empresa, buscamos Trainees que
queiram se desenvolver de forma acelerada, atuando como importantes agentes desse grande desafio.
SAIBA MAIS SOBRE AS COMPANHIAS EM: RI.LASA.COM.BR E RI.B2W.DIGITAL

IV - VAGAS ESTÁGIOS
7. Estamos com uma vaga de estágio, em aberto, para início imediato.
Buscamos por alguém que tenha ainda dois anos a serem cursados na faculdade, tenha inglês.
Atividades: Responsável pela conferência dos documentos para registro de DI, controles internos, follow up
diário com fornecedores internacionais e parceiros locais como agente de carga e despachante.
Empresa do ramo automotivo, localizado em Campinas
Benefícios: salário de mercado, Unimed e uniodonto, transporte
Interessados me encaminhe currículo: Anderson.rodrigues@chassisbrakes.com
Empresa Chassis Brakes Internacional

8. Somos da Projeto RH e estamos selecionando estagiários para o Banco Itaú
- CAMPINAS E REGIAO.
O horário de trabalho é das 10:00 ás 16:00 horas.
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Além da bolsa- auxílio, os benefícios são: vale transporte, vale refeição, assistência médica e odontológica,
seguro de vida e férias remuneradas após o décimo segundo mês, além de possibilidade de carreira na área
bancária.
As vagas são para: Campinas e região - SP, conforme cartaz anexo.
Os interessados poderão se cadastrar em nosso site www.projetorh.com.br e enviar currículo para o email:Suzane@projetorh.com.br

9. ESTÁGIO EDITAL 16/2018 CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO
OU ÁREAS AFINS
(Cursando à partir do 1º Semestre do curso de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas,
Administração Pública, Gestão de Políticas Públicas, Superior em Tecnologia - Gestão de Recursos Humanos)
A inscrição on-line será efetuada via internet,no endereço eletrônico:
http://www.siarh.unicamp.br/concurso/InscricoesAbertasEstagios.jsf?c=20180016 Período de inscrição: de
22/03 até às 17h00 do dia 06/04/2018 O candidato deverá anexar ao requerimento de inscrição:
a) Comprovante de matrícula do semestre atual no referido curso. MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
ABAIXO: http://www.dgrh.unicamp.br/estagiarios/processo-seletivo

10. ESTÁGIO EDITAL 15/2018 ANÁLISES CLÍNICAS (NÍVEL SUPERIOR)
Cursando à partir do 4º semestre do curso de BIOLOGIA (BACHAREL), BIOMEDICINA OU FARMÁCIA.
A inscrição on-line será efetuada via internet,no endereço eletrônico:
http://www.siarh.unicamp.br/concurso/InscricoesAbertasEstagios.jsf?c=20180015 Período de inscrição: de
22/03 até às 17h00 do dia 06/04/2018 O candidato deverá anexar ao requerimento de inscrição:
a) Comprovante de matrícula do semestre atual no referido curso. MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
ABAIXO: http://www.dgrh.unicamp.br/estagiarios/processo-seletivo

11. ESTÁGIO EDITAL 17/2018 PSICOLOGIA (NÍVEL SUPERIOR)
Cursando à partir do 5º semestre do curso de PSICOLOGIA Estágio de 20 horas semanais A inscrição on-line
será efetuada via internet,no endereço eletrônico:
http://www.siarh.unicamp.br/concurso/InscricoesAbertasEstagios.jsf?c=20180017 Período de inscrição: de
22/03 até às 17h00 do dia 06/04/2018 O candidato deverá anexar ao requerimento de inscrição:
a) Comprovante de matrícula do semestre atual no referido curso.
MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE ABAIXO: http://www.dgrh.unicamp.br/estagiarios/processoseletivo

12. OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO
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Vaga de estágio remunerado para os alunos da Faculdade de Direito, de 4º ou 5º ano, para atuarem em
escritório na cidade de Campinas (Taquaral), com carga horária de 6 horas diárias e bolsa a combinar.
A atuação do escritório compreende, em sua maioria, Direito Civil (empresarial, consumidor e família e
sucessões), Direito Administrativo e Direito Imobiliário.
Aos interessados, favor entrar em contato e enviar currículo para o e-mail renan@fantinieadorno.com.br.
A necessidade é urgente. Início preferencialmente na primeira semana de abril.

