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                       VAGAS DIVULGADAS EM 07.05.2012 

 

1- ASSISTENTE DMINISTRATIVO 

Com conhecimentos em contabilidade, fiscal (tributos) e departamento 

pessoal (Rh). Enviar CV para: gerencia@ello.ind.br ou vendas@ello.ind.br 

 

2- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Ensino médio completo. Conhecimento em Excel, CNH. Benefícios: Plano 

de saúde, salário R$800,00 ambos os sexos. Enviar CV com título da vaga 

para: grupo.soares.selecao@gmail.com 

 

3- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

Enviar CV para: limpress_rh@hotmail.com 

 

4- ASSISTENTE CONTÁBIL 

Cursando nível superior a partir do 3°período em Contabilidade. 

Conhecimentos em classificação e conciliação de contas contábeis; 

informática avançada; interpretação da norma ISO 9001. Experiência em 

Classificações e conciliações contábeis, suporte na apuração de impostos 

e declarações legais. Enviar CV com título da vaga para: 

psitalentos2012@gmail.com 
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5- ANALISTA ADMINISTRATIVO 

Cursando superior a partir do 6° período em Administração ou áreas 

afins. Experiência comprovada em elaboração e administração de 

contratos administrativos, acompanhamentos de licenças de projetos de 

construção etc. Conhecimentos em matemática financeira e atendimento 

ao cliente. Enviar CV com pretensão salarial e título da vaga para: 

recrutar2001@gmail.com 

 

6- ASSISTENTE COMERCIAL 

Cursando superior a partir do 3° período em Administração ou áreas 

afins. Experiência comprovada em elaboração, acompanhamento e 

controle de propostas comerciais, cumprimento de metas e demais 

atividades da área comercial, boa fluência verbal, comunicação e trabalho 

em equipe. Conhecimentos em matemática financeira, atendimento ao 

cliente e informática avançada. Enviar CV com pretensão salarial e título 

da vaga para: recrutar2001@gmail.com 

 

7- SUPERVISOR (A) 

Ensino superior completo ou cursando em Administração. Experiência 

mínima de 1ano em carteira. Desejável informática básica, Telemarketing, 

técnicas, vendas e chefia e liderança. Empresa oferece salário fixo 

2.000,00 +comissões +benefícios. Enviar CV para: 

recrutamentos060@gmail.com 
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8-  EXECUTIVO DE VENDAS 

Com experiência em vendas. Necessário que tenha core condução 

própria, dinâmico, empreendedor e pró-ativo. Empresa oferece carteira 

de cliente, comissão, ajuda de custo, celular e possibilidade de 

crescimento. Enviar CV para: katia.vivo2011@gmail.com 

 

9- ASSSITENTE DE CONTAS A PAGAR 

Com experiência comprovada em carteira. Salário compatível com a 

função. Enviar CV para: rh.constroi@hotmail.com fone:3236-9019 

Sra:Marilena 

 

10- ASSISTENTE CONTÁBIL 

Experiência comprovada em CTPS. Salário R$700,00 +benefícios. Enviar 

CV para: contabilidade@prestescontabilidade-am.com.br 

 

11- ASSISTENTE PEDAGÓGICO 

Formação superior ou concluindo em Pedagogia. Para desenvolver rotina 

acadêmica. Disponibilidade para viajar e condução própria, para início 

imediato. Enviar CV para: faeetam@faeetam.com.br 

 

12- ESTAGIÁRIO (A) 

Cursando superior em Administração a partir do 4°período e informática. 

Enviar CV com pretensão salarial para: vagaadsrh@yahoo.com.br 
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13- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Com experiência na área de departamento pessoal. Enviar CV para: 

curriculodp2010@hotmail.com 

 

14- ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

Desejável cursando superior em Administração, Psicologia ou áreas afins. 

Experiência na função de 6 a 12 meses, informática básica. Enviar CV com 

titulo da vaga para: rh@ramsons.com.br 

 

15- GERENTE DE HOTEL DE SELVA 

Experiência em gestão de hotéis ou restaurante. Oferecemos moradia. 

Enviar CV para: carneirocne@gmail.com 

 

16- CONSULTOR COMERCIAL 

Superior completo ou cursando. Desejável experiência em consultoria de 

Rh, veículo próprio. Enviar CV para: selecao.gestalt@gmail.com 

 

17- SECRETÁRIA EXECUTIVA 

Ensino superior na área empresarial. Domínio nas tarefas administrativas 

de rotina. Com grande experiência em informática. Seja organizada, 

dinâmica e comunicativa. Enviar CV no corpo do e-mail (não anexar) para: 

iso.eps@hotmail.com até 08.05.12 
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18- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Cursando nível superior a partir do 4° período em Contabilidade. 

Conhecimento em Excel e rotinas administrativas. Enviar CV para: 

fern.filhos@hotmail.com 

 

19- ASSISTENTE DE FATURAMENTO 

Enviar CV para: rhexpresso@yahoo.com.br 

 

20- ANALISTA FINANCEIRO 

Com experiência. Enviar CV para: empresamanaus@gmail.com 

 

21- PROMOTOR (A) DE VENDAS EXTERNA 

Desejável experiência em telemarketing e técnicas em vendas. Ensino 

médio completo. Preferencialmente CNH A. Salário R$1.000,00 + 

benefícios. Enviar CV para: recrutamentos060@gmail.com 

 

22- AUXILIAR CONTÁBIL 

Experiência em escritório contábil. Condução própria. Cadastrar o e-mail 

no site: www.waalc.com.br e enviar para: waalc.manaus@waalc.com.br 
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