
Oportunidades 

 

  

2020 

SEMANA DA EMPREGABILIDADE 
NÚCLEO DE CARREIRA 

FACULDADE ENAU | HTTPS://WWW.FACULDADEENAU.COM.BR/ 



 
 

______________________________________________________________________________________________ 

https://www.instagram.com/efeitonuc                          https://www.instagram.com/faculdade_enau 

PARCEIROS – SEMANA DA EMPREGABILIDADE 2020 
 

Apoiadores 

 

 

Vagas 

Empresa Feedback Contato 

 

Vagas disponíveis no link: 
https://curriculo.sophus.com.br/regional=9400 
 

comunicacao@aciarp.com.br 
 

https://www.aciarp.com.br/ 

 

Para se candidatar às vagas enviar currículo via 
e-mail 
 

emprego@ribeiraopires.sp.gov.br 
 

 

Bom dia, 
No momento não temos vagas em aberto. 
Mas se alguém aluno da área de marketing 
quiser nos enviar portfólio 
Aceitaremos via e-mail. 

eliete.trentina@yahoo.com.br 
https://www.trentinaimoveis.co

m.br/ 

 

Boa tarde. 
No momento não temos nenhuma vaga 
disponível, mas estamos recebendo currículos. 
Qualquer dúvida nos contate. Obrigado  

atendimento@conteto.com.br 

 Prezados, bom dia! 
No momento não temos vagas em aberto. 
Desde já agradeço. 

eliane.martins@rededor.com.br 
www.rededor.com.br 

 

 

Olá, boa tarde! 
Nós agradecemos a oportunidade 
No momento não temos vagas e 
provavelmente a retomada do clube será bem 
complicada, não queremos causar falsa 
impressão de uma contratação que 
infelizmente é incerta. 

diretoria@rpfc.com.br 
11 4828 1743 

11 94735 1509 
 

www.rpfc.com.br 

 

Boa tarde Milena, 
Tudo bem? 
Infelizmente devido ao cenário atual todas as 
nossas vagas estão temporariamente 
suspensas. 
Desde já agradeço a compreensão. 

E-mail para envio do 
currículo: rh@petropol.com.br 
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mailto:atendimento@conteto.com.br
mailto:eliane.martins@rededor.com.br
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Nós do NUC – Núcleo de Carreira da Faculdade ENAU pesquisamos e estamos disponibilizando também 

link dos portais de vagas e cadastro de currículos com oportunidades para a região do ABC, Mauá, 

Ribeirão Pires e São Paulo. 
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VAGAS BANCO NACIONAL DE EMPREGOS 
https://www.bne.com.br/ 

 

VAGAS EMPREGOS.COM.BR 
https://www.empregos.com.br/ 

https://www.bne.com.br/
https://www.empregos.com.br/
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VAGAS.COM 
https://www.vagas.com.br/ 

 

Vagas CATHO 
https://www.catho.com.br/vagas/sp/ribeirao-pires/ 

https://www.vagas.com.br/
https://www.catho.com.br/vagas/sp/ribeirao-pires/
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1. Assistente de Departamento Pessoal 

De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00 

1 vaga: Ribeirão Pires - SP 

https://www.catho.com.br/vagas/assistente-de-departamento-pessoal/16681910/ 

2. Educador Físico - Ginástica Laboral 

Até R$ 1.000,00 

1 vaga: São Paulo - SP 

Planejar e ministrar aulas de ginástica laboral. Outras atividades como: controle de frequência dos alunos. 

Participação em eventos que ocorrem na empresa. Ser formado em Educação Física (Bacharelado). Registro no 

conselho de classe.  

Horário: De terças e quintas, das 10h00 às 11h00. 

Regime de Contratação: CLT (Efetivo) 

https://www.catho.com.br/vagas/educador-fisico-ginastica-laboral/16684800/ 

3. Educador Físico 

Até R$ 1.000,00 

1 vaga: São Caetano do Sul - SP (1) 

Planejar e ministrar aulas de ginástica laboral, controle de frequência dos alunos e eventualmente participar de 

eventos que ocorrem na empresa. Ser formado em Educação Física (Bacharelado).  