13. VAGA: Estágio em Área de Vendas
CARACTERÍSTICA DA VAGA: HORÁRIO: 08h às 15h SALÁRIO: R$ 9,50/ h FUNÇÕES: atuará nas
rotinas comerciais, auxiliando na elaboração e formalização de Proposta comerciais, acompanhamento e
contatos corriqueiros para manutenção da carteira clientes existentes, prospecção de novos clientes e realizar
follow up de propostas geradas.
PERFIL DO CANDIDATO: FORMAÇÃO: Cursando administração, Gestão comercial ou Marketing.
RESIDENTE: Campinas
DEMAIS EXIGÊNCIAS: Conhecimentos em Pacote Office nível intermediário(Excel, Word, PowerPoint e
Access),
Requisito: BOA COMUNICAÇÃO PRÓ-ATIVA
CONTATO: vitória.paduan@ss-solucoes.com.br Daniela.cassia@ss-solucoes.com.br

14. PROGRAMA DE ESTÁGIO AIR LIQUIDE BRASIL 2018
A Air Liquide Brasil é uma das maiores empresas de Gases, Tecnologias e Serviços para a Indústria e Saúde.
Está presente em 80 países, com aproximadamente 67.000 empregados e atende mais de 3 milhões de clientes.
Área de atuação:
• Atuará na área comercial, com o objetivo de conhecer os processos envolvidos e desenvolver habilidades
necessárias, para que futuramente possa assumir posições estratégicas na empresa; • Além de toda rotina
comercial, terá a oportunidade de conhecer o funcionamento da cadeia logística da Air Liquide, os processos
produtivos e o funcionamento da Operação (centros de enchimento e medicalização).
Requisitos: • Formação: Cursando Engenharia Química com previsão de conclusão entre Dezembro/2019 e
Julho/2020; • Informática: Habilidades com elaboração de Planilhas (Avançado), Apresentações e
Documentos; • Idiomas: Inglês Avançado.
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Informações Adicionais: • Bolsa Auxílio: Valor compatível com o mercado; • Benefícios: Auxílio Transporte,
Vale Refeição (R$ 25,00), Assistência Médica, Assistência Odontológica e Seguro de Vida; • Horário:
Disponibilidade para estagiar 30h semanais; • Local de atuação: Nova Aparecida - Campinas - SP.
Inscreva-se em www.vagas.com/airliquide

15. OPORTUNIDADE DE VAGA – ESTÁGIO NA ÁREA DE COMÉRCIO
EXTERIOR
Feeta RH em parceria com Multinacional, seleciona Estagiário na região de Campinas/SP
Requisitos: Cursando 2º ou 3º ano de Administração com ênfase em Comércio Exterior; Desejável Inglês
Avançado; Espanhol Intermediário; Excel Intermediário
Principais Atividades: Auxiliar no acompanhamento dos processos de importação e exportação, mantendo
contato com os prestadores de serviços envolvidos; Alimentar os mapas de controle de processos de
importação e exportação; Conferir documentos de importação e exportação; Fazer solicitações de pagamentos
de despesas e impostos; Incluir Informações das despesas no controle de pagamentos; Arquivo Físico e
eletrônico de documentos;
Composição Salarial: A combinar.
Inscrição: Enviar currículo aos cuidados de Fernanda Brizzotti, para o e-mail fbrizzotti@feeta.com.br,
identificando Estágio em Comércio Exterior no campo assunto.
www.feeta.com.br

16. Estágio em Letras
Requisitos:




Cursando Superior - Letras - Licenciatura
Período NOTURNO,
Conhecimento INGLÊS - AVANÇADO

