
 

 

VAGAS DIVULGADAS EM 26.03.12 

 

1- ESTAGIÁRIO DE RH 

Cursando superior em Psicologia a partir do 5° período. Enviar CV com título 

da vaga aos cuidados de Flávio Guimarães para: 

consultoria@guimaraesconsultoria.com 

 

2- ENCARREGADO DE DP 

Superior completo ou cursando na área. Experiência na função. Domínio em 

rotinas trabalhistas e bom relacionamento. Enviar CV com título da vaga aos 

cuidados de Flávio Guimarães para: consultoria@guimaraesconsultoria.com 

 

3- AUXILIAR DE DP 

Cursando superior na área. Experiência na função. Enviar CV com título da 

vaga aos cuidados de Flávio Guimarães para: 

consultoria@guimaraesconsultoria.com 

 

4- ASSISTENTE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 

Superior completo em Administração ou áreas afins. Experiência na função. 

Boa comunicação e influência verbal, bom relacionamento. Enviar CV com 

título da vaga aos cuidados de Flávio Guimarães para: 

consultoria@guimaraesconsultoria.com 

 

 

 

 



 

 

5- ESTAGIÁRIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Cursando superior em ciências contábeis. Enviar CV com título da vaga aos 

cuidados de Flávio Guimarães para: consultoria@guimaraesconsultoria.com 

 

6- GERENTE DE MARKETING 

Formação em Marketing ou áreas relacionadas. Experiência em rádio, TV, 

jornal e mídia eletrônica. Pro ativo, dinâmico. Experiência na função. Enviar 

CV para: gerentemkt2012@gmail.com 

 

7- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Experiência em atendimento ao público, atendimento telefônico e Excel. 

Enviar CV para: Edson.valim@acreditarnegocios.com.br 

 

8- ASSISTENTE FISCAL 

Cursando superior em Contabilidade. Com experiência, informática 

avançada. Enviar CV com pretensão salarial para: 

diogo@logicacontabilam.com 

 

9- CONSULTOR DE VENDAS 

Experiência mínima de 2anos na área. Experiência em planilhas de formação 

de preço. Empresa oferece: salário, vale-transporte, comissão e alimentação. 

Enviar CV para: candidatos_curriculos@hotmail.com 

 

 

 

 



 

 

10- AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 

Experiência comprovada em Alterdata. Desejável conhecimento fiscal. Enviar 

CV para: soft_mao@hotmail.com 

 

11- CONSULTORES DE VENDAS 

A loja O BOTICÁRIO contrata ambos os sexos. Ensino médio completo. Goste 

de trabalhar com atendimento ao público. Remuneração a base de salário 

fixo e comissão. Recompensas, prêmios e benefícios compatíveis com a 

função. Enviar CV para: vagas@adm-am.com.br 

 

12- REPRESENTANTE COMERCIAL 

Nível superior ou cursando. Experiência em vendas. Empresa oferece: Salário 

fixo R$ 1.000,00, comissão e plano de saúde. Enviar CV para: 

ronaldotabosa@uol.com.br 

 

13- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Experiência em Departamento pessoal e ponto eletrônico. Enviar CV para: 

adm.aasmanaus@hotmail.com 

 

14- ASSISTENTE CONTÁBIL 

Conhecimentos práticos comprovado em classificação, conciliação e análise 

de contas. Salário inicial R$ 700,00, vale-transporte, refeição e seguro de 

vida. Enviar CV para: gabrielcontage@hotmail.com ou 

escritoriocontabil81@hotmail.com 

 

 



 

 

15- MARKETING 

Ensino médio ou universitário. Para trabalhar 6 horas por dia. Oferecemos 

transporte, registro em carteira, remuneração em média R$ 660,00 a R$ 

1.540,00 e treinamento. Enviar CV para: atuante12@gmail.com 

 

16- FATURISTA 

Ensino médio ou superior. Com experiência comprovada. Saiba trabalhar em 

equipe e dinâmico. Enviar CV para: pessoal@agmdistribuidora.com.br 

 

17- SUPERVISOR DE MARKETING 

Cursando superior na área de Marketing. Experiência comprovada e Excel 

avançado. Empresa oferece: Salário fixo, gratificação de função, vale-

transporte, visa alimentação (R$ 300,00), crescimento profissional, depois de 

3meses plano de saúde Bradesco. Enviar CV para: comercial@tilog.com.br 

 

18- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Experiência em Excel. Conhecimento em contas a pagar e departamento 

pessoal. Enviar CV para: monicasanchesmao@hotmail.com 

 

19- AGENTE ADMINISTRATIVO 

Ensino médio completo. Experiência com atividades administrativas, 

arquivo e atendimento. Conhecimento em informática básica. 