Horário: De segunda a sexta, das 07h30 às 08h30. 

Regime de Contratação: CLT (Efetivo) 

https://www.catho.com.br/vagas/educador-fisico/16684806/ 

https://www.catho.com.br/vagas/assistente-de-departamento-pessoal/16681910/
https://www.catho.com.br/vagas/educador-fisico-ginastica-laboral/16684800/
https://www.catho.com.br/vagas/educador-fisico/16684806/
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4. Pedagogo 

De R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00 

2 vagas: Guarulhos - SP (1), São Paulo - SP (1) 

Publicada em 29/05 

Ajudar em ministrar aulas de alfabetização para crianças e adultos. Acompanhar desenvolvimento dos alunos e 

suporte nas atividades diárias. Preparar material para a aula, provas e correção. Realizar relatórios e planos de aulas. 

Ensino Superior em Pedagogia.  

Informações Adicionais: horário vespertino (Trabalha aos sábados). 

https://www.catho.com.br/vagas/pedagogo/16675779/ 

5. Orientador Socioeducativo 

De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 

5 vagas: São Paulo - SP (5) 

Acompanhar os pais, alunos e professores para troca de informações, promover palestras e eventos. Elaborar 

projetos escolares, realizar controle do conteúdo aplicado e didática dos profissionais. Ensino Médio Completo. 

https://www.catho.com.br/vagas/orientador-socioeducativo/16676193/ 

6. Auxiliar de Sala 

1 vaga: São Paulo - SP (1) 

Publicada em 28/05 

Auxiliar os alunos e professores, acompanhar as crianças para o recreio e banheiro, organizar a sala, atender os 

professores nas solicitações de material pedagógico em sala ou de assistência as crianças e colaborar na organização 

da instituição.  

Benefícios: Cesta Básica, Vale Transporte 

https://www.catho.com.br/vagas/auxiliar-de-sala/16668480/ 

 

Vagas ABLER 
https://vrsrh.abler.com.br/ 

https://www.catho.com.br/vagas/pedagogo/16675779/
https://www.catho.com.br/vagas/orientador-socioeducativo/16676193/
https://www.catho.com.br/vagas/auxiliar-de-sala/16668480/
https://vrsrh.abler.com.br/
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Para se candidatar, precisa cadastrar o seu currículo no link: https://candidatos.abler.com.br/login 

 

 

 

 

 

 

VAGAS INDEED 
http://www.indeed.com.br 

https://candidatos.abler.com.br/login
http://www.indeed.com.br/
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7. Inspetor de Alunos 

Prosper Educacional 

Candidate-se : https://www.indeed.com.br/ver-emprego?cmp=Prosper-
Educacional&from=iaBackPress&jk=a99600d9b81e608b&t=Inspetor%20Alunos&vjs=3 

Ribeirão Pires, SP 

- Garantir a segurança das pessoas na Instituição; - Comunicar à equipe diretiva do estabelecimento os fatos e 
acontecimentos relevantes do dia e, se necessário, juntamente com a direção; - Proceder e orientar as pessoas; - 
Promover e zelar pelo horário. - Prestar atendimento em situações, informando à coordenação - Zelar pelo ambiente 
- Entre outras atividades atribuídas ao cargo de Inspetor 

Tipo de vaga: Tempo Integral, Efetivo/CLT 

Escolaridade: Ensino Médio completo (Obrigatório) 

8. Técnico em Instrumentação 

FLOW METER CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.ME 

Candidate-se: https://www.indeed.com.br/ver-emprego?cmp=FLOW-
METER&t=T%C3%A9cnico+Instrumenta%C3%A7%C3%A3o&jk=0b865d5312076211&vjs=3 

Ribeirão Pires, SP 

Tempo Integral, Efetivo/CLT 

Análise e diagnóstico em instrumentos de medição, elaboração de relatórios técnicos, laudos e certificados, ajustes, 
substituição de peças e limpeza em instrumento de medição. Calibração em medidores de vazão. 