Atividades do estágio:
- acompanhamento de aulas de inglês, auxiliando as professoras em atividades dentro e fora da sala de aula,
comunicando-se com os alunos sempre em inglês;
- ajudar as professoras no desenvolvimento de projetos;
- substituir professoras em caso de faltas;
- atender alunos com dificuldades de aprendizagem do idioma e/ou problemas de disciplina durante as aulas;
- preparar materiais – confecção de jogos, preparação de atividades, envio e retirada de materiais para a
gráfica, listagem de materiais a serem adquiridos;
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- realizar pesquisa de diferentes materiais em inglês para uso em sala de aula, como vídeos/filmes, histórias,
aplicativos, websites, etc,
- realizar orientação e acompanhando a entrada, refeição e saída das crianças.
Horário de Estágio:
 Segunda-feira a Quinta-feira – 13h00 às 18h30
A empresa oferece:
Bolsa auxílio de R$ 660,00 por mês;
Auxilio Transporte - R$ 9,40 por dia,
Seguro contra acidentes pessoais.
Enviar currículo URGENTE para: realestagios@gmail.com
Contendo no campo do assunto o código: LETRAS

17. Somos da Projeto RH e estamos selecionando estagiários para o Banco Itaú
- LOUVEIRA SP.
O horário de trabalho é das 10:00 ás 16:00 horas.
Além da bolsa- auxílio, os benefícios são: vale transporte, vale refeição, assistência médica e odontológica,
seguro de vida e férias remuneradas após o décimo segundo mês, além de possibilidade de carreira na área
bancária.
As vagas são para: Louveira - SP, conforme cartaz anexo.
Os interessados poderão se cadastrar em nosso site www.projetorh.com.br e enviar currículo para o email:Suzane@projetorh.com.br

18. ESTÁGIO DE EXPORTAÇÃO PARA METALÚRGICA
CURSANDO FACULDADE 02º ANO DE COMÉRCIO EXTERIOR
SALÁRIO 1.000,00
HORÁRIO : 09: 00 H AS 16:00 (01 h de almoço)
Refeição local , vale alimentação 80,00 , vale transporte, seguro de vida.
Por favor encaminhar no email currículos : recrutamento@rhpersonal.com.br AOS CUIDADOS DE
GERUSA LEMOS
Ou pessoalmente no endereço : AV.DOUTOR CAMPOS SALES 251 SALA 11 CENTRO DE CAMPINAS.
PERSONAL RECURSOS HUMANOS
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19. Estágio Service Desk
Escala: 5x2
Horário: 12:00 ás 18:00 - 1 hora de almoço
Atividades: Abertura de Tickets. conforme scripts e procedimentos.
Encaminhamento de Tickets, para outros grupos de suporte.
Criação e atualização de procedimentos e FAQs.
Local de Trabalho: Campinas Pq Taquaral.
Necessário que o candidato more ou estude perto.
Cursos sugeridos na área de Tecnologia da Informação.
Ano de conclusão de graduação: 12/2019.
Interessados encaminhar currículos para recrutamentocorporativo@stefanini.com aos cuidados de Ana Paula
- Analista de RH.

20. Estagio Inteligência de mercado


Cursando Economia, Engenharia ou Administração.



Possuir Excel intermediário e disponibilidade para atuar 6h-dia



Enviar CV pra trabalheconosco@deheus.com especificando estagio inteligência de mercado

21. ESTÁGIO EM ENGENHARIA
Oportunidades Externas
PRÉ-REQUISITOS: Cursando Engenharia Elétrica ou Mecatrônica com formação prevista a partir de
julho/2019.
PRINCIPAIS ATIVIDADES: Suporte técnico em automação industrial; Contato com Clientes e
Distribuidores; Especificação de produtos e verificação de requisitos técnicos e datasheets.
CONHECIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS: Técnico em automação industrial, elétrica ou mecatrônica;
Pacote Office com foco em Excel e Power Point; Inglês Intermediário; Conhecimento em
microcontroladores e programação é um diferencial. A Bosch Rexroth oferece Bolsa Auxílio; Fretado para
Itatiba, Atibaia, Campinas e Jundiaí + Auxílio Transporte; Assistência Médica e Odontológica; Refeitório no
local e Seguro de vida compatíveis com o mercado.
Desenvolva-se na Bosch Rexroth.
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Inscreva-se agora mesmo neste processo!
Localização: Atibaia/SP
Interessados deverão enviar o currículo para o e-mail: curriculo@boschrexroth.com.br Assunto: EST ENG
Prazo máximo para envio dos currículos: 08.04.2018