Disponibilidade de horário. Enviar CV até o dia 28/03/12 para: 

currículos@am.senac.br ou entregar na recepção da Sede Administrativa 

do SENAC, Av. Djalma Batista 2507, Chapada. 

 



 

 

20- ASSISTENTE DE COMPRAS 

Com experiência em atendimento a fornecedores, emissão de pedidos, 

atualização de mapas (follow up) no sistema. Enviar CV para: 

elissandra.rh@tutiplast.com.br 

 

21- ASSISTENTE FISCAL 

Ensino superior completo ou cursando em Ciências contábeis a partir do 

5°período. Experiência em contas a pagar e cobranças, lançamento de 

notas fiscais de entrada, saídas de serviços, apuração de impostos diretos 

e indiretos, conferência e classificação de conta fiscal. Conhecimento da 

Legislação e declarações Federal, Estadual e Municipal. Enviar CV para: 

wagner.romanini@enw.com.br ou roney.castelo@enw.com.br 

 

22- AUXILIAR DE FATURAMENTO 

Ensino médio ou cursando superior. Experiência comprovada na função. 

Atuar com emissão de notas fiscais eletrônicas, cálculos de impostos e 

cobrança. Conhecimento em legislação fiscal. Enviar CV para: 

psicologa.am@grupomagi.com.br ou comparecer na Av. Carvalho Leal 

n°1688 Cachoeirinha, prox. Ao Hospital Alfredo da Mata. 

 

23- ASSISTENTE DE MARKTING 

Experiência no atendimento ao cliente, estratégias de comunicação e 

vendas. Necessário conhecimento em informática, redes sociais e blog. 

Empresa oferece: Salário compatível com o desempenho funcional, 

telefone corporativo, seguro de vida, plano de saúde e premiação por 



 

resultados. Enviar CV com pretensão salarial para: 

selecao.mao@gmail.com 

24- SUPERVISOR 

Nível superior ou ensino médio completo. Experiência em distribuição e 

capacidade de liderança. Habilitação AB e condução própria. Excelente 

salário e benefícios. Enviar CV com foto para: 

currículo@cafemanaus.com.br ou Av. Castelo Branco 164 Cachoeirinha. 

 

25- CONSULTOR DE VENDAS 

Ensino médio completo. Informática básica, habilidade de negociação, 

capacidade de planejamento e negociação. Vivência na área comercial, 

preferência em vendas. Principais atividades a serem desenvolvidos 

atendimento e recepção de clientes. Enviar CV com título da vaga para: 

eboralamego@agoraimoveismanaus.com.br 

 

26- ASSISTENTE FINANCEIRO 

Cursando nível superior. Experiência comprovada em carteira. Elaboração 

de planilhas e relatórios, pacote Office. Enviar CV para: 

selecaofinanceiro2012@gmail.com 

 

27- CONSULTOR DE VENDAS 

Cursando superior a partir do 3° período.  Experiência mínima de 6meses 

na área de vendas e atendimento ao cliente. Conhecimento em técnicas 

de vendas, CNH B. Enviar CV com título da vaga para: 

recrutamentomanaus@gruposimoes.com.br ou cadastrar no site: 

www.vagas.com.br/gruposimoes. 

 



 

 

 

28-  ASSISTENTE DE FATURAMENTO 

Experiência comprovada na função. Ensino médio completo. Informática, 

disponibilidade de horário, liderança, comprometimento, ética 

profissional. Enviar CV com nome do cargo e pretensão salarial para: 

recrutamento2012industria@gmail.com 

 

29- AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

Com experiência em conciliar contas. Enviar CV para: 

fdiasfjunior@ig.com.br 

 

30- COORDENADOR DE FATURAMENTO 

Experiência comprovada na função. Ensino médio completo. Informática, 

disponibilidade de horário, liderança, comprometimento, ética 

profissional. Enviar CV com nome do cargo e pretensão salarial para: 

recrutamento2012industria@gmail.com 

 

31- ASSISTENTE SOCIAL 

Formação superior em Serviço Social. Experiência em empresa de grande 

porte. Inglês avançado, pacote Office e disponibilidade de horário. Enviar 

CV até 02/04/12 para: socialmanaus@gmail.com 

 

 

STAFF JR/FSDB 

E-mails: empresajunior@hotmail.com 

Site:  www.staffjunior.com  

Blog: staffjuniormanaus.wordpress.com 



 

Fone: (92) 2125-4684 / 9612-0047 / 8841-2409 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