Experiência em manuseio de voltímetro, conhecimento em grandezas elétricas, de elétrica básica e automação 
industrial. Ensino Técnico em algumas das áreas de Mecatrônica, Automação Industrial, Eletrotécnica ou Eletrônica. 

Conhecimento em calibração de medidores de vazão. 

https://www.indeed.com.br/ver-emprego?cmp=Prosper-Educacional&from=iaBackPress&jk=a99600d9b81e608b&t=Inspetor%20Alunos&vjs=3
https://www.indeed.com.br/ver-emprego?cmp=Prosper-Educacional&from=iaBackPress&jk=a99600d9b81e608b&t=Inspetor%20Alunos&vjs=3
https://www.indeed.com.br/ver-emprego?cmp=FLOW-METER&t=T%C3%A9cnico+Instrumenta%C3%A7%C3%A3o&jk=0b865d5312076211&vjs=3
https://www.indeed.com.br/ver-emprego?cmp=FLOW-METER&t=T%C3%A9cnico+Instrumenta%C3%A7%C3%A3o&jk=0b865d5312076211&vjs=3
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Tipo de vaga: Tempo Integral, Efetivo/CLT 

Salário: de R$2.800,00 a R$3.500,00 /mês 

Experiência: calibração em medidores de vazão (Obrigatório) 

Escolaridade: Ensino Técnico completo (Obrigatório) 

9. AUXILIAR DA GARANTIA DA QUALIDADE 

VRS RECURSOS HUMANOS 

https://www.indeed.com.br/viewjob?jk=9918c7414555bdd3&tk=1e9qf7sq9351l000&from=serp&vjs=3 

Ribeirão Pires, SP 

R$ 1.621 por mês 

Nível: Auxiliar  -  Área: Qualidade 

Escolaridade: Graduação - Engenharia Química, Engenharia de Alimentos ou Nutrição - Cursando 

Tipo de contrato: Temporário 

Jornada de trabalho: DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO 

Benefícios: Vale transporte, Cesta básica, Refeição no local 

O que você vai fazer: - suporte à linha de produção para acompanhamento dos processos de controle de qualidade; - 
aplicação de treinamentos para Manufatura- analises físico químicas de recebimento de matéria prima e água- analises 
de parâmetros de processo em linha- tratativas para resolução de não conformidades- orientação ao time de limpeza 
ambiental 

10. Operador loja Líder - E-commerce 

Supermercados Compre Bem 

Candidate-se: https://www.indeed.com.br/viewjob?jk=67794c23fd3e934e&tk=1e9qf7sq9351l000&from=serp&vjs=3 

Ribeirão Pires, SP 

Valorizamos e destacamos profissionais que tenham: Liderança; Inovação; Decisão; Engajamento; Responsabilidade 
pelo Cliente; Sinergia. 

Responsabilidades e atribuições: Realizar monitoramento dos pedidos recebidos no site, direcionar os pedidos ao time 
para que possam realizar à separação, garantir que o fluxo de entrega seja realizado, contato com os clientes pelo o 
site ou telefone, controle da emissão da NF, gestão de equipe e escala da equipe. 

Requisitos e qualificações: Experiência com Delivery ou E-commerce nós seguintes cargos Repositor Pleno de 
Mercado, Líder de Logística, Líder de E-commerce no Seguimento Alimentício ou Varejo. 

Ensino Médio Completo 

Informações adicionais: Disponibilidade de horário para trabalhar na escala 6x1 

11. Operador Loja - E-commerce 

Supermercados Compre Bem 

https://www.indeed.com.br/viewjob?jk=d42bb87891d99cfe&tk=1e9qf7sq9351l000&from=serp&vjs=3 

Ribeirão Pires, SP 

Crescer é a nossa estratégia! 