22. Estágio em Comunicação e Marketing
Descrição da vaga

Está com pressa de crescer na carreira, é apaixonado(a) por marketing e quer fazer a diferença? ? Junte-se ao
time da Agrosmart!

Estamos em busca de um estagiário para fazer parte do time de marketing da Agrosmart! Se você é criativo,
possui boa capacidade de comunicação escrita, gosta de desafios e aprender constantemente sobre novos
assuntos, essa vaga pode ser para você!
Um pouco sobre nós:
A Agrosmart é a plataforma de agricultura digital líder na América Latina, ajudando produtores rurais a
tomarem melhores decisões no campo e serem mais resiliente às mudanças climáticas. Geramos
recomendações ao monitorar lavouras por meio de sensores e imagens de satélite, interpretando as
necessidades da planta em tempo real em relação a irrigação, doenças e pragas. O uso do sistema permite
reduzir custos, economizar água, energia e aumentar a eficiência da produção.
Estamos expandindo em ritmo acelerado no Brasil e na América Latina e buscamos pessoas para crescer
juntos conosco. Estamos montando uma equipe diversa e internacional, com pessoas que estão entre os
melhores nas suas áreas de expertise para cada posição que abrimos, especialmente em tecnologia, design, data
science, customer success e vendas. A Agrosmart está baseado em Campinas e está presente na América
Latina, Estados Unidos e Israel.
As principais atividades do cargo são:
- Produzir conteúdo para blog posts
- Produzir conteúdo para mídias sociais (Facebook, LinkedIn e Instagram)
- Redigir conteúdo para campanhas de email marketing e nutrição de leads
- Prover suporte para a elaboração de briefings para campanhas promocionais
- Prover suporte para a elaboração de briefings para campanhas de endomarketing
- Prover suporte para outras atividades do departamento de marketing
Requisitos
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- Alunos dos cursos de graduação: Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Relações Públicas,
Marketing, Administração ou Jornalismo.
- Conhecimento básico e muito interesse em marketing digital, inbound marketing e marketing de conteúdo
- Cursando a partir do antepenúltimo ano.
- Disponibilidade para estagiar 6 horas/dia, em Campinas.
- Conhecimentos no pacote office
- Gostar muito de escrever
http://rh.agrosmart.com.br/o/estagio-em-comunicacao-e-marketing

23. VAGA: Estágio em Área Venda Up Safer
CARACTERÍSTICA DA VAGA: HORÁRIO: 08h às 15h SALÁRIO: R$ 9,50/ h
FUNÇÕES: atuará nas rotinas comerciais, auxiliando na elaboração e formalização de Proposta comerciais
técnicas, acompanhamento e contatos corriqueiros para manutenção da carteira clientes existentes, prospecção
de novos clientes e realizar follow up de propostas geradas. PERFIL DO CANDIDATO: FORMAÇÃO:
Cursando Elétrica ou Automação
RESIDENTE: Campinas
DEMAIS EXIGÊNCIAS: Conhecimentos em Pacote Office nível intermediário (Excel, Word, PowerPoint e
Access).
Requisito: BOA COMUNICAÇÃO PRÓ-ATIVA
CONTATO: vitória.paduan@ss-solucoes.com.br Daniela.cassia@ss-solucoes.com.br

24. Estágio Adm ou Marketing - Valinhos
Bolsa auxilio - 1300,00
das 8h as 15h (2ª a 6ª)
VT+Alimentação+Ass Med e Odonto.
Residentes em Campinas, Vinhedo ou Valinhos.
CV para bianca.paula@ciee.org.br código 02490880

25. ESTAGIO PEDAGOGIA-EAD
SUMARÉ SP
700,00
6H (MANHA E TARDE)
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Nº DA VAGA 80954
VENHA! www.superestagios.com.br

26. ESTÁGIO MOTOROLA - JAGUARIUNA SP
Cursando 3 ano administração.
Inglês avançado.
Pacote Office.
Residir na região de Campinas SP
Benefícios: bolsa auxilio+ VR+Transporte fretado+Seguro Vida+Convênio Médico.
Enviar seu CV para estagiomoto@motorola.com

27. ESTÁGIO MARKETING DIGITAL
Cursando Adm; Comunicação; PP; Marketing
Bolsa auxílio de 780,00 a 1150,00+ VT+Seguro vida.
Interessados cadastrar-se no www.agieer.com.br

28. ESTÁGIO RELACIONAMENTO COMERCIAL
Cursando Adm; Comunicação; Marketing; Gestão Empresarial; Rel. Públicas.
Bola auxílio de 980,00 a 1200,00+VT+Seguro vida+PLR
ligue 11953540163
Interessados cadastrar-se no www.agieer.com.br

29. ESTAGIO PEDAGOGIA-EAD
SUMARÉ SP
700,00
6H (MANHA E TARDE)
Nº DA VAGA 80938
VENHA! www.superestagios.com.br

30. OPORTUNIDADE DE CARREIRA
Envie seu currículo para contato@teiaeditorial.com.br
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Endereço: Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho, 214, sala 132, Jardim Madalena, Campinas SP
Spot Galleria, atrás do Shopping Galleria.
A JAN PRO é uma empresa Norte Americana que presta serviços de limpeza comercial, com mais de 25 anos
de mercado com operações em 14 países.
Maior franquia de limpeza comercial do mundo, com mais de 7.800 operadores-proprietários em todo o
Mundo prestam aos seus clientes o tipo de serviço de qualidade que nós não apenas prometemos, nós
garantimos. Nosso programa chamado de JAN-PRO Guarantee™ espelha o compromisso que resulta dos
melhores treinamentos, equipamentos e processos mensuráveis disponíveis.
Procuramos pessoas motivadas, persistente, ambiciosas, empenhadas e com vontade de aprender para ajudar
a equipe de vendas de projetos de terceirização de mão de obra com foco em limpeza comercial.
Atividades:
Atuar com ligações ativas para agendar reuniões;
Ajudar na elaboração de propostas;
Ajudar na elaboração de orçamentos;
Registrar tarefas no CRM da empresa;
Elaborar lista de Leads;
Horário:
Das 7:00 às 13:00
Bolsa auxilio:
R$ 1.200,00
Benefícios:
VT + Bonificações
Grande possibilidade de efetivação
Interessados devem enviar CV para: flavio.pagotto@jan-pro.com.br
assunto: estagio-vi-18
EIA Editorial (Campinas/SP): Estagiário de Social Media
Segue abaixo as descrições das vagas.
Estagiário de Social Media
DESCRIÇÃO
Buscamos um(a) estagiário(a) de conteúdo e social midia, com foco em marketing digital, mídia e conteúdo,
para auxiliar em projetos diversos. Procuramos alguém com proatividade, criatividade e vontade de crescer.
REQUISITOS
• Cursando Publicidade/Propaganda/Marketing/Áreas afins
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• Ter intimidade com números, relatórios e planilhas;
• Controle e interações nas redes sociais;
• Monitoramento e tagueamento de menções utilizando ferramentas de monitoramento;
• Geração de insights para elaboração de estratégias de conteúdo;
• Criação de pautas e redação de textos para o blog da marca;
• Elaboração de conteúdo voltado às necessidades estratégicas do cliente;
• Inglês intermediário
• Ser organizado e cumprir prazos
DESEJÁVEL
• Conhecimento em Facebook Ads e Google AdWords
• Heavy-user de redes sociais
• Conhecimento em Inbound Marketing
• Boa organização, escrita e conhecimento gramatical

VAGAS ESTAGIOS