Por isso, buscamos profissionais iguais a nós, que tenham muita vontade de se desenvolver em um ambiente dinâmico 
e que oferece muitas oportunidades. 

https://www.indeed.com.br/viewjob?jk=9918c7414555bdd3&tk=1e9qf7sq9351l000&from=serp&vjs=3
https://www.indeed.com.br/viewjob?jk=67794c23fd3e934e&tk=1e9qf7sq9351l000&from=serp&vjs=3
https://www.indeed.com.br/viewjob?jk=d42bb87891d99cfe&tk=1e9qf7sq9351l000&from=serp&vjs=3
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Valorizamos e destacamos profissionais que tenham: Liderança; Inovação; Decisão; Engajamento; Responsabilidade 
pelo Cliente; Sinergia. 

Responsabilidades e atribuições: Realizar recebimento de pedidos via sistema, separação de mercadorias com o 
coletor no Supermercado, organização de setor e embalar de forma que não ocorra avaria. 

12. Auxiliar Cozinha Refeitório 

Supermercados Compre Bem 

Candidate-se: https://www.indeed.com.br/viewjob?jk=f024f88dcdf782af&tk=1e9qf7sq9351l000&from=serp&vjs=3 

Ribeirão Pires, SP 

Prestar auxílio na preparação das refeições diárias. 

Responsabilidades e atribuições: Executar a separação dos alimentos conforme o cardápio do dia, verificando 
aparência, qualidade e vencimento; executar a lavagem e corte dos alimentos, conforme orientação; prestar apoio no 
cozimento dos alimentos; executar a lavagem dos utensílios de cozinha, mantendo a organização e limpeza do 
ambiente; repor constantemente os alimentos no refeitório. 

Escolaridade: Necessário ensino médio completo; 

Conhecimentos: técnicos em manipulação e conservação de alimentos; 

Qualificações: manipulação em aparelhos de aquecimento e refrigeração; 

Experiência: necessária experiência como auxiliar de cozinha e atividades correlatas da área. 

Informações adicionais: Refeição no local de Trabalho, Extensão da Licença Maternidade, Enxoval do Bebê, Vale 
Transporte, Cartão Multicheque, Plano de Carreira. 

13. Motorista Entregador - E-commerce 

Supermercados Compre Bem 

https://www.indeed.com.br/viewjob?jk=9e6713d20274867f&tk=1e9qf7sq9351l000&from=serp&vjs=3 

Ribeirão Pires, SP 

Valorizamos e destacamos profissionais que tenham: Liderança; Inovação; Decisão; Engajamento; Responsabilidade 
pelo Cliente; Sinergia. 

Responsabilidades e atribuições: Organizar a sala de separação, organizar o balcão de E-Commerce, planejar rotas de 
entrega garantindo a agilidade na execução do procedimento, Atendimento Relacionamento com cliente, realizar 
entrega na residência do Cliente. 

Contrato temporário com Grande chance de efetivação 

Requisitos e qualificações: Habilitação Categoria B - Experiência como motorista de entrega. Ensino Médio Completo 

Informações adicionais: Disponibilidade de horário e Escala 6x1 

14. Operador de Crédito 

Trianon Consultoria em Recursos Humanos 

https://www.indeed.com.br/ver-emprego?cmp=Trianon-Consultoria-em-Recursos-
Humanos&t=Operador+Cr%C3%A9dito&jk=b4b44c5488e9bbcd&vjs=3 

Ribeirão Pires, SP 

R$ 2.045,00/mês 

ATIVIDADES: Efetuar vendas por telefone; atender clientes pessoalmente; Digitar operações; Realizar panfletagem. 

REQUISITOS: Ensino médio completo; Conhecimento na área de crédito e cobrança; Conhecimento na área comercial. 

https://www.indeed.com.br/viewjob?jk=f024f88dcdf782af&tk=1e9qf7sq9351l000&from=serp&vjs=3
https://www.indeed.com.br/viewjob?jk=9e6713d20274867f&tk=1e9qf7sq9351l000&from=serp&vjs=3
https://www.indeed.com.br/ver-emprego?cmp=Trianon-Consultoria-em-Recursos-Humanos&t=Operador+Cr%C3%A9dito&jk=b4b44c5488e9bbcd&vjs=3
https://www.indeed.com.br/ver-emprego?cmp=Trianon-Consultoria-em-Recursos-Humanos&t=Operador+Cr%C3%A9dito&jk=b4b44c5488e9bbcd&vjs=3
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Tipo de vaga: Tempo Integral, Comissionado 

Salário: R$2.045,00 /mês 

15. Operador Logístico 

Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda 

https://www.indeed.com.br/viewjob?jk=ac6e91dc247eff3e&tk=1e9qkvvs1351i002&from=serp&vjs=3 

Ribeirão Pires, SP 

R$ 7,49 por hora 

SALARIO: R$ 7,49 p/hora + Restaurante na Empresa, VA, Fretado ou VT, Convênio Farmácia, Seguro de Vida, 
Assistência Médica, Assistência Odontológica extensivo, PLR 
HORÁRIO DE TRABALHO: Disponibilidade total de horário 
LOCAL DE TRABALHO: Ribeirão Pires/SP (Fretado que sai do ABC, com exceção de Diadema) 
REQUISITOS: Ensino Médio Completo 
VAGA EXCLUSIVA PARA PCDS 

16. Analista de Compras 

Neolider Comercio Importacao e Exportacao de Acos Eireli 

Candidate-se: 
https://www.indeed.com.br/viewjob?jk=7388406d211addb3&tk=1e9qkvvs1351i002&from=serp&vjs=3 

Ribeirão Pires, SP 

R$ 2.001 por mês 

Aplicar o strategic sourcing (custo total e menor preço) para produzir resultados por meio de economias e a 
permanente busca para a produtividade. Atividades: Envio de cotações, negociar pedidos nacionais e internacionais. 
Analisar e conferir contratos de compras e documentos, emitir pedidos de compras em sistema e Excel, programar os 
pagamentos, analisar, conferir e acompanhar as licenças de importação junto ao despachante, fechar fretes 
internacionais e fazer follow-up dos pedidos (controle de pagamento, câmbio, produção etc). Imprescindível ter 
atuado com comercio exterior. 

Domínio da área: processo de compras, ferramentas de compras, tecnologia atualizada, proatividade, iniciativa, 
flexibilidade mental, receptividade a mudanças e senso de urgência. Círculo de influência, mobilização de pessoas, 
persuasão e envolvimento. Ser estratégico, antecipar problemas, aceitar desafios e planejador. Ensino Superior 
cursando / completo em Comércio Exterior / Administração. 

Inglês avançado, escrita e conversação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.indeed.com.br/viewjob?jk=ac6e91dc247eff3e&tk=1e9qkvvs1351i002&from=serp&vjs=3
https://www.indeed.com.br/viewjob?jk=7388406d211addb3&tk=1e9qkvvs1351i002&from=serp&vjs=3
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VAGAS INFOJOBS 
https://www.infojobs.com.br/ 

 

https://www.infojobs.com.br/empregos-em-maua,-sp.aspx 

 

https://www.infojobs.com.br/
https://www.infojobs.com.br/empregos-em-maua,-sp.aspx
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DICAS PARA CONTINUAR LAPIDANDO A EMPREGABILIDADE: 

• https://www.worktalks.com.br/ 

Um evento online e gratuito para ajudar pessoas em seus próximos passos profissionais sem sair de casa. A segunda 

edição do Worktalks, acontece durante todo o mês de maio 2020 e conta com conteúdo em formatos diversos como: 

lives, textos e áudios. 

 

• https://www.escoladotrabalhador.gov.br/cursos/ 

  

https://www.worktalks.com.br/
https://www.escoladotrabalhador.gov.br/cursos/
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